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Pilates Mat: Η μέθοδος pilates οδηγεί στην τόνωση και την ενδυνάμωση των μυών 
που αποτελούν τον πυρήνα του σώματος (κοιλιακοί, ραχιαίοι, γλουτοί).  
 

Piloxing: Πρόγραμμα υψηλής έντασης που συνδυάζει ασκήσεις τόνωσης και 
ενδυνάμωσης από pilates με ασκήσεις ευλυγισίας, δύναμης και ταχύτητας από 
πολεμικές τέχνες και υπόσχεται άμεση καύση λίπους καθώς και τόνωση των μυών. 
 
Body Power: Προπόνηση που προκαλεί όλες τις μυϊκές ομάδες, χρησιμοποιώντας τις 
καλύτερες ασκήσεις με βάρη σε αίθουσα, όπως squats, presses, lifts και curls. 
 
Zumba: Xορευτικό πρόγραμμα γυμναστικής με συνδυασμούς από λάτιν ρυθμούς 

εύκολες χορευτικές κινήσεις και βήματα που τελικά δημιουργούν ένα δυναμικό, αλλά 
και διασκεδαστικό πρόγραμμα. 
 
Core Training: Εκγύμναση του κορμού σας με αντιστάσεις και την βοήθεια αλτήρων 
και λάστιχων για μεγαλύτερη δυσκολία με ιδιαίτερη εστίαση στα πόδια και στην 
περιοχή της κοιλιάς. 
 
Vinyasa Yoga: Συγχρονισμός κίνησης και αναπνοής, αρμονικής ροή μέσα από την 

οποία κάποιος μετακινείται από την μια στάση στην άλλη, αρμονία κινήσεων που 
παραπέμπει στο χορό. Μέσα από τη γρήγορη εναλλαγή των στάσεων, η Vinyasa yoga 
προσφέρει έντονη μυϊκή ενδυνάμωση, σύσφιξη και τόνωση σε συνδυασμό με έντονη 
ευεξία. 
 
Total Body: Το απόλυτο μάθημα μυϊκής ενδυνάμωσης για ολόκληρο το σώμα με την 
χρήση μπαρών, αλτήρων, ελαστικών αντιστάσεων και το βάρος του σώματος. 
Επιτυγχάνει αύξηση αερόβιας ικανότητας και ουσιαστική μυϊκή. 

 
Tabata Fit: Δυναμικό, αεροβικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την Tabata και 
βασίζεται στο χρονόμετρο, ενώ αλλάζει η ένταση του. Προσφέρει μείωση λίπους και 
σύσφιξη όλων των μυϊκών ομάδων. 
 
Hatha Yoga: Η κλασσική μορφή της Hatha Yoga που συνδυάζει την ψυχική ηρεμία 
μέσω ειδικών ασκήσεων, θέσεων και αναπνοών. Το κύριο χαρακτηριστικό του 
προγράμματος είναι η μεγάλη διάρκεια παραμονής σε κάθε στάση γεγονός που οδηγεί 

σε αυτογνωσία, βελτίωση της αντοχής, μυϊκή ενδυνάμωση και ευλυγισία 
 
Orthosomia: Σημαίνει σωστή στάση σώματος και βοηθά να πετύχουμε την τέλεια 
μυϊκή ισορροπία, κόντρα στον σύγχρονο τρόπο ζωής, που θα μας κάνει να 
φαινόμαστε πιο αδύνατοι, χωρίς να έχουμε χάσει κιλά, θα απομακρύνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης προβλημάτων στην σπονδυλική στήλη και θα μας γεμίσει αυτοπεποίθηση. 
Επίσης, όλες οι θέσεις και στάσεις των ασκήσεων αποτελούν την θεραπευτική βάση 
για την σωστή και την λειτουργική αποκατάσταση ατόμων που έχουν τραυματιστεί. 

 
Tae Box: Πρόγραμμα εμπνευσμένο από διάφορες πολεμικές τέχνες. Ενσωματώνει 
στοιχεία από Karate, Boxing, Tae kwon Do, TaiChi kai to Muay Thai. Βοηθά στη μυϊκή 

συναρμογή, την ενδυνάμωση και τη μείωση του σωματικού λίπους.  
 
Body Step: Μάθημα που βοηθά τη γράμμωση των μυών. Βελτιώνει τη φυσική σας 
κατάσταση. Βοηθά τη μυϊκή συναρμογή και γυμνάζει όλο το σώμα. Αυξάνει την 
απόδοση της καρδιάς και των πνευμόνων. 
 
Cardio Attack: Yψηλής έντασης αερόβιο πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην ενίσχυση 
της καρδιοαναπνευστικής μας κατάστασης και τη βελτίωση της αντοχής  

 
 
 
COMING SOON  
 
TRX: Total body Resistance Exercise, η προπονητική μέθοδος που χρησιμοποιεί το 
βάρος του σώματος και ανθεκτικό ιμάντα με λαβές, με σκοπό να βοηθήσει τον 
ασκούμενο να αποκτήσει δύναμη, ισορροπία, ευλυγισία, σταθερότητα κορμού και 

αρθρώσεων και συντονισμό, καίγοντας παράλληλα λίπος, επιτυγχάνοντας 
μυϊκή υπετροφία και διατηρώντας την οστική μάζα, χωρίς κακώσεις και 
τραυματισμούς.  
 
Power Cycling: Πρόγραμμα εσωτερικής ποδηλασίας που προσφέρει μυϊκή 
ενδυνάμωση και καύση λίπους μέσω από διαφορετικού τύπου προπονήσεις (interval, 
strength, metabolic boost, fat burn). 
 

Aerial Experience: H εμπειρία της yoga, του pilates, της functional και ενόργανης 
άσκησης στον αέρα, που θα χαρίσει στον ασκούμενο ευλυγισία, ελαστικότητα, μυϊκή 
τόνωση και σταθερότητα του κορμού, με ένα συναρπαστικό και διασκεδαστικό τρόπο. 
 
Cross Trn: Διαλειμματική προπόνηση και μεγάλη ποικιλία ασκήσεων λειτουργικών 
ασκήσεων για άμεσα αποτελέσματα, όπως μείωση του σωματικού λίπους, βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης, ενδυνάμωση του κορμού. 
 

Epress abs: Πρόγραμμα 30’ με έμφαση στην ενδυνάμωση και την γράμμωση των 
κοιλιακών  

Express legs: Πρόγραμμα 30’ με έμφαση στην ενδυνάμωση και τη γράμμωση των 
ποδιών και των γλουτών  

 


