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MY TUANA TUZ & SPA
My Tuana Tuz & Spa beden, zihin ve ruh üçgeni içerisinde eşsiz seansları meraklılarıyla buluşturuyor. Cilt ve vücut bakımları,
masajlar, Osmanlı Hamamı, tuz odası, tuz yatakları, taş yatakları, aroma terapi ve kapsamlı kişisel bakım hizmetleriyle sizleri
şımartacak alternatifler sunuyor. My Tuana Tuz & Spa’da sunulan ruhsal ve bedensel terapi sonucu dinlenme ve ferahlama
duygularının edinilmesi sağlanıyor. My Tuana Tuz & Spa’daki bütünleyici uygulamalar, vücudunuzun su ve tuz dengesinin
ayarlanması, bedene enerji kazandırımı, yorgunluğun ve ağrının yok edilmesi ile cilt proteini olan elastinin yeniden yapılanması
gibi faydalar sunuyor. 2 adet çift kişilik jakuzi 3 adet 4 kişilik jakuzi 4 adet tek kişilik masaj salonu, sauna, buhar odaları, şok ve
macera duşları ve su yatakları ile gerçekleştirilen 3500 m²’lik alana kurulu My Tuana Tuz & Spa, sağlık isteyenlerin aradıkları tam
anlamıyla bulabilecekleri bir kişisel bakım cennetidir.İstiharat etmek isteyen misafirler için düzenlenmiş olan özel SPA alanları
ve Aqua Relax Su Yatakları sudan gelen sağlık felsefesine, konusunda uzman çalışanları ile hijyenik ortamlarda tüm yönüyle
yaşatıyor. My Tuana Tuz & Spa, sağlık ve güzelliğin merkezi olmanın yanı sıra SPA müşterilerini sunduğu üyelik avantajları ve
cazip fırsatları ile de adından söz ettiriyor.
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DETOKS VİTAMİN BAR

Enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anda en sağlıklı adresiniz vitamin
deposu Detoks Bar! Çeşitli meyve kombinleri eşliğinde hazırlanan
kokteyller sağlıklı meyve ve sebze suları ile kendinizi yenilenmiş
hissedeceksiniz.
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VIP YOSUN BAKIM
My Tuana Tuz & SPA Otel’de konusunda uzman alanında uzman
terapistlerle doğal yosun sarma uygulaması ile tüm vücudun
toksin

atılımını,

yağların

yakılarak

vücudun

incelmesini,

gözeneklerin derinlemesine temizlenip detoks etkisini en derinden
hissedeceksiniz.

TUZ TERAPİ
Himalayalar’dan tuz ile gelen sağlığı keşfedecek, tüm negatif
enerjilerden arınacaksınız. İçerisinde 84 çeşit mineral barındıran
mucizevi Himalaya Tuzu kürlerinin farkını daha ilk günden
yaşamaya başlayacaksınız.
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VIP BUHAR VE
HAMAM ODASI
Yorgunluğunuzu atabileceğiniz gün boyunca yorulan vücudunuzu
dinlendirebileceğiniz

Buhar

Odası,

cildinizi

derinlemesine

temizlerken ihtiyaç duyduğu nemi tekrar kazandırır. Ayrıca Buhar
odası bakımı sonrası ağrı ve sızılarının yok olduğunu görecek,
kendinizi tazelenmiş hissedeceksiniz.

AFRODİT BAKIM
Güzellik uzmanlarımızca, cilt ve vücudunuzun ihtiyaçlarına göre
kişiye özel hazırlanan kürler sayesinde cildimizin ihtiyacı olan
tüm bakım sağlanıyor. Kadife yumuşaklığına kavuşan cildiniz size
teşekkür edecek.
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Geleneksel Türk Hamamı’nda benzersiz bir hamam ve kese keyfi

OSMANLI HAMAMI

yaşayarak bedeninizi arındıracak farklı masaj seçeneklerinin verdiği
rahatlık hissini yaşayacaksınız. Osmanlı’dan gelen hamam geleneğinin
My Tuana Tuz & SPA farkıyla deneyin. Gelin hamamı hizmeti ile de bütün
gelinlere özel, muhteşem bir fırsat sunuyoruz.

KÖPÜK MASAJI
Masaj konusunda deneyimli kadromuz
ile köpük masajının faydalarını sizlere
sunuyoruz. vücudunuz tamamen
köpükle kaplanarak uygulanan bu
masaj tekniği ile rahatlamanın keyfine
varacaksınız.
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ISITMALI DOĞAL TAŞ YATAKLAR
ISITMALI DOĞAL TAŞ
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SAUNA DOUBLE
Çiftlere özel sauna odaları ile sağlık ve güzelliğin keyfini ailenizle birlikte yaşayacağınız hoş bir
güne ne dersiniz ? Sauna double sauna zevkinizin size özel kılıyor, bedeniniz stresten arındırıyor
sağlığınızı geri kazandırıyor. My Tuana Tuz & SPA’da ayrı özellikteki 4 farklı sauna odası ile sağlığınıza
sağlık keyfinize keyif katacaksınız
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AYAK DETOKSU
Vücudumuzda

biriken

toksik

maddeleri

vücuttan uzaklaştıran ayak detoksu işlemiyle
sağlığı My Tuana Tuz & SPA’da geri kazanın.

JAKUZİ TERAPİ
Huzurlu ve dinlendirici bir ambiyansa sahip
olan aroma terapi, süt ve deniz suyu gibi farklı
jakuzi seçeneği ile vücudunuz hakettiği bakıma
kavuşacak jakuzi keyfini My Tuana Tuz & SPA
ayrıcalığı ile yaşayacaksınız.
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AQUA RELAX SU
YATAKLARI
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Kendinizi anne karnındaymışsınız gibi hissedeceğiniz su yatakları ile bambaşka
bir deneyim yaşayacaksınız. Huzurlu bir yolculuğa çıkmak ve seans sonrası tüm
bedeniyle yenilenmek isteyenleri aqua relax teknolojisiyle buluşturuyoruz.

KİŞİYE ÖZEL DETOKS VE
İNCELME ODALARI
My Tuana Tuz & SPA son teknoloji ürünlerinden oluşmuş zayıflama ve bakım
cihazları ile formunuzu kontrol altında tutuyor. Güzellik uzmanları tarafından
kişiye özel hazırlanan zayıflama seansları ve bakım odaları, kalıcı bir güzelliğe
ulaşmanızın anahtarını veriyor.
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Uzman eller tarafından yapılan, özel masaj teknikleri sayesinde tüm vücudunuz

MASAJ ODALARI
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rahatlayacak. Bali ve Thai masajları, bedeninizin ihtiyacı olan tüm bakım ve
özeni sağlarken dinlendirici bir ambiyansa sahip masaj odalarımızda keyifli
dakikalar geçireceksiniz.

HİMALAYA KRİSTAL TUZU İLE YENİLENİN

Milyonlarca yıl öncesine özgü olan denizlerin temizliği, dünyanın en yüksek dağların, oluşturan basıncın gücü ve bölgenin kozmik enerjisi Himalaya Kristal
tuzlarını eşsiz kılar, Himalaya Kristal Tuzu içindeki zengin mineral yapısının yanında gün ışığını da özümsemiş, kristalleşmiş bir cevherdir. Kralların tuzu olarak da
bilinir. Vücudumuzda, terimiz, kanımız, gözyaşımız ve hormonlarımız tuzlu sudan oluşur. Bedenimizin 4/3 ü su kalanı ise tuzdur. Sağlımız, gençliğımiz ve yaşam
kalitemiz aldığımız su ile tuzun kalitesine ve dengesine bağlıdır. Sizlere Himalaya Kristal Tuzuyla yenilenme fırsatı sunuyoruz.

HİMALAYA TUZ LAMBALARI

Aydınlatırken ısıtılan tuz; havadaki nem ile birlikte elektromanyetik dalgaları, radyasyonu, ağırlaşmış iyonları ve kokuyu kendi üzerine çekerek emer. Ortamın
ağırlığını ve kirini alırken, bunları faydalı iyonlara dönüştürerek dengeleme yapar. Akciğerlerin kapasitesini artırarak rahat nefes almamıza yardım eder. Böylece
modern dünyanın olumsuz etkilerini minimıze ederek, rahat uyumamıza ve üzerimizdeki fazla elektrik yükünün atılmasına yardımcı olarak stresi azaltır. Bu
noktadan hareketle otelimizin her noktasında bu faydanın içinde olacaksınız.

HİMALAYA TUZ ODASI

Himalaya Dağlarının kozmİk atmosferinin derinliklerine davetlisiniz. 300 milyon yıl önce bilgisini içine gizleyerek kristalleşen bu dağlarda saklı Himalaya
tuzlarını sizler için sunuyoruz. Her yeri Himalaya tuz tuğlalarıyla kaplanmış tuz odaları havadaki faydalı iyon etkisiyle nefes alış verişinizi rahatlatıyor, havadaki
tuz buharlaları boğazınizdaki tıkanıklıklan açıyor, dokunduğunuz her yüzey milyonlarca yıllık geçmişi bir hap gibi size sunuyor. Tuza verilen renkler değiştikçe
içkuzde katman katman sakın, huzurlu bir yükseliş başlıyor. Şehrin ve dış dünyanın gürültüsü ve karmaşasından uzaklaşarak yorgunluklarınızdan arınıyorsunuz

HİMALAYA KRİSTAL TUZ BANYOSU

Milyonlarca yıl önceki denizlere gitmeye ne dersiniz? Oluştuğu dönemin saflıği, zenginliği ve güneşin gücünü içinde barındıran Himalaya tuzları ile hazırlanan
banyolar (cildinizi ve sizi rahatlatıyor. Himalaya Banyosu, hem vücudunuzun eksik minerallerinin tamamlanmasını hem de vücudunuzun toksinlerinı dışarı
atmasına yardımcı oluyor, Himalaya banyosundan sonra cildiniz bir bebek gibi yumuşacık olurken, siz kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz.

HİMALAYA IŞIK SUYU

Genç ve sağlıklı olmak kurumayı engellemekle mümkündür. Bunun için gereği kadar tuz ve suyu hücre içinde tutacak mineral almalıyız. Bu özellıkte mİneraller
de Himalaya kristal tuzunda mevcuttur. Himalaya ışık suyu, Himalaya Tuz kristallerinin suda eritilip içindeki zengin minerallerle birlikte milyonlarca yıl saklı
tutulan ışığın çözülmesiyle elde edilen çözeltinin ıçeceklerimizde kullanılmasıdır. Himalaya Tuz kristallerini suda eriterek hazırlayacağımız Işık Suyu çözeltisini,
sularımıza ekleyerek minerallendirilebilir, canlandırabilir ve ışıkta zenginleştirebiliriz.

BESLENİRKEN ŞİFALANIN

Yiyecekleriniz ilaçlarınız olsun” sözünden hareketle size sunulan yemeklerin doğal, ekolojik ve katkısız olmasının yanında, Himalaya Tuzuyla oluşturulan
tuz ızgaralarda pişirilen besinler son derece sağlıklı ve lezzetlidir. Barındırdığı ışığı ve minerallerin dogallığinı koruyabilmesi ıçin seramik değirmenlerle size
sunuyoruz. Her bir kristal zerre bedeninize uyumlu, dengeleyici ve enerji vericidir.
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AÇIK HAVUZ
My Tuana Tuz & SPA’da tatiliniz havuz keyfiyle taçlanıyor.
Güneşin tadını çıkarabileceğiniz 250 m² açık havuzu,
eğlence ve dinlencenin yanında serinleyebileceğiniz
bir ortamda sunuyor. My Tuana Tuz & SPA’da yüzmenin
keyfini yaşayacaksınız.

KAPALI HAVUZ
Kapalı havuzu ile My Tuana Tuz & SPA yüzmeyi ve spor
yapmayı sevenler için yaz-kış ideal bir havuz ortamı yaratıyor.
Havuzdan jakuziye geçen mimarisiyle farklı deneyimleri bir
arada sunarak kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Klorıun
gözleri yakmadığı ve klor kokusunun sizleri etkilemediği
havuz ortamı, sağlığınızı düşünen bir konfor sunuyor.
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İNTERAKTİF FITNESS
Spor yaparken önemli işlerinizi ertelemeyin. İnteraktif
fitness aletleri sizleri büyük bir hizmet sunuyor. Artık kardio
yaparken internete girip araştırma yapabilir. Maillerinize
bakabilir, gazete okuyabilir, sosyal ağları takip edebilir ve
online olarak birçok işinizi yapabilirsiniz. My Tuana Tuz & SPA
spor yaparken dijital medyadan kopmak istemeyen konuklar
için tasarlanan bu alışılmamış hizmet ile yine fark yaratıyor.

KİŞİSEL GELİŞİM
My Tuana Tuz & SPA, size özel yoga terapi programları
ile yaşamınıza mutluluk ve huzur katıyor. Kasların
dayanıklılığını arttıran ve vücut duruşunu düzelten pilates
dersleri sayesinde kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak
yenilenmiş hissedeceksiniz.
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