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ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΑΕΡΟΒΙΑ 
Body Power: Δυναμική προπόνηση που προκαλεί όλες τις μυϊκές ομάδες, χρησιμοποιώντας τις 
καλύτερες ασκήσεις με βάρη σε αίθουσα, όπως Squats, Presses, Lifts, Curls. 
Core Training: Γυμνάστε τον κορμό σας με αντιστάσεις και την βοήθεια αλτήρων και λάστιχων για 
μεγαλύτερη δυσκολία με ιδιαίτερη εστίαση στα πόδια και στην περιοχή της κοιλιάς. 
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 ενδυνάμωση. 
Tae Box: Πρόγραμμα εμπνευσμένο από διάφορες πολεμικές τέχνες. Ενσωματώνει στοιχεία από 
Karate, Boxing, Tae kwon Do, Tai Chi , Muay Thai. Βοηθά στη μυϊκή συναρμογή, την ενδυνάμωση 
και τη μείωση του σωματικού λίπους. 
Body Forces: Καλιστενική προπόνηση που στόχο έχει την ανάπτυξη της ευλυγισίας, της δύναμης 
και της ισορροπίας. 
Tumbao fitness & Dance: Χορευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει αεροβικές κινήσεις με εκφραστικές 
κινήσεις του σώματος και τεχνικές χορού. The way you move! (ο τρόπος που κινείσαι). 
Tabata training: . Υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση όπου εναλλάσσονται μικρές περίοδοι 
έντονης αερόβιας άσκησης με λιγότερο έντονες περιόδους ανάκαμψης. Είναι μια μορφή 
καρδιαγγειακής άσκησης που στοχεύει στην βελτίωση της αθλητικής ικανότητας και της φυσικής 
κατάστασης, στη βελτίωση του μεταβολισμού και στη καύση λίπους. 
Ι.Μ.Α.: Είναι ένα άρτια δομημένο 50' πρόγραμμα με κλιμακούμενη ένταση και non stop ροή που 
συνδυάζει έξυπνα ασκήσεις στίβου (interval method) για φυσική κατάσταση , ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης (πλειομετρικές, ισοτονικές, ισομετρικές) , ενδυνάμωση του πυρήνα (core endurance) 
και martial arts (έκρηξη αντοχή ,εκτόνωση ) . 
Swiss Ball: Δυναμικό πρόγραμμα με τη χρήση swiss ball που έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
ισοροπίας, την ευλυγισία και επιτυγχάνει μυϊκή τόνωση και αύξηση του μεταβολισμού. 
Brazilian Booty: Δυναμικό πρόγραμμα τόνωσης γλουτών και ποδιών!! 
Flex Bands: Δυναμικό πρόγραμμα με τη χρήση λάστιχων που στοχεύει στη μυϊκή ενδυνάμωση, τη 
σύσφιξη αλλά και την αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών!! 
Express conditioning: Δυναμικά προγράμματα διάρκειας 30’ με υψηλή ένταση που έχουν στόχο 
την μυϊκή τόνωση και την ενεργοποίηση του μεταβολισμού. 
 
 

ΟΛΙΣΤΙΚΑ 
Pilates mat: Η μέθοδος pilates οδηγεί στην τόνωση και την ενδυνάμωση των μυών που αποτελούν 
τον πυρήνα του σώματος (κοιλιακοί, ραχιαίοι, γλουτοί).  
Orthosomia: Βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος την ευλυγισία και την σταθερότητα της 
σπονδυλικής στήλης.  
Yoga Flow: Δυναμική Yoga με γρήγορες εναλλαγές ασκήσεων με σκοπό να αποτοξινώσει το σώμα 
και να ηρεμήσει το νου. Απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα. 
Vinyasa Yoga: Μέσα από την έντονη εναλλαγή των στάσεων, η vinyasa yoga προσφέρει μυϊκή 
ενδυνάμωση, σύσφιξη και τόνωση σε συνδυασμό με έντονη ευεξία. 
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. 

Power Yoga: Ένα δυναμικό πρόγραμμα Yoga με ροή, συγχρονισμό κίνησης και αναπνοής καθώς και 
γρήγορη εναλλαγή των στάσεων. 

 
 

Group Training Classes 
TRX: Το σύστημα TRX, γνωστό και ως Total Resistance exercise, είναι μια ειδική 
μέθοδος προπόνησης με ιμάντες όπου με την κατάλληλη τοποθέτηση του σώματος και την 
βοήθεια της βαρύτητας αναπτύσσει την δύναμη και την ισορροπία εστιάζοντας στην 
ενδυνάμωση του κορμού. 
Trx Pilates: Η ένωση των δύο πρωτοποριακών functional προγραμμάτων εκγύμνασης προσφέρει 
μία μοναδική εμπειρία στον ασκούμενο με στόχο την ενδυνάμωση, τη βελτίωση της μυϊκής 
συναρμογής και τη σωστή στάση του σώματος, ενισχύοντας τους μύες που βοηθούν τη σωστή 
στάση του κορμού. 
Pilates Props: Οι ασκήσεις του pilates mat εμπλουτίζονται με τα props (λάστιχα, soft ball, foam 
roller, βαράκια, magic circle).  
Pilates stick: το pilates stick είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος εκγύμνασης, η οποία προσομοιώνει 
τις ασκήσεις σε μηχανήματα pilates, όπως reformer και Tower, σε ομαδικό πρόγραμμα με την 
βοήθεια του ομώνυμου οργάνου γυμναστικής, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
CROSS TRN/Extreme training: Διαλειμματική προπόνηση με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων 
λειτουργικών ασκήσεων για άμεσα αποτελέσματα, όπως μείωση του σωματικού λίπους, βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης, ενδυνάμωση του κορμού. 
Power Cycling: Πρόγραμμα εσωτερικής ποδηλασίας που προσφέρει μυϊκή ενδυνάμωση και καύση 
λίπους μέσω από διαφορετικού τύπου προπονήσεις (interval, strength, metabolic boost, fat burn). 
AERIAL FITNESS: functional training, τεχνικές ενόργανης γυμναστικής, εναέριες ακροβατικές 
κινήσεις, ασκήσεις ενδυνάμωσης της μεθόδου pilates, παραδοσιακές στάσεις yoga, θεραπευτικές 
ασκήσεις και ελεγχόμενες αναπνοές, εκτελεσμένες με την βοήθεια της αιώρας, χαρίζοντας στον 
ασκούμενο πλήρη έλεγχο του σώματος του αλλά και ψυχική ευδαιμονία. 
Trampoline:  Δυναμικό πρόγραμμα που συνδυάζει το τραμπολίνο με δίσκους ισορροπίας, trx, 
λάστιχα και αλτήρες σε διαφορετικούς τύπους ασκήσεων. Βελτιώνει αερόβια και αναερόβια 
ικανότητα και αυξάνει τη μυική δύναμη και ισχύ. Γυμνάσου έντονα και πολύ διασκεδαστικά. 
Metabolic: Συνδυασμός αερόβιας και αναερόβιας προπόνησης υψηλής έντασης που έχει ως στόχο 
τη μέγιστη ενεργοποίηση του μεταβολισμού. 
Power Punches: Μυηθείτε στην τεχνική του Boxing, βελτιώνοντας ταυτόχρονα θεαματικά  την 
φυσική σας κατάσταση!! 
Kangoo Jumps: Η πιο hot τάση στο fitness!! Με τις ειδικές μπότες, που κατασκευάστηκαν αρχικά 
σαν ιατρικό προΪόν για αποκατάσταση από τραυματισμούς στα γόνατα και τις αρθρώσεις, 
μπορείτε να κάψετε μέχρι και 1500 θερμίδες, να γυμνάσετε τέλεια τα πόδια, την κοιλιά και τους 
γλουτούς καθώς και να μειώσετε θεαματικά την κυτταρίτιδα!! 
Pole Fitness: Είναι μία μορφή τέχνης που συνδυάζει χορό και γυμναστική. Περιλαμβάνει το χορό 
και την εκτέλεση εναέριων κινήσεων σε ένα κάθετο στύλο. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ On demand 
H απόλυτη εμπειρία με Online αναμετάδοση υψηλής ποιότητας ομαδικών προγραμμάτων που 
έρχεται να γεμίσει το πρόγραμμα με μαθήματα σε μέρες και ώρες που δεν μπορεί το standard 
πρόγραμμα. Τα προγράμματα On Demand είναι διαθέσιμα 12 μήνες τον χρόνο και ειδικά σε 
περιόδους αργιών και διακοπών, εξασφαλίζοντας non stop εμπειρία Fitness.  


