
Ayurvedik detoks besin takviyeleri, çaylar ve masajlarla vücuttaki doğal
arınma sürecini başlatmaya odaklanır. Öğünler arasında içtiğiniz suyu bile,
toksin atılımını kolaylaştırmak için ılık olarak içmeniz önerilir, çünkü ılık su
toksinlerin bağırsaklara ulaşmasını kolaylaştırır. Ayurvedik Detoks Programı’nda
vücut yapınıza göre kişiselleştirilmiş terapi ve temizlenme teknikleriyle tam
olarak arınma sağlanır.

- Programın başında Ayurvedik konsültasyon
- Programın sonunda Ayurvedik konsültasyon
- Ayurvedik nabız muayenesi
- Tam vücut analizi
- Beslenme uzmanı tarafından konsültasyon
- Ayrılmadan önce kişiselleştirilmiş sağlık planı
- Vitalica Wellness Ayurvedik detoks besin takviyeleri
- Ayurvedik detoks besinleri (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği)
- Ayurvedik detoks içecekleri (kişiye özel reçeteye göre hazırlanmış)
- Program süresince takip
- Şefin Stüdyosu’nda sağlıklı beslenme grup dersi
- 4 seans vücut tipine özel ayurvedik detoks masajı
- 3 seans vücut tipine özel marma (Ayurvedik eklem) masajı
- 2 seans shirodhara (baş ve boyun terapisi)
- 3 seans vücut tipine özel detoks vasti (Ayurvedik bağırsak yıkama) ya da
virechana (Ayurvedik bağırsak boşaltma)
- 1 seans nasayam (Ayurvedik burun ve sinüs temizliği)
- 1 seans tüm vücut Ayurvedik maske
- 4 seans ozon sauna

Ayurvedik Detoks
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Programı (1 - 14 gün)



Bu program, fiziksel, zihinsel, duygusal arınmaya ihtiyacı olan ve 18 yaşından
büyük kişiler için uygundur. Yüksek düzeyde stresi, toksin maruziyeti veya
bağımlılığı olan, uzun süreli sonuçlar hedefleyen, dinlenmek ve arınmak isteyen
tüm misafirlerimiz için uygundur.
Panchakarma (Ayurveda detoksu), vücudun restorasyon ve gençleşmesine
yol açan bir iyileşme sürecidir.
Ayurveda'ya göre çoğu hastalık kişinin bedeninde veya zihninde ortaya
çıkmadan çok önce önlenebilir, vücudun temizlenmesini ve toksinlerden
arınmasını sağlar.
Panchakarma yardımıyla yaşam tarzı bozuklukları iyileştirilebilir.

Lütfen bu programın herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek,
iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmadığını unutmayın. Ancak yaşam
tarzını değiştirmeniz, şu konularda iyileşmenizi sağlayabilir:

• Kardiyak hastalıklar - kan dolaşımı sorunları, hipertansiyon
• Solunum problemleri - öksürük, soğuk algınlığı, astım, alerji
• Gastrointestinal sorunlar
• Dermatolojik hastalıklar - egzama, sedef hastalığı
• Eklem hastalıkları - artrit, gut
• Uykusuzluk

Ayurveda tedavisi bağışıklığı güçlendirir ve yorgun düşen vücudu sağlığına
kavuşturur. Programa katılmadan önce, mevcut sağlık durumunuzun
sertifikalı bir Ayurveda uygulayıcısı tarafından değerlendirildiğinden emin olun. 

Ayurvedik Detoks Programı
kimler için uygundur?



Ayurveda Ritüelleri
& Masajlar
Ayurveda, kökeni Hindistan’a dayanan 5,000 yıllık kadim bir doğal şifa
sistemidir. Ayurveda ismi, eski Sanskritçe dilindeki ”ayus” (hayat) ve
“ved” (bilgi)  kelime köklerinden türetilmiş olup ‘yaşam bilimi’ anlamına
gelmektedir.

• Ayurvedik Himalaya
  Whisper Ritüel
• Ayurveda Stres Yönetimi
  Programı
• Ayurveda Vücut
  Gençleştirme Programı
• Ayurveda Detoks Masajı
(Abhayanga), Nasayam Masajı,
Marma Eklem Masajı, Ayurvedik
Takradhara Terapisi, Aloe Vera
Tam Vücut Masajı, Ayurvedik Bal
Masajı, Ayurvedik Udvartana
Masajı, Ayurvedik Kati Vasti,
Ayurvedik Janu Vasti, Ayurvedik
Greeva Vasti   

*Terap�ler, program f�yatına dah�l değ�ld�r.



Bu ritüel, Hindistan'ın büyük Himalayalar bölgesinde uygulanan klasik
beden ve zihin rahatlatıcı terapilerin bir kombinasyonunu içerir. Bu
tedaviler derin kas gevşemesi ve dinginlik hissi sağlar. 

Ilık b�tk�sel yağlar göğüs üst bölgen�ze,
boynunuza, omuzlarınıza, başınıza,
saçlarınıza ve alnınıza dökülerek çeş�tl�
gevşeme tekn�kler�yle masaj yapılır.

Ayurvedik Himalaya

Hint Baş ve Omuz Masajı (30 dk)

Yüzünüzün tem�zlenmes�yle başlar ve
ardından doktor tarafından k�ş�sel
deney�m�n�ze ve t�p�n�ze göre benzers�z
b�r şek�lde özelleşt�r�lm�ş doğal b�tk�ler�n
karışımıyla hazırlanan ayurveda c�lt
bakımı ser�s� �le devam eder.

Ayurveda Kraliyet Yüz Bakımı (30 dk)

Sıcak, yatıştırıcı aromat�k ayurveda
b�tk�sel yağları kullanarak kaslarınıza
der�n b�r rahatlama ve ş�fa ver�r,
toks�nler�n atılmasına ve vücudunuzun
gözenekler�n�n açılmasına odaklanır.

Ayurveda Abhyanga Masajı (30 dk) 

Rahatlatıcı el ve ayak masajı, el ve
ayaklarımızda bulunan enerj�
noktalarından �lham almıştır. Bu enerj�
noktalarına klas�k tekn�klerle masaj
yapılması, tüm vücudun �şley�ş�n� ve
metabol�zmasını çok daha ver�ml� ve
pürüzsüz hale get�r�r, der�n b�r
rahatlama h�ss� ver�r.

El ve Ayak Masajı (30 dk) 

Toks�nler�n�z�n vücudunuzdan dışarı
atılmasını sağlar. Abhaynga sonrası
toks�nler gözeneklerde toplanır ve
b�tk�sel buhar banyosu sırasında
terlen�ld�ğ�nde toks�nler vücudun
gözenekler�nden dışarı çıkar.
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Bitkisel Buhar Banyosu (30 dk) 

Whisper Ritüel (2 saat 30 dk)



Bu paket, zihninize ve vücudunuza tam bir rahatlama sağlamak için
tasarlanmıştır. Zihinsel detoksa yardımcı olan , zihinsel rahatlama ve
tazelik hissi veren klasik Hint ayurveda terapilerinin bir kombinasyonunu
sunar.

Paket aşağıdaki tedavileri içermektedir;

•    Doktor tavsiyesine göre Ayurveda Shirodhara masajı veya takradhara 
•    Aromaterapi masajı 
•    Tam vücut ayurvedik detoks (Abhyanga masajı) 
•    Çakra şifa Seansı 
•    Meditasyon ve nefes seansları
•    Buhar odası 
•    Aloe-vera masajı
•    Refleksoloji masajı

Ayurveda Stres Yönetimi
Programı (2, 3, 5 gün)
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*3 gün ve üzeri detoks satın alan misafiler içindir.

Vücudunuzun daha hızlı iyileşmesine ve tüm vücudunuzun gençleşmesine
yardımcı olan tedavilerin mükemmel bir kombinasyonunu içerir. Bu paket
kapsamındaki tedaviler, vücudunuzdaki ödem ve blokajları temizler, kanın
vücutta daha verimli akışını ve toksinlerin atılmasını destekler.

Ayurveda Vücut 

•      Ayurveda Abhyanga masajı
•      B�tk�sel buhar

3. Gün

•      Manuel lenfat�k drenaj
•      Sıcak ve soğuk karac�ğer kompres�
•      B�tk�sel buhar

1. Gün
•      Nasayam
•      Zencef�l kompres�
•      Aromaterap� masajı
•      B�tk�sel buhar

2. Gün

Gençleştirme Programı (3 gün)
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Ayurveda Detoks Masajı / Abhayanga
Ayurveda Marma Eklem Masajı

Ayurveda Nasayam Masajı
Shirodhara Masajı

Ayurvedik Takradhara Terapisi
Aloe Vera Tam Vücut Masajı

Ayurvedik Bal Masajı
Ayurvedik Udvartana Masajı

Ayurvedik Kati Vasti
Ayurvedik Janu Vasti

Ayurvedik Greeva Vasti

Masajlar



Abhyanga, Ayurveda'nın başlıca ş�fa
aracı ve tüm masajların annes�d�r.
Vücut dokularını detoks�f�ye etmek,
beslemek ve canlandırmak �ç�n vücut
t�p�n�ze özel b�tk�sel yağlarla yapılan
tüm vücut masajıdır. Abhayanga,
sıradan masajlara göre daha der�n ve
daha kapsamlı bir etk�ye sah�pt�r.
Z�h�n, beden ve ruhu doğal olarak
uyumlu hale get�rerek en der�n ş�fa
etk�s�ne ulaşır. Ayrıca Ayurveda’nın
en gençleşt�r�c� tedav�ler�nden
b�r�d�r.

Vücudu kas sertl�ğ� ve krampların
zararlı etk�ler�nden koruyarak kas ve
l�f hasarını önler. Kan dolaşımını
harekete geç�r�r, dokulara enerj� sağlar,
kalb� ve dolaşım s�stem�n� destekler.
Eklemler arasındak� fonks�yonel
uyumu düzenler ve k�ş�y� sak�nleşt�r�r.

Ayurveda Detoks Masajı
Abhayanga

Ayurveda Marma Eklem
Masajı

Bu tedav� baş ve boyun bölges�nde
bulunan kanalları tem�zler. Baş ağrıları, 
m�gren, serv�kal spond�loz ve yüz felc�
tedav�s�nde faydalıdır. S�nüz�t, kron�k
soğuk algınlığı ve göğüs tıkanıklığı g�b�
rahatsızlıklarda oldukça etk�l�d�r.
Omuzlardan yukarıya, m�saf�r�n
vücuduna masaj yapılarak terlemes�
sağlanır. Hazırlanan ş�falı karışım yeterl�
dozda hasta nefes alırken burun 
del�kler�ne dökülür. İşlem sırasında
burun, boyun, omuzlar, avuç �ç� ve
etrafındak� alanlara özel b�r masaj
uygulanır. Ana tedav�y� rahatlatıcı baş
ve omuz masajı �zler.

B�tk�sel yağlarla yapılan benzers�z b�r
ayurved�k baş masajı şekl�d�r. B�tk�sel
özel yağ, r�tm�k sallanma hareket�yle
sürekl� b�r akışta alnın üzer�ne naz�kçe
ve  �st�krarlı b�r şek�lde dökülür, bu �şlem
der�n rahatlama ve �ç huzur duygusu
�le sonuçlanır. Serebral s�stem üzer�nde
çalışır, s�n�r s�stem�n�n gevşemes�ne
yardımcı olur. Beş duyunun �şlev�n�
gel�şt�r�r, uykusuzluk, stres, kaygı,
depresyon, saç dökülmes�, yorgunluk,
Vata (vücudun rüzgar element)
denges�zl�ğ�n�n g�der�lmes�ne
yardımcı olur.

Ayurveda Nasayam Masajı

Shirodhara Masajı



Ş�falı b�tk�lerle �şlenm�ş özel karışımın
kullanıldığı özel b�r Ayurveda terap�s�d�r.
Geleneksel Takradhara terap�s�nde
b�tk�sel �laçlar demlenm�ş karışım özel
tekn�klerle alnına dökülerek z�hne
d�ng�nl�k ve rahatlama ver�r, stres,
uykuda rahatlama sağlar. Rahatlatıcı
omuz ve baş masajı �le b�rl�kte uygulanır.

•   M�gren baş ağrılarını ve kulak, burun,
    boğaz hastalıklarını �y�leşt�r�r.
•   Uykusuzluğa �y� gel�r.
•   C�lt hastalıkları ve sedef hastalığına �y�
    gel�r.
•   Beyne g�den kan dolaşımını artırır.
•   Beyn�n ve z�hn�n rahatlamasına ve
     gevşemes�ne yardımcı olun.
•   Z�h�nsel stres� ve h�pertans�yonu azaltır.
•   Saç dökülmes�n�, saçın beyazlamasını,
     saç der�s�n� ve kepek problemler�n� önler.

•    Günlük stresler� ve kas gerg�nl�ğ�n�
     haf�flet�r, gevşemey� destekler. 
•    Tedav� ed�len bölgelere kan ve oks�jen
      �let�m�n� artırmaya yardımcı olur.
•    Kaslar esnet�l�p gevşet�ld�ğ�nden, kas
     yaralanmalarının rehab�l�tasyonuna
     yardımcı olur.
•    Bal, en az altmış bakter� türü üzer�nde
     etk�l� olan güçlü ant�bakter�yel ve
     ant�sept�k özell�klere sah�pt�r.
     Toks�nler�n vücuttan atılmasını sağlar.

Vücudu çeş�tl� şek�llerde �y�leşt�ren
terapöt�k b�r masajdır. İy�leşt�r�c� ayurveda
yağları ve b�tk�ler� �le yüksek kal�tel� aloe
vera karışımı �le masaj yapılır. 50 dak�ka
masajın ardından ardından 15-20 dak�ka
b�tk�sel buhar banyosu yapılır. Masaj,
stres�n tüm rahatsız ed�c� sonuçlarını

Ayurvedik Takradhara Terapisi (45 dk)

Aloe Vera Tam Vücut Masajı (60 dk)

(Bitkisel Buhar Banyosu İle) 

ortadan kaldıracak, sırtınızı gevşetecek
ve boyundak� gerg�nl�ğ� g�derecekt�r.
Doğal ve taze organ�k Aloe Vera jel�n�n
son derece zeng�n akt�f �çer�kler� �le
yapılan bakım s�ze rahatlama ve yaşam
sev�nc� get�recekt�r. C�ld�n�z kad�fems�
yumuşak ve esnek hale gelecekt�r. Aloe
Vera, v�tam�nler, m�neraller, am�no as�tler,
enz�mler, pol�sakkar�t ve yağ as�tler� dah�l
olmak üzere 200'den fazla akt�f b�leşen
�çer�r.

Bu masaj, vücudun yumuşak dokuları
üzer�nde çalışmayı �çer�r. Bal tedav�
ed�len bölgeye sürülür ve ardından özel
masaj tekn�ğ� kullanılır. Tedav�den sonra
c�lt sıcak havlularla tem�zlen�r ve ılık
yağlar kullanılarak rahatlatıcı ve besley�c�
masaj terap�ler� �le tedav� sonlandırılır.

Ayurvedik Bal Masajı (30 dk)



•    Balın �nsan vücuduna %100'e varan
     oranda em�lme özell�ğ� kazandırmaktadır.
     Balın etk�s�, tek b�r tedav�den hemen sonra
     h�ssed�leb�l�r.
•    Canlılığı artırmaya ve z�hn�n�z� ve
     beden�n�z� rahatlatmaya yardımcı olur.

•    Toks�nler� c�ltten uzaklaştırır.
•    Kan akışını düzenler
•    C�lt altında b�r�ken fazla yağları yok eder.
•    C�lt reng�n� �y�leşt�r�r.
•    Kolesterolü düşürür.
•    Ortak hareketl�l�k sorunlarını kurtarır.
•    Stres� azaltır.

•    Omurga ağrısı bozuklukları
•    Dejenerat�f omurga hastalıkları
•    Lomber spond�l�t
•    S�yat�k
•    Lomber d�sk çıkıntısı
•    Sarkma ve fıtıklaşma
•    Lumbosakral suş
•    Lomber spond�lol�stez�s
•    Bel ağrısında rahatlama
•    Vücut kanallarının tem�zlenmes�
•    Vata dosha denges�zl�ğ�nde rahatlama
•    S�n�rler� ve kasları güçlend�rmekKuru b�tk�sel tozların ve �laçlı yağların

kullanıldığı der�n doku Ayurveda masajıdır.

Ayurvedik Udvartana Masajı (50 dk)

Omurga ve bel bölges� �le �lg�l� b�rçok
problem �ç�n etk�l� b�r klas�k ayurveda
tedav�s� olarak b�l�n�r. H�nd�stan'dan gelen,
vücudu hücresel düzeyde �y�leşt�rme
özell�ğ�ne sah�p, eklem ve kasların
kayganlığını artıran ayurveda yağlarının
kullanıldığı lumbosakral b�r ayurved�k
terap�d�r. 

Ayurvedik Kati Vasti (60 dk)

Not: Doktor tavsiyesi üzerine yapınız.
Arı alerjisi, güneş yanığı, yüksek tansiyon,
yüksek sıcaklık varsa kaçınınız.

Ayurvedik Janu Vasti (60 dk)
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D�z eklem� �le �lg�l� problemler, Osteoart-
r�t, dejenerat�f eklem hastalıkları, �lt�hap-
lanma, d�z bölges�nde ş�şl�k �le �lg�l� konu-
larda büyük faydalar sağlayan gelenek-
sel b�r ayurveda tedav�s�d�r. Özell�kle 
yaşlanmaya bağlı olarak yaşlı k�ş�lerde 
oldukça faydalı b�r tedav� yöntem�d�r. Bu 
ayurveda tedav�s� d�zlerdek� s�novyal 
eklemler�n ve der�n dokuların kayganlaş-
masına yardımcı olur. Eklemler� güçlend�-
r�r ve eklem hareketler�n� çok daha yumu-
şak hale get�r�r. D�z eklem bölgeler�ndek� 
sertl�k ve ağrıları ortadan kaldırır. D�z ekle-
m�n�n yaşlanmaya bağlı dejenerasyonu-
nu da önler. Ana tedav�y� rahatlatıcı tam 
vücut ayurved�k abhyanga masajı tak�p 
eder.
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•    D�z bölges�ndek� kan dolaşımını artırır.
•    K�reçlenmede rahatlama sağlar.
•    IBS'de (�l�ot�b�al band sendromu)
     faydalıdır.
•    Osgood - Schlatter hastalığı
•    Vata dosha denges�zl�ğ�n�n ortadan
     kaldırılması
•    S�nov�yal eklem� kayganlaştırarak yumuşak
     hareketler ve ağrıda rahatlama sağlar.
•    D�z çevres�ndek� �lt�habı azaltın
•    Lenfat�k s�stem üzer�nde çalışır ve ödem�
     tem�zler.
•    Eklem yapısını güçlend�r�r.
•    Doku ve kasların d�nlenmes�n� ve
     beslenmes�n� sağlar.
•    Spor yaralanmalarını tedav� eder
•    Ağrıları, burkulmaları, bağ yırtıklarını,
     �lt�habı g�der�r.
•    Kem�kler�, kasları, bağları ve s�n�rler�
     rahatlatır ve besler.
•    D�z kıkırdağını koruyun.
•    D�z ve baldır bölges�ndek� kasların
     spazmını ve sertl�ğ�n� azaltır.
•    Hareket kab�l�yet�n� gel�şt�r�r.

•    Serv�kal spond�l�tte faydalıdır.
•    Kas sertl�ğ�n� ve spazmı g�der�r.
•    Yükselt�lm�ş doshayı yatıştırır.
•    S�n�rler� güçlend�r�r.
•    Serv�kal spond�lozda faydalıdır.
•    Serv�kal kasları güçlend�r�r.

Not: Tedav�ler, hastanın sağlık durumuna
göre ekleneb�l�r veya değ�şt�r�leb�l�r.

Ayurvedik Greeva Vasti (45 dk)

Ayurveda, akut veya kron�k boyun 
ağrısı ve �lg�l� durumlar �ç�n en �y� tedav�-
ler� �çer�r. Greeva vast�, serv�kal bölge 
�ç�n klas�k b�r ayurveda tedav�s�d�r. Bu 
tedav�, özel tekn�kler ve doğal ayurve-
da yağları yardımıyla serv�kal bölgeye 
ısı ver�lmes�n� terap�s�d�r.
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