Yalnızca Hamam : Only Hamam

25 €

price:

Kese - Köpük & Hamam
Rubbing – Foaming Masage &Hamam

Süre : 30’duration

40 €

price:

Yağlı Masaj: Masage with oil
Kese - Köpük & Hamam+ Lokal Masaj (20dk.)
Rubbing – Foaming Masage & Hamam + Local Masage(20min)

Süre : 60’duration

60 €

price:

1.Paket – Package
Kese –Köpük-Hamam + Lokal Masage (20dk)
Rubbing – Foaming Masage &Hamam + Local Massage (20min)

60 €

price:

2.Paket – Package
Kese –Köpük-Hamam + Bölgesel Terapi Masajı (30dk)
Rubbing – Foaming Masage &Hamam + Focus Therapy Massage (30min)

70 €

price:

3.Paket – Package
Kese –Köpük-Hamam + Aroma Terapi Masajı (30dk)
Rubbing – Foaming Masage &Hamam + Aroma Therapy Masage (30min)

90 €

price:

MASAJLAR MASSAGES
Aromaterapi Masajı: Aromatherapy Massage
Bitkisel Yağların kullanımı ile vücutta fiziksel ve ruhsal iyileştirme sağlayan özel bir tekniktir.
Aromaterapi masajında kullanılan yağlar tıbbi özellikler taşır,stresi azaltır,cildi besler ve ayrıca
boyun omuzlar,sırt bölgesinde oluşan ağrıların giderilmesine yardımcı olan özelliklere sahiptir
This is a special technique providing a physical and mental rehabilitation at body with the use of
herbal oils. The oils of Aromatherapy massage contains medical features, reduces stress and
nourishes the skin, helps in elimination the pains at neck, shoulder and back.

Süre : 45’ duration
Süre : 60’ duration

65 €
80 €

price:
price:

İsveç Masajı: Swedish Massage
Vücudu canlandırıcı, toksinlerden arındırıcı, kan dolaşımını hızlandırıcı derinlemesine rahatlık
veren klasik masaj uygulamasıdır.
Swedish massage is a classical deep massage application, refreshing body, purifying toxins,
accelerating blood circulation.

Süre : 45’ duration
Süre : 60’ duration

50 €
70 €

price:
price:

Refleksoloji: Refleksology Massage
Bir çok kültürde eski zamanlardan beri uygulanan ‘’Refleksoloji’’; ayaklarda bedenin tüm
bölgelerine , organlarına ve sistemlerine karşılık gelen reflex noktaları olduğu ve bu noktaların
beden anatomisinin aynası olduğu prensibine dayanan bir sanattır.
“Reflexology” which has been applied in many cultures since ancient times is an art based on the
principles that the foots have reflex points that are the mirror of the anatomy corresponding in all
sections, organs and systems of the body.

Süre : 30’duration

40 €

price:

Antistress Masajı: Anti-stress Massage
Vücutta strese ve yorgunluğa bağlı olarak gerginlik oluşan sırt , omuzlar, baş ve ayak tabanına
uygulanan rahatlatıcı lokal masajdır.
Anti-stress massage is local solvent being applied to the back, shoulders, head and foot base of the
body to get rid of the tension in function of stress and fatigue

Süre : 30’duration
Süre : 60’duration

55 €
100 €

price:
price:

