
 

 

 

Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Fitness από τα 

YAVA FITNESS CENTERS στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
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YAVA:It's not 

fitness, it's life! 



  

Α. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

Στα YAVA FITNESS CENTERS το όραμά μας είναι να κάνουμε τη γυμναστική 
τρόπο ζωής και μέρος της καθημερινότητας όλων στην Ελλάδα, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
ευεξίας όλων όσων μας επιλέγουν. Με 34 γυμναστήρια σε όλη την 
Ελλάδα, 150.000 μέλη, περισσότερα από 1000 άτομα εκπαιδευμένο 
προσωπικό και με τις ανταγωνιστικές τιμές μας, τα YAVA γίνονται η 
καθημερινή φυσική υγιεινή συνήθεια των μελών μας! 

Στα YAVA πιστεύουμε ότι γυμναστική και απαιτητικό καθημερινό 
πρόγραμμα μπορούν να συνδυαστούν. Είμαστε η «τονωτική ένεση» της 
ημέρας για τα μέλη μας, προσφέροντας υπηρεσίες που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της υγείας τους, της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας τους! 

Εμείς στο απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα εργασίας, στους έντονους 
ρυθμούς, στο άγχος και στην έντονη αρνητική ενέργεια απαντάμε με 50 
λεπτά προπόνησης! Επαναφορτίστε τον οργανισμό σας, ανακτήστε την 
ενεργητικότητάς σας και αυξήστε την παραγωγικότητάς σας! 

Στα YAVA τα μέλη μας μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που 
ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους! Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο 
εξοπλισμό, τις πιο εξελιγμένες πρόσθετες υπηρεσίες Fitness (διαιτολόγος, 
μηχανήματα σύσφιξης, απώλειας τοπικού πάχους κλπ), υπηρεσίες 
personal training, υπηρεσίες spa, τα καλύτερα ομαδικά προγράμματα στις 
πιο ανταγωνιστικές τιμές! Επιπρόσθετα η συνεργασία μας με τη LES MILLS 
HELLAS, την κορυφαία εταιρεία στο χώρο των ομαδικών προγραμμάτων 
με παρουσία σε 80 χώρες και 14.000 γυμναστήρια, μας επιτρέπει να 
εξασφαλίζουμε στα μέλη μας τα καλύτερα και πιο σύγχρονα ομαδικά 
προγράμματα. 

Δοκιμάστε να κάνετε τα YAVA μέρος της ζωής σας και αποκτήστε την 
πιο υγιεινή καθημερινή συνήθεια! 

 



  

 

Β. ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Στα 32 γυμναστήρια YAVA FOR ALL σε όλη την 

Ελλάδα, τα μέλη μας απολαμβάνουν 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες fitness από το 

εξειδικευμένο προσωπικό μας. Πιο συγκεκριμένα 

στους χώρους μας θα βρουν: 

 

Καρδιαγγειακά μηχανήματα αερόβιας άσκησης 

Μηχανήματα ενδυνάμωσης και ελεύθερα βάρη 

Σύγχρονα Ομαδικά προγράμματα από το πρωί έως 

το βράδυ 

Μηχανήματα σύσφιξης & απώλειας τοπικού 

πάχους   (VacuPower, Vibration) 

Υπηρεσίες Διαιτολόγου 

Υπηρεσίες Personal Training 

Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 

Mini-Group 

Υπηρεσίες Hammam - Sauna, Solarium, Massage 

24ώρη λειτουργία, 7 ημέρες την εβδομάδα 

Υπερσύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου 

& σώματος  



  

 

 

 

Το YAVA Ψυχικού είναι ένας πολυχώρος 6000τμ στον οποίο προσφέρονται 

απεριόριστες υπηρεσίες fitness, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, με τις 

πιο σύγχρονες υπηρεσίες άθλησης και αισθητικής. Τα μέλη του γυμναστηρίου 

επωφελούνται από την ποιότητα και την ποικιλία των υπηρεσιών μας στις πιο 

προσιτές τιμές. 

 

Διάδρομο για τρέξιμο με πραγματικό Terrain - Καρδιαγγειακά μηχανήματα 

τελευταίας τεχνολογίας  

Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης - Rpm / bodybikevismox (spinning) 

 

Πρωτοποριακά ομαδικά προγράμματα όπως Sh'bam, Bodypump,  

Bodycombat, Bodyattack 

 

Πολυεπίπεδα προγράμματα Zumba, Pilates και Yoga 

     Personal Training με εξειδικευμένους γυμναστές και απόλυτα στοχευμένες και 

προσωποποιημένες δυνατότητες  4ώρη λειτουργία, 7 ημέρες την εβδομάδα 

 

    Επαναστατικές μεθόδους εκγύμνασης όπως Vibration, Miha Bodytec, 

Vacupower, TRX 

     

Πισίνα για Aqua Aerobic με θέα όλη την Αθήνα 

 

Υπερσύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου & αδυνατίσματος 

 

Spa - sauna - υδρομασάζ 

 

 Solarium 

 

Φωτόλυση 

 

Σύγχρονο διαιτολόγιο κέντρο 

 

Εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες από συνεργάτες ιατρούς, βελονιστές και 

εργοφυσιολόγους - Digital cafe με έμφαση σε προϊόντα ισορροπημένης 

διατροφής 

 

 

 YAVA ΨΥΧΙΚΟΥ 



  

 

 

                                                                                          YAVA ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το YAVA Πειραιά προσφέρει 24 ώρες το 24ωρο μοναδικές 
υπηρεσίες Fitness & Wellness! Είναι ένας χώρος 4000τμ στον οποίο 
προσφέρονται απεριόριστες υπηρεσίες fitness με τις πιο σύγχρονες 
υπηρεσίες άθλησης και αισθητικής. 

Καρδιαγγειακά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 
Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης 
Les Mills RPM/ BODY BIKE VismoX 
Zumba - Pilates - Aerial Yoga - Les Mills 
Personal Training με εξειδικευμένους γυμναστές και απόλυτα 
στοχευμένες και προσωποποιημένες δυνατότητες 
Επαναστατικές μεθόδους εκγύμνασης όπως Vibration, 
Vacupower, TRX 
Πολεμικές τέχνες 
Πισίνα - Aqua Aerobic 
Υπερσύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου & 
σώματοςΑισθητική- Spa - Αδυνάτισμα 
Διαιτολογικό κέντρο 
Spa - sauna - υδρομασάζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Το 28o γυμναστήριο του δικτύου Yava είναι γεγονός και 
προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες Fitness & Wellness! 
Αναλυτικά οι υπηρεσίες του νέου Yava Fitness Center στην 
Αγία Παρασκευή περιλαμβάνουν: 

Καρδιαγγειακά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 
Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης 
Pilates Reformer 
Zumba - Yoga - Pilates - Αerial Yoga - Les Mills 
Personal Training με εξειδικευμένους γυμναστές και απόλυτα 
στοχευμένες και 
προσωποποιημένες δυνατότητες 
Επαναστατικές μεθόδους εκγύμνασης όπως 
Vibration,  Vacupower, TRX 
Cross training (functional) 
Πολεμικές τέχνες 
Πισίνα - Aqua Fitness 
Παιδικές ακαδημίες - Παιδικό Karate - Baby Yoga 
Υπερσύγχρονες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου & 
σώματος 
Manicure / Pedicure 
Διαιτολογικό κέντρο 
Cryosauna - Sauna - Solarium - υδρομασάζ 
Yava Fitness Cafe απολαύστε fitness snacks, ροφήματα καφέ, 
σοκολάτας και 
αποτοξινωτικούς - ενεργειακούς - θεραπευτικούς χυμούς 
τους οποίους επιμελείται εξειδικευμένος Barista - 
Βοτανολόγος 
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Στο YAVA Μαρκοπούλου λειτουργεί ξεχωριστός χώρος SPA, μοναδικής 

αισθητικής που προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες, προσεκτικά 
επιλεγμένες και εμπνευσμένες από τις σημαντικότερες παραδόσεις της 
ευεξίας. Οι θεραπείες μας εκτελούνται από εξειδικευμένους, έμπειρους 
θεραπευτές που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των 
μελών μας. Τα μέλη μας μπορούν να επισκεφθούν YAVA SPA στο 
Μαρκόπουλο και να απολαύσουν: 

Υπηρεσίες θαλασσοθεραπείας, αρωματοθεραπείας 

Θεραπευτικό μασάζ (χαλαρωτικό μασάζ σώματος, ινδικό χαλαρωτικό 
μασάζ κεφαλής, λεμφικό μασάζ σώματος, μασάζ κυτταρίτιδας, 
ρεφλεξολογία κλπ) 
Sauna, hammam, rassoul 
Πισίνα τεσσάρων φυσιοθεραπευτικών σταθμών: αντίθετη κολύμβηση, 
κανόνι για πίεση υδροβροχής στον αυχένα, πλευρικό υδρομασάζ για 
πόδια, μέση, γλουτούς, blower καθιστό υδρομασάζ. 
Body & face treatment 
Solarium 

  

 

YAVA ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 



  

 

 

Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής αισθητικής στον οποίο παρέχονται 
one-to-one υπηρεσίες fitness. Τα μέλη του Exclusive συνδυάζουν την 
προσωπική, εξατομικευμένη προπόνηση με την άνεση σε ένα 

μοναδικά καλαίσθητο περιβάλλον και απολαμβάνουν: 

Πολυτελή χώρο προπόνησης με απεριόριστη χρήση καρδιαγγειακών 
μηχανημάτων 
και μηχανημάτων μυϊκής ενδυνάμωσης 
24ωρη λειτουργία, 5 ημέρες την εβδομάδα 

Υπηρεσίες Personal και Group Personal Training υπό την 
καθοδήγηση των πιο έμπειρων γυμναστών 
Ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα γυμναστικής 
Επίβλεψη καθοδήγηση από τους γυμναστές 
Ενημέρωση και σωματομέτρηση από την Διαιτολόγο 
Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και όργανα 
γυμναστικής, Μηχανήματα σύσφιξης & απώλειας τοπικού 
πάχους (VacuPower, Vibration)  
Υπηρεσίες Hammam - Sauna, Solarium, Massage 

 

 

YAVA PERSONAL 

EXCLUSIVE 



  

 

 

 

                                                                                                                             ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

Το YAVA Κολωνακίου προσφέρει υπηρεσίες fitness one-to-one σε 
άτομα που εργάζονται ή μένουν στο Κέντρο της πόλης και επιθυμούν 
να γυμναστούν σε ένα χώρο ήρεμο και καλαίσθητο. Στο YAVA 
Κολωνακίου τα μέλη μας απολαμβάνουν: 

Υπηρεσίες Personal Training υπό την καθοδήγηση των πιο έμπειρων 
γυμναστών 
Spinning 
Mini Group TRX 
Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και όργανα γυμναστικής 
Μηχανήματα σύσφιξης & απώλειας τοπικού πάχους (VacuPower, 
Vibration) 
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Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργά 

μέλη-συνδρομητές των γυμναστηρίων Yava Fitness Centers. 

Για κάθε μέλος θα δημιουργείται στο σύστημα ένας προσωπικός 
λογαριασμός με κάθε: 
α) νέα αγορά συνδρομής 
β) απόκτηση πακέτου extra υπηρεσιών1 
γ) σύσταση νέου μέλους ή ομαδικής εγγραφής 

Τα μέλη μας θα αμείβονται με πόντους (1 πόντος = 1€) οι οποίοι θα 
ισοδυναμούν με 
χρήματα, τα οποία και θα μπορούν στη συνέχεια να εξαργυρώνουν με: 
α) αγορά συνδρομής 
β) αγορά πακέτου extra υπηρεσιών 
γ) επιστροφή μετρητών 

                                            

1 Ως extra παροχές ορίζονται οι ακόλουθες: PERSONAL TRAINING, VIBRATION, VACU POWER, 

TRX, BIKE, FUNCTIONAL TRAINING, PILATES REFORMER, MIHA BODY TECK, AERIAL YOGA, 

DIET, ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ EXTRA 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΟΠΩΣ, PERSONAL SWIMMING, BABY SWIMMING & AQUA AEROBIC. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Οι προτάσεις μας, ειδικά για εσάς , περιλαμβάνουν τα εξής: 

ΠΡΟΤΑΣΗ Ι : YAVA FOR ALL 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 
Το βασικό πακέτο ετήσιας συνδρομής YAVA περιλαμβάνει: 

Απεριόριστη χρήση καρδιαγγειακών μηχανημάτων αερόβιας 
άσκησης 

Απεριόριστη χρήση μηχανημάτων ενδυνάμωσης και ελεύθερα βάρη 
Απεριόριστη συμμετοχή σε Ομαδικά προγράμματα 
Χρήση αποδυτηρίων 
Προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής 

Επιπλέον: 
Δωρεάν εγγραφή αξίας 30€ 
Έκπτωση 30% στις extra παροχές των γυμναστηρίων 

Πρόγραμμα επιβράβευσης με επιστροφή μετρητών (ενημερωθείτε σε 
ένα από τα 34 γυμναστήρια της αλυσίδας ή στο www.yava.gr  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα ομαδικής εγγραφής σας στα YAVA 
FOR ALL, με παροχές αυτές που αναφέρονται στο βασικό πακέτο 
ετήσιας συνδρομής, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Η αρχική τιμή για 
το πακέτο YAVA FOR ALL είναι 720€. 

Ειδικά για τα μέλη σας αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους, 
προσφέρουμε την ετήσια συνδρομή μόνο στα 89€/ άτομο. 

Η προσφορά μας έχει ισχύει έως και Δευτέρα 15/07/2017 , με 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στο info@unioneurobank.gr. Υπεύθυνη 
πληροφοριών Σοφία Γεωργούδη, τηλ. 6949728998, 
Sgeorgoudi@unioneurobank.gr  
  

http://www.yava.gr/
mailto:info@unioneurobank.gr
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Ημερ:………….. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Όνομα 

……………………………………….. 

 

Επώνυμο 

………………………………………… 

 

Υπηρεσία 

 

……………………………………………… 

Τηλέφωνο 

 

……………………………….. 

e-mail 

……………………………………. 

Ενδιαφέρομε για το γυμναστήριο που βρίσκεται στην 

περιοχή  

 

………………………………………………… 

 Υπογραφή 

                                                      …………………. 
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL 

* Exclusive - Μαρούσι Αγ. Κωνσταντίνου 17 - 19 210 8061293 exclusive@yava.gr 

* Κολωνάκι Αναπήρων Πολέμου 4 - 6 210 7232236 kolonaki@yava.gr 

Αγ. Παρασκευή Αγ. Ιωάννου 43 210 6006282 agiaparaskevi@yava.gr 

Αγία Παρασκευή 2 Αγίου Ιωάννου 67 210 6081388 Agiaparaskevi-2@yava.gr 

Άνω Λιόσια Ελευθερίας 6 & Βελουχιώτη 210 2470290 anoliosia@yava.gr 

Αχαρναί Φιλαδελφείας 104 2102469486 acharnes@yava.gr 

Βόλος Φιλίππου Ιωάννου 74 24210 32902 volos@yava.gr 

Βόλος (Νέα Ιωνία) Φυτόκου 20 24210 82420 nivolos@yava.gr 

Γλυφάδα Ζέππου & Ξενοφώντος 32 210 9608651 glifada@yava.gr 

Γουδή Μικράς Ασίας 17 και Καισαρείας 210 7719085 goudi@yava.gr 

Ζάκυνθος Επαρχ. Οδός Ζακύνθου - Βολιμών 2695 027109 zakinthos@yava.gr 

Ηράκλειο Κρήτης Λυκείου 28, Κορώνη Μαγαρά 2810 254464 heraklion@yava.gr 

Θεσ/κη Καλαμαριά Χάψα 3 2310 453249 thess-kalamaria@yava.gr 

Θεσ/κη Κάτω Τούμπα Θεαγένους Χαρίση 112 2310 989565 thess-toumpa@yava.g 

Θεσ/κη Ξηροκρήνη Συνταγματάρχου Φρύζη 25 2310 741922 thess-ksirokrini@yava.gr 

Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνων 10 210 2447934 thrakomakedones@yava.gr 

Ιωάννινα Δαγκλή 2 26510 76136 ioannina@yava.gr 

Κηφισιά Λεωφ. Κηφισίας 268 210 6230222 kifisia@yava.gr 

Λυκόβρυση Γρηγ. Λαμπράκη 39/41 210 2840070 likovrisi@yava.gr 

Μαρκόπουλο Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 68 22990 63737 markopoulo@yava.gr 

Μαρούσι Αρτέμιδος 1 210 6859465 marousi@yava.gr 

Μπουρνάζι Χαριλάου Τρικούπη 2 & Σολωμού 210 5734554 bournazi@yava.gr 

Ν. Φιλαδέλφεια Λ. Δεκελείας 124 2102581671 philadephia@yava.gr 

Ν. Χαλκηδόνα Μυκηνών 11 210 2586090 Philadelphia@yava.gr 

Παλαιό Φάληρο Ελευθερίου Βενιζέλου 222 210 9850529 pfaliro@yava.gr 

Πάτρα Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ 2610 278600 info@yava.gr 

Πειραιάς Υψηλάντου 1 & Σκυλίτση 210 4130737 peiraias@yava.gr 

Περιστέρι Πολυχνίτου 19 210 5759347 peristeri@yava.gr 

Πετρούπολη Κωνσταντινουπόλεως 7 & Ημαθίας 210 5010550 petroupoli@yava.gr 

Ρόδος Ηλία Βενέζη 22410 72660 rodos@yava.gr 

Σαλαμίνα Ι Λεωφ. Σαλαμίνος 145 210 4658824 salamina@yava.g 

Σαλαμίνα ΙΙ Εθνάρχου Μακαρίου 23 210 4655298 salamina@yava.g 

Χανιά Κρήτης Νεροκούρου 57 28210 02888 chania@yava.gr 

*Δεν ανήκουν στο δίκτυο Yava For All, καθώς παρέχουν 

αποκλειστικά υπηρεσίες Personal Training.
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♦ KIDS SUMMER CAMP @ YAVA ΨΥΧΙΚΟΥ ! 

> Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 19/06 ΕΩΣ 25/06 
> Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 26/06 ΕΩΣ 02/07 
> Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/07 ΕΩΣ 09/07 

♦ KIDS SUMMER CAMP @ YAVA ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ #2! 

> Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 19/06 ΕΩΣ 30/06 
> Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 03/07 ΕΩΣ 14/07 
> Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/07 ΕΩΣ 28/07 

Ωράριο : 08.00πμ - 02.00μμ 

Δραστηριότητες : ZUMBA KIDS, KARATE KIDS, SWIMMING POOL 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα εγγραφής των μελών σας, στις 
παιδικές ακαδημίες των YAVA : 
 

  

KIDS SUMMER CAMP 

 

^"fiines 

ΕΓΓΡΑΦΗ Ί ΣΥΝΔΡΟΜΗ / ΠΑΙΔΙ 

1 εβδομάδα  40€ 
2 εβδομάδες  80€ 



 

 

 

Ημερ:………….. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Όνομα 

……………………………………….. 

Επώνυμο 

………………………………………… 

Υπηρεσία 

……………………………………………… 

Τηλέφωνο 

……………………………….. 

e-mail 

……………………………………. 

Αριθμός Τέκνων 

……………………. 

Ηλικία Τέκνων 

………………………………………………… 

Ονόματα Τέκνων 

…………………………. 

………………………….. 

………………………….. 

 

                                                          Υπογραφή 

                                                      …………………. 
 
 



 

 

 
 
 

Το κέντρο Ιατρικής Αισθητικής & Πλαστικής Χειρουργικής SkourasMed 

προσφέρει στα μέλη του Union  τα κάτωθι προνόμια: 

  

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ VANQUISH-EXILIS:  

Από140  στα  80€/συνεδρία 

 

1.Το πρωτόκολλο VANQUISH - EXILIS, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα 

κατ’αποκλειστικότητα από τα SkourasMed, βασίζεται στην εκπομπή 

ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος και στη δημιουργία ισχυρών πεδίων στον 

λιπώδη ιστό, που προκαλούν τη διάλυση ενός μεγάλου αριθμού 

λιποκυττάρων σε κάθε συνεδρία. 

 

Το λίπος αποβάλλεται από τον οργανισμό με τη διούρηση και σε περίπου 10 

ημέρες έχουμε ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα σε πόντους. Σε κάθε συνεδρία, 

καλύπτεται ομοιογενώς όλη η περιοχή που παρουσιάζει συσσώρευση 

λίπους, το πρόβλημα του τοπικού πάχους αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και 

όχι τμηματικά, κάτι το οποίο εξασφαλίζει το γρήγορο αλλά και συμμετρικό 

αποτέλεσμα. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση της θεραπείας και στο δέρμα. Οι 

ραδιοσυχνότητες υψηλής ισχύος διεγείρουν την παραγωγή νέου 

κολλαγόνου και αναδομούν το υπάρχον κολλαγόνο, με αποτέλεσμα το 

δέρμα να ανορθώνεται θεραπεία με τη θεραπεία, να γίνεται πιο σφριγηλό και 

το πρόβλημα της κυτταρίτιδας να βελτιώνεται ριζικά. 

Καλέστε μας για να κανονίσουμε μία πρώτη δωρεάν ενημέρωση με την Ιατρό 

& Επιστημονική Διευθύντρια των SkourasMed, κα Αθηνά Σκούρα, σχετικά με 

το πρόβλημα που σας απασχολεί και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με τις 

θεραπείες μας. 

 

2.ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΗ:  

20% έκπτωση σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος  

Καλέστε μας για να ενημερωθείτε για την ειδική τιμή αποτρίχωσης, ανάλογα 

με την περιοχή που σας ενδιαφέρει. 

 

 

WWW.SKOURASMED.GR 

ΚΟΛΩΝΑΚΙ  210 3613858 

ΜΑΡΟΥΣΙ  210 6845036 

ΓΛΥΦΑΔΑ  210 8982233 

ΡΟΔΟΣ  22410 25506  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 



 

 

Ημερ:………….. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Όνομα 

……………………………………….. 

Επώνυμο 

………………………………………… 

Υπηρεσία 

……………………………………………… 

Τηλέφωνο 

……………………………….. 

e-mail 

……………………………………. 

                                                        

 

 

                                                          Υπογραφή 

                                                      …………………. 


