Masaj Türleri ve Fiyat Listesi
Klasik Masaj (45 dk.)

80,00 ₺

Genellikle vücudun güne zinde başlamasına ya da yaşamın gündelik yorgunluk ve sıkıntılarından kurtulmak
amacıyla yapılan genel dinlenme ve gevşeme yöntemi olarak kullanılan batı tekniğiyle yapılır.

Aromaterapi(50 Dk.)

120,00 ₺

Bitki özlerinden elde edilmiş karışımlardan hazırlanan masaj yağlarının kullanılarak uygulandığı masaj yöntemidir.
Rahatlatıcı dinlendirici ve gevşetici özelliğe sahiptir.

Medikal Masaj(60 Dk.)

150,00 ₺

Özyağlarla(esansiyel) yapılan masaj, deri yüzeyini daha çok ısıtır ve yoğun kas eklem ağrılarına ve zayıf dolaşım
bozukluklarına çok faydalı olur.

Lokal Masaj(30 Dk.)

75,00 ₺

Bölgesel yapılan bir uygulamadır. Gerginliği azaltır, ağrı ve sızıları dindirir, huzurlu bir rahatlama sağlar.

Vakum Masaj (45 Dk.)

80,00 ₺

Soğuk algınlığı, omuz ve sırt ağrılarında, aşırı yorgunluğun azaltılmasında uygulanan bölgesel bir masajdır.

Kese Köpük Masajı (30 Dk.)

75,00 ₺

Kese derinin gözeneklerinde birikmiş olan toksikmaddeleri çıkararak, tıkanmış gözenekleri açar ve pürüzleri giderir.
Köpük masajı ise vücudun doğal sabunlardan üretilen yoğun bir köpükle kaplanmasıve bu köpük yardımıyla yapılan rahatlatıcı bir masajdır

SelilütMasajı (45 Dk.)

80,00 ₺

Selülitmasajı kan ve lenf dolaşımını harekete geçirir ve dokuların yeniden oksijenle dolmasını sağlar.

Kil Maskesi (Yüz)

35,00 ₺

Cilde doğal peeling(ölü hücrelerden arındırma) etkisi yapmaktadır. Cildin üst tabakasını nazikçe soyar,
çatlak, çizik veya pürüzlü görünümleri azaltır. Cilde ihtiyaç duyduğu nemi ve mineralleri geri kazandırır, elastikiyeti artırır.

Kil Maskesi (Vücut)

100,00 ₺

Cilde doğal peeling(ölü hücrelerden arındırma) etkisi yapmaktadır. Cildin üst tabakasını nazikçe soyar, çatlak, çizik veya pürüzlü görünümleri azaltır.
Cilde ihtiyaç duyduğu nemi ve mineralleri geri kazandırır, elastikiyeti artırır.

Not: Masaj için randevu almanız gerekmektedir.

Sağlık Kulübü Kullanım Ücretleri

Üyelik Ücretleri
Günlük Kullanım Ücreti (10:00 - 17:00 saatleri arasıdır)
6-12 Yaş Çocuk Kullanım Ücreti
3 Aylık Kullanım Ücreti
6 Aylık Kullanım Ücreti
1 Yıllık Kullanım Ücreti

100,00 ₺
50,00 ₺
1.200,00 ₺
1.600,00 ₺
2.200,00 ₺

Paket Masaj Ücretleri
Klasik Masaj
150,00 ₺

40 dk. Klasik Masaj
15 dk. Kese + 15 dk. köpük + sauna + buhar odası + yüz maskesi

Grand Masaj
60 dk. Medikal yada Aromaterapi
Masaj 15 dk. Kese + 15 dk. köpük + sauna + buhar odası + yüz maskesi

250,00 ₺

Sağlık Kulübü Çalışma Saatleri 08:00 - 23:00 saatlerinde hizmet vermektedir.
Panoramik Havuz derinliği 1.55cm den 1.65cm e eğimlidir.
Günlük kullanıma ; Spor Salonu, Havuz, Hamam, Sauna, Şok Duşu, Buhar Odası, Isıtmalı Yataklar ve Kar Banyosu dahildir.
10:00 - 17:00 saatleri arasındır.
Tenis Kortu için lütfen rezervasyon yaptırın. Saatlik kullanım ücreti Gündüz 75,00 ₺ Akşam 100,00 ₺' dir.
Masaj ve kese köpük için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Türkiye İş Bankası Kredi kartına 3 taksit imkanı sağlanmaktadır.
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