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WELL AGING PROGRAMI

INTERVAL OTOFAJİK PROGRAMI

Well Agng Programı’nda yaşlanmaya sebep olan byolojk

İnsanoğlu bnlerce yıldır daha uzun ve sağlıklı yaşamanın

olayları düzenlemey, bu süreçte oluşan mental sorunları

yollarını bulmak çn btmeyen br arayış çndedr. "Gençlk

azaltmayı, görüleblecek hastalıklardan korumayı ve yaş

çeşmes" arayışından yenlkç senoltklere; smya tarflern-

almanın vücudumuzda yol açtığı deformasyonları gder-

den güncel beslenme tarzlarına kadar nsan ömrünü

mey hedefledk. Well Agng Programı’mızda yaşam tarzı

uzatmak çn farklı yollar denemştr. Tedav edc nterval

değşklğn hedefleyen yaklaşımımızın yanında; modern ve

oruç, belrl br süre boyunca 1100 kcal’lk beslenmeden,

tamamlayıcı tıbbın yöntemler, Interval spor aktvteler,

250 kcal beslenmeye kademel olarak geçşte, vücudun

mental terapler, Wellness terapler ve güzellkle lgl uygu-

tamamen yağ rezervler le beslendğ düzendr. 10 günlük

lamaları multdsplner br yaklaşımla aynı noktada buluştur-

program sonucunda otofaj ve detoks enzmler arttırılarak,

duğumuz bu programda; fzksel, mental ve ruhsal arınma-

hücre ve dokuların yenlenmes sağlanır. Interval Otofajk

nızı sağlarken, aynı zamanda sznle gençlğn sırrını paylaşı-

Program kanser, alzhemer, obezte, hpertansyon, tp 2

yoruz.

dyabet. kardyovasküler sorunlar, eklem sorunları, romatzma, kalıcı sndrm sorunları, mgren gb hastalıkların tedav-

Vtalca Wellness’ın huzurlu, stressz ve yleştrc atmosfe-

snde kullanılırken; sgara, alkol, kötü beslenme ve stres gb

rnde kalor alımını kısıtlayarak, sağlık çn yararlı SİRT prote-

rsk faktörlernn de vücut üzerndek negatf etklern

nler çeren besnler tüketerek; bağışıklık, hormon, sndrm

azaltmak çn kullanılır. İdeal kloda ve sağlıklı olma

sstemlern güçlendrerek vücudunuzu yenlemeye ve

durumunda önleyc stratej olarak yılda br kez bu progra-

canlandırmaya başlayablrsnz.

mın uygulanması önerlmektedr. 4 aşamadan oluşur.

POST COVİD PROGRAMI
Post Covd Programı bağışıklığın güçlendrlmesne, akcğer
temzlğne ve hafıza restorasyonuna odaklanır. Bu program
covd-19 enfeksyonu geçrmş kşlerde solunum sstem,
kalp ve damar sstem fonksyonları le nörolojk ve pskolojk
komplkasyonlar başta olmak üzere enfeksyonun organzma üzernde bıraktığı hasarları mnmum düzeye taşımak,
covd-19 enfeksyonu geçrmemş kşlerde se bağışıklığı
güçlendrp vücudun vrüse karşı savunmasını güçlendrmek çn tasarlandı. Vücudunuzu covd etksnden arındırırken, sağlıklı yaşamın kaçınılmazı olan ruh - beden – zhn
dengesne kavuşturur.
Covd enfeksyonu geçrenlern %80’nde gözlenen nefes
darlığı, oksjen satürasyonunda azalma, kan basıncı düşüklüğü veya yükseklğ, çarpıntı, ateş, yorgunluk, göğüs ağrısı,
şddetl öksürük, bulanık görüş, baş dönmes, terleme,
denge bozukluğu, baş ağrısı gb komplkasyonları önler.
Vücut, doku, organ ve sstemlern covd enfeksyonundan
öncek sağlıklı durumuna taşıyarak genel sağlığı ger kazandırır.

- İntensve Program – 2 Gün
- Master Program

– 2 Gün

- Terapötk Fastng

– 3 Gün

- Rejeneratf Program - 3 Gün

AYURVEDA DETOKS PROGRAMI
Ayurveda, “yaşam blm” anlamına gelen ve Hndstan'da
hala uygulanmakta olan 5000 yıllık br tıbb sstemdr.
Geleneksel Ayurveda Detoks Programı (Panchakarma), en
doğal ve eksksz br şeklde arınmanızı sağlıyor. Vücudunuzu ve zhnnz toksnlerden arındırmak, gençleşmek ve
çerden yleşmek çn deal br yöntemdr. Bu programın
odak noktası, sndrm sstemn uyararak toksk maddelern
vücuttan atılmasıyla hücresel sevyede sndrm yleştrmektr. Programda; snüs ve burun detoksu, akcğer detoksu, karacğer detoksu, sndrm sstem ve bağırsak detoksu
olmak üzere 5 arınma aşaması vardır. Panchakarma (Ayurveda detoksu), vücudun restorasyon ve gençleşmesne yol
açan br yleşme sürecdr. Ayurveda'ya göre çoğu hastalık
kşnn bedennde veya zhnnde ortaya çıkmadan çok önce
önleneblr, vücudun temzlenmesn ve toksnlerden
arınmasını sağlar. Panchakarma yardımıyla yaşam tarzı
bozuklukları yleştrleblr.

VİTALİCA WELLNESS

INTENSIVE DETOKS PROGRAMI

BİOHACKİNG PROGRAMI

Vücudumuz clt, lenf, akcğer, karacğer ve bağırsak aktv-

Beden, zhn ve ruh sağlığının yönetlmes esasına dayanan

teler le kendn yenleyeblme potansyelne sahptr.

Bohackng, beden, zhn ve yaşamı kontrol altına almak,

Zaman geçtkçe brken toksnler, ağır metaller, geçrdğ-

genel performansı optmze etmek çn blmn ışığında

mz hastalıklar, çevresel etmenler nedenyle bu potansyel

kendnn en y versyonunu yaratma sanatıdır. Konsantras-

kaybedyoruz. İntensve Detoks Programı’ndak amaç clt,

yon, hafıza, odaklanma, algılama sürec, problem çözme,

lenf, akcğer, karacğer ve bağırsakların temzlğ sağlana-

planlama, karar verme, karşılaştırma gb şlevler brer

rak, vücudun yenlenme potansyeln en üst düzeye çıkar-

zhnsel performans göstergesdr. Mutlu olma, öfke kontro-

maktır. Süper besnler, btksel beslenme takvyeler ve

lü, dürtüler kontrol etme, huzurlu hssetme gb duygular

wellness tedavler le doğal detoksfkasyon sürecn başla-

se ruhsal performansı yansıtır. Bohachng yöntemler

tarak, uzun vadede deal klonuzu da korumanızı sağlar.

bedennz, zhnnz ve ruhunuzu analz etmey ve elde
edlen verler bütüncül br yaklaşımla sunmaktadır. Böylelk-

Ayrıca, kşye özel hazırlanan beslenme programı ve yoğun

le kşsel performansınızı korumayı ve gelştrmey amaçla-

egzersz programı le; ruhsal, duygusal ve bedensel denge-

yarak hayatınıza yen br pencere açmayı sağlamaktadır.

y oluşturan sağlıklı yaşam stln benmseyerek devam
ettrmenze yardımcı olur.

Pek, günümüz şartları değerlendrldğnde, tüm performansını kullanablecekken neden daha azı le yetnlsn k?

MASTER DETOKS PROGRAMI

Beyn, ruh durumu ve zhn olguları üzernde daha fazla
kontrol sahb olmak styorsanız, kendnzden beklentnz

Enerj sevyenzn artması, maksmum klo kaybı, ışıldayan

daha üretken olmak se, zhnnz berraklaştırarak beyn

sağlıklı br clt, daha kaltel br uyku, daha gelşmş sndrm

fonksyonlarınızı en y ve en etkl şeklde kullanmak styor-

fonksyonu, zhnsel dngnlk ve daha y odaklanma htyaç-

sanız, bu program tam sze göre.

larınız var se, bu program tüm bu htyaçlarınızı karşılayan
optmum programdır.
Master Detoks Programı sıvı oruç le tüm sndrm sstemnz dnlendren, etkn br şeklde toksnler vücudunuzdan
uzaklaştıran kadm br arınma yöntemdr. Tüm program
sndrm sstemnz komple dnlendrmek, mde, karacğer,
pankreas ve bağırsak fonksyonlarını azaltarak dnlendrmek
üzerne kurgulanmıştır. Detoks programı süresnce vücudunuz sndrm fonksyonu çn çok az enerjye htyaç duyar ve
herhang br çğneme fonksyonu tamamen yasaktır. Bütün
bu program kısa br süre zarfında toksnlern, ağır metallern, paraztlern ve vücut atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
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Konsültasyonlar

VİTALİCA WELLNESS

WELLNESS KONSÜLTASYONU

STRES VE YAŞAM TARZI KONSÜLTASYONU

Sağlığınızı korumak, gelştrmek çn kendnz daha yakın-

Alanında uzman danışmanımız, randevunuz sırasında

dan tanıyacağınız, fzksel, ruhsal ve mental dengenz

mevcut yaşam tarzınız ve stres faktörlernz hakkında dern-

ulaştırmaya yönelk sürdürüleblr bütünsel sağlık konsültas-

lemesne sorular sorar. Danışman, en uygun tedav desteğ

yonudur.

almanızı sağlamak çn ruhsal yapınızı daha kapsamlı br
şeklde anlamaya çalışır.

ANTİ-AGİNG KONSÜLTASYONU

Bu konsültasyon le stres sonucu sağlık sorunları yaşayan

Sağlık durumunuzu optmum sevyeye yükselterek, yaşlan-

msafrlermze, htyaç duydukları desteğ ve terapy alma-

ma belrtlern gecktrmek ve yaşam kaltesn arttırmak çn

larını amaçlıyoruz.

uzman doktorlarımız le çözümler sunuyoruz.

KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYONU
Vtalca Wellness kardyoloj konsültasyonunda uzman
doktorumuz tarafından alınan güncel tıbb blglere ek
olarak; gelen msafrn tıbb geçmş ve ale hastalık öyküsü
de sorgulanarak detaylı analz gerçekleştrlr. Kalp hastalıklarında en sık görülen şkayetler; göğüs ağrısı, nefes darlığı,
çabuk yorulma ve çarpıntıdır. Kşlerde görülen semptomlar
ve sıklığına göre doktorumuz gerekl görürse 3 gün boyunca uygulanacak ekstra ‘Kardyoloj Paket’ le kalp damar
hastalıkları, kalp akcğer performansının değerlendrlmes
sağlanır.
Ayrıca bu pakette kalp sağlığını destekleyen btksel takvyeler ve damar yolundan uygulanan vtamn, mneral, antoksdanlar le kalp sağlığı arttırılır. Vücutta oluşan stres azaltmak
çn se özel kardyak medtasyon seansı le kşnn yaşam
kaltesnn artmasını hedeflemekteyz.
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Bütünsel Klnk Tedavler
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
Özel br kabn çersne alınan kşy denz sevyesnden daha
yüksek olan basınç altına alarak %100 oksjen solutulan br
yöntemdr. Yara yleşmesn sağlayan maddelern üretm
artmakta, bağışıklığı arttırmakta, ödem azaltmakta, yen
damar gelşmn desteklenmektedr.

LENF - DRENAJ PRESSOTERAPİ
Basınç ve ısı le vücuttak lenfatk ve venöz dolaşımın hızlandırılması yöntemdr. Bu yöntemle damarlar arasında brken
sıvının drene edlmesne ortam yaratılır. Çeştl hastalıklar
sebebyle vücutta oluşan ödemn atılmasında, selült
tedavsnde, bölgesel zayıflamada ve vücut sıkılaştırmada
kullanılmaktadır.

HEARTMATH
İçsel dengey ve öz güven arttırarak stres ve kaygı oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Bedensel saknlğn oluşmasıyla brlkte endşe, yorgunluk ve depresyon gb sorunlar
ortadan kaldırılır. Böylece zhnsel aktvtelernn, odaklanma
yeteneğnn ve uyku kaltesnn artmasını destekler.

LUMİNETTE TEDAVİSİ
Vücudun, güneş ışınlarının enerj verc ve metabolzma
düzenleyc özellklern aktve edlmes sağlanır. Kronk
yorgunluk, mevsmsel depresyon, probleml uyku döngüsünün getrdğ olumsuzluklar, geceler çalışma ve jet lag
gb problemlern düzenlenmesne yardımcı olur.

MUSE BRAİN SEANSI
Beyn dalgalarını elektrksel yolla ölçen ‘elektroensefalograf
(EEG)’ yöntem sayesnde kşnn o an ne tür br pskolojye
sahp olduğunu tahmn etmektedr. Böylece kşye uygun
sanal br medtasyon ortamı yaratarak, zhnn dnlenmes
sağlanır. Uyku, performans ve stres yönetm çn 500'den
fazla medtasyon yaptırablmektedr.

VİTALİCA WELLNESS

Wellness Tedavler
ANGEL OF WATER
Bağırsak temzlğnn güvenl, bast ve etkl yolu olan angel
of water, FDA onaylı uluslararası pazarda en yüksek performanslı kolon hdroterap tıbb sstemdr. Kolon temzlğ çn
1. sınıf tıbb ekpman olarak onaylanmıştır. Angel of water,
sndrm sstemn harekete geçrrken, toksnler ortadan
kaldıran güvenl br terapdr. Bu prosedür sırasında kolona
su verlerek, doğal kas kasılmalarını haffçe arttırır ve brken
atıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. Sadece sterl ılık su
çermes sayesnde bağırsakta bulunan yararlı bakterlere
herhang br zararı bulunmamaktadır.

OZON SAUNA
Vücudun, oksjenn 3 değerlkl olan en yoğun formuna
maruz kaldığı ozon sauna, bağışıklık sstemn güçlendrr,
mental yorgunluğu gderr, vücuda enerj verr, depresyon
ve stres azaltır. Ayrıca kasları gevşetr, cld güzelleştrr,
vücudu sıkılaştırır, selült ve varste yleşmeye yardımcı olur,
fazla kloyu kaybettrr.

VASTİ BİTKİSEL/KAHVELİ/ÇİM SUYU
OZONLU BAĞIRSAK LAĞMANI
Vast Btksel/Kahvel/Çm Suyu/Ozonlu Bağırsak Lağmanı
Bağırsaktak yararlı bakterler çn besleyc çerklern bağırsağa verlmes şlemdr. Bu şlem bağırsağı beslerken aynı
zamanda temzler.

SICAK VE SOĞUK BİTKİSEL KARACİĞER KOMPRES
Vücudun, oksjenn 3 değerlkl olan en yoğun formuna
maruz kaldığı ozon sauna, bağışıklık sstemn güçlendrr,
mental yorgunluğu gderr, vücuda enerj verr, depresyon
ve stres azaltır. Ayrıca kasları gevşetr, cld güzelleştrr,
vücudu sıkılaştırır, selült ve varste yleşmeye yardımcı olur,
fazla kloyu kaybettrr.

9

10
VİTALİCA WELLNESS

İYONİK AYAK DETOKSU
ZENCEFİL KOMPRESİ
Akcğer fonksyonlarını arttırarak solunum sstemnn
düzenlenmesn sağlayan kompres tedavsdr.

Yer çekmnn etksyle en çok ayaklarda brken toksnlern
atılmasını sağlar. Uygulama kabındak suyun aldığı renk le
toksnlern vücudun hang bölgesnden geldğ anlaşılır ve
buna göre br terap planı da oluşturulur.

BİTKİSEL BUHAR ODASI
TUZ ODASI

Buhar odası cldn altında brken toksnlern atılmasını,

Solunumunuzu yleştrmek çn önerlen tuz odası teraps,

lenmesn sağlamasıyla günlük olarak kullanımı önerlr.

mkroskobk tuz parçacıkları çeren ‘hava le soluma’ prens-

Buhar odasındak nem ve ısı, kılcal damarları genşleterek

b le oluşturulmuştur. Astım, bronşt, kuru öksürük, akcğer

kanın daha serbest akmasını sağlar. Böylelkle dokulara

rahatsızlıkları, kronk obstrüktf akcğer hastalığı (KOAH),

oksjen daha verml br şeklde gönderlr. Stres hormonu

akcğer enfeksyonları, boğaz enfeksyonları, clt rahatsızlık-

olan kortzol hormonu salgılanması bu uygulama le azaltılır.

ları, farenjt ve sgaraya bağlı oluşan solunum yolları rahat-

Ayrıca buhar odası ısısı sayesnde snüs kanalları açılarak,

sızlıklarını tedav etmek çn kullanılır.

daha rahat ve dern br nefes almanızı sağlar.

dolaşımın yleşmesn, kardyovasküler sstemnn düzen-
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INFRARED SAUNA

SODYUM AKCİĞER TEMİZLİĞİ
Akcğer Nebülzasyonu

Clde yakın kızılötes ışığı verldğnde, fbroblast hücreler
ışık aktvtesn emerek, kolajen ve elastn üretmnn artma-

Bu terap vücudun alkal dengesn sağlar. Öneml b pH

sına neden olur. Vücut sıcaklığını üç derece arttırdığı kanıt-

dengeleycdr. P performans artırıcı br terapdr. Uyku

landığından, kızılötes ısıtma teknolojs yüksek düzeyde

sorunları ve halszlğ ortadan kaldırır. Yağ yakımını hızlandı-

detoksfkasyon deneymn sağlar.

rarak klo verme sürecn destekler. Yorgunluğu azaltır ve
vücuda canlılık verr.

Toksnler atma sırasında gözeneklerden yararlı br terleme
meydana gelr. Bu terleme clt yenlenmesn, hücre sağlığını ve doku büyümesn destekler.
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Kokteyller
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BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ KOKTEYL

AĞIR METAL DETOKSU KOKTEYL

Bağışıklık güçlendrc vtamn, mneral ve antoksdanlardan

Vücudu, brken ve metabolzmayı bozan ağır metallerden

oluşan bu kokteyl le vücut savunma gücünüzü en üst

temzlemey sağlar.

düzeye çıkarablrsnz.

KARACİĞER DETOKS KOKTEYL
Özel detoksfye edc maddelerle yapılan kokteyl le kend-

HANGOVER KOKTEYL
Alkol sonrası kaybedlen ve emlm azalan Vtamn ve mneraller sağlayarak kendnze gelmenz hızlandırır.

nz tamamen arınmış hssedeceksnz.

MYERS KOKTEYL

YORGUNLUK KARŞITI KOKTEYL

Depresyon, ağrılar, kronk yorgunluk, astım, mgren gb

Bu kokteyl hayatınızda yer etmeye başlamış kronk yorgunluk hss le savaşmak çn oluşturuldu.

SEROTONİN KOKTEYL
Mutluluk kokteyl le modunuzu poztfe çevreblrsnz.

durumlarda kullanılablecek br kokteyldr.

BEAUTY KOKTEYL
Yüksek antoksdan çerkl güzellk kokteyl le tüm hücrelernzn yenlendğn hssedeceksnz.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI KOKTEYL
Metabolzmanın hızlanmasını sağlayarak klo verme sürecn
destekler.

BİYOTİN KOKTEYL
İçerdğ byotn desteğ le saç, clt ve tırnakların yenlenmesn sağlar.

ENERJİ DESTEĞİ KOKTEYL
Enerjk hssetmey sevyorsanız bu kokteyl szn çn hazırlanmış.

YAŞLANMA KARŞITI KOKTEYL
Yüksek antoksdan çerğ sayesnde yaşlanmayı yavaşlatırken hücreler yenleyerek yaşlanmanın vücutta bıraktığı
etkler azaltır.
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Sağlıklı Yaşam Testler
HÜCRESEL CHECK UP

HOMOSİSTEİN
Vücutta brçok öneml metabolzma çn ara maddedr.
Yağların, parçalanması, glutatyonun oluşması, metlasyon
döngüsü gb olaylarda belrleyc moleküldür.

OKSİDATİF STRES PANELİ
Her gün maruz kaldığımız oksdan maddeler (metaller,

HS-CRP

çevresel toksnler, raf ömrü uzun gıdaların çerdğ madde-

Vücuttak lthabı ve lthabın derecesn ölçer. Kardyovas-

ler vb.) ve vücudun metabolzması sırasında oluşan ürünler

küler hastalıkları ve rsklern kontrol etmek çn kullanılır.

hücrelerde hasara ve hücre yaşlanmasına neden olablr.
Oksdatf stres panel le vücudun oksdan ve antoksdan
dengesn değerlendrmek mümkündür.

BAĞIŞIKLIK PANELİ
Bağışıklık sstemnn hassas denges krtk önem taşır. Bu
sstem dışarıdan gelen mkrobyal etkenlere karşı vücudu

MİNERAL METAL PANELİ

savunurken, aynı zamanda breyn yararına olan flora bakte-

Metabolzmada brçok enzmn çalışması çn gerekl olan

rlerne saldırmamalıdır. Bağışıklık panel le bağışıklık hücre-

mneraller özellkle bağışıklık sstem, endokrn sstem ve

lernn durumunu breysel olarak değerlendrmek mümkün-

snr sstem çn farklı öneme sahptr. Toksk metaller se

dür.

oksdasyon, nflamasyon ve mneraller baskılayarak vücuda
zarar verrler. Toksk metaller ve bu toksk metallern en fazla
baskıladığı mneraller brlkte ve eşzamanlı değerlendrmek
çok önemldr. Hücre ç ve hücre dışı ölçüm yapılır.

DEPRESYON VE KRONİK İNFLAMASYON PANELİ
Günümüzde depresyonun tanısı büyük oranda klnk
muayeneye ve çeştl semptomların öznel olarak değerlendrlmesne bağlıdır. Depresyon gelşmnde sadece pskolo-

GEÇİRGEN BAĞIRSAK PANELİ

jk değl, aynı zamanda byolojk faktörlern rol oynadığı
blnmektedr. Byolojk faktörlern laboratuvar tanısı artık

Geçrgen bağırsak durumunda bağırsak duvarından sızan

mümkündür ve depresf hastalarda breyselleştrlmş

patojenler ya da sndrlmemş besnler kan dolaşımına

tedavler çn yen br yaklaşım sağlar.

karışır. Bağışıklık sstem de tanımadığı bu maddelere karşı
saldırıya geçer. Bu durum kronk (uzun süreçl) olursa
bağışıklık sstem aşırı duyarlı br hale gelr. Br süre sonra

HORMON METABOLİZMA PANELİ

alerjler, otommun hastalıklar (haşmato, sedef, dyabet,

Hormonlarımızın metabolzma sürecnde doğru yolu zleye-

romatod artrt vb.), hatta kan beyn baryernde bozulma ve

rek etkszleştrlmes ve vücuttan uzaklaştırılması önemldr.

parknson, alzhemer gb nörodejeneratf hastalıklara

Vücuttan atılamayan toksk ve metabolte dönen hormon-

zemn hazırlar.

lar kanser gb çeştl hastalıklar çn rsk oluştururlar. Testte
vücudumuzun strese karşı verdğ kortzol yanıtını saptamak mümkün olmaktadır.

VİTALİCA WELLNESS

VİTAMİN PANELİ

COLOALERT TEST

Enfeksyonlara karşı korunmak çn yapılablecek en öneml

Kolorektal kanser erken evrede tespt edldğnde tedav

şeylerden br de bağışıklık sstemn güçlü tutmaktır.

şansı çok yüksektr. Uzmanlar artık 45 yaşından tbaren

Vtamnlerden eksk beslenme enfeksyonlara karşı drencn

kolorektal kanser taramasına başlanmasını önermektedr.

azalmasına ve hastalık yükünün artmasına sebep olur.

ColoAlert test, bast br dışkı örneğ le çalışılan çok hassas

ALCAT 150
Alcat test, “yen nesl hücresel gıda duyarlılık” testdr.

br tarama testdr. Dışkıda yapılan DNA analzler le kolorektal kansern veya kanser öncüsü lezyonların varlığı yüksek
hassasyet ve güvenlrlk le taranablmektedr.

Inflamasyon yaratan gıdaları tespt ederek, kşye özgü
çözüm sağlar. Gıdalar, gıda katkı maddeler ve laçların yanı
sıra glüten, gladn, süt protenler ve candda mantarlarına
karşı vücudun verdğ hücresel bağışıklık yanıtını değerlendrr. Kşye özel yaklaşımla bağışıklık sstemn yleştrerek
lgl brçok hastalığın klnk seyrn olumlu yönde etklemey
amaçlar. Kaçınılması gereken yyecekler lstesne ek olarak
kşsel öğün planı sunar.

ADRENAL STRES PROFİLİ
Vücudun fzksel ve pskolojk stres faktörlerne yanıtını,
stresle başa çıkma durumunu gösteren adrenal stres profl
test aynı zamanda stres nedenlern bulmak çn de aydınlatıcı olablr.

NMR-LİPOCOMPLETE TEST

METİLASYON DETOKS PANELİ

Koroner kalp hastalığı rskn belrleyc olan HDL ve LDL

Metlasyon brçok kronk hastalıkta öneml rol alır. Metlas-

sevyelernden çok partküllernn çapı ve konsantrasyonu

yon detoks panel, metlasyon yolağının şlevsel durumuna

olduğu pek çok blmsel yayında gösterlmştr. NMR

kapsamlı bakış sağlayarak bu komplke sürec anlaşılır kılar.

Lpoproten profl test le kşnn kalp hastalıkları rsk koles-

Metlasyon detoks panel, genetğ temel alarak, beslenme

terol değerlernden çok daha hassas olarak değerlendrlr.

ve gıda takvyeler le brçok öneml kronk tıbb duruma
katkı sağlar.

HİSTAMİN İNTOLERANSI PANELİ
Hstamn ntoleransı, kşnn tolere edebleceğ düzeyn
üzerndek hstamn sevyes olarak tanımlanmaktadır.
Hstamn ntoleransından DAO, bakır ve çnko sorumludur.
Hstamn ntoleransı alerj le karıştırılablr ve kşlerde cdd
klnk tablo oluşturablmektedr.
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Fizyoterapi Uygulamaları

VİTALİCA WELLNESS

KURU İĞNELEME

KİNEZYOBANT

Kas ve bağ dokular çersndek gergn bantlara, tetk nokta-

Knezyobant lateks çermeyen, esneyeblen nce br banttır.

lara(kulunç), akupunktur tedavsnde de kullanılan ğnelern

Fzyolojk etk mekanzması doğrudan dolaşım ve snr

batırılmasıyla yapılan tedavdr. Kuru fades vücuda herhan-

sstem üzernedr. Derye uygulandığında brnc der

g br laç verlmemesnden kaynaklanmaktadır. Dolaşımı

katmanını haffçe kaldırıp bu k katman arasında boşluk

arttırarak ağrıyı gderr.

oluşturduğu çn dolaşım ve hareketllk artar.

AKUPUNKTUR
Özel ğnelerle ve elektrk stmülasyonu le uygulanan merdyen tedavlerdr. Destekleyc ve tamamlayıcı br tedavdr.
Klo vermeye, sgara ve alkol bağımlılığına yardımcı olmak,
mgren, snüzt, baş ağrısı, bağışıklık kuvvetlendrme tedavlernde uygulanır.

OSTEOPATİ
Temelde sadece ellerle uygulanan, bütüncül br bakışla
kşye özel testlemeler sonucu yapılan tedav yöntemdr.
Kas skelet sstem problemlernde sadece ağrılı bölgeye
değl, sebep olablecek tüm organsal bağlantılara da odaklanır.

MANUEL MEDİKAL TEDAVİ
Manuel terap sadece elle uygulanan br fzk tedav şekldr.
Manuel terapde uygulayıcılar; kas spazmı, bağ doku prob-

KARYOPRAKTİK UYGULAMALAR
Herkes tarafından ‘kütletme’ olarak kayropraktk uygulamalar, manpülasyon ve moblzasyon teknkleryle vücut
byomekanğnn yerne getrlmes, uyarılması amaçlanır.
Gerekl güvenlk testler yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

VİTALİCA OSTEOPATİK RİTÜEL
Bütün vücudu ayrıntılı olarak nceleyerek tüm fzk tedav
teknklern kombne olarak yapılmasıyla gerçekleşen maksmum etkl br tedavdr. Kupa terap, kayropraktk uygulamalar, kuru ğneleme, knezyobant, graston, manuel terap
ve osteopatk tüm teknkler değerlendrmeler sonucu
seçlerek uygulanır. 2 fzyoterapst tarafından uygulanır.

KUPA TEDAVİSİ

lemler ve eklem dsfonksyonlarının neden olduğu ağrıları

Kupa masajı fzyoterapstn tedav edeceğ bölgeye kupayı

azaltmak çn brçok teknk le bölgenn dolaşımını arttırıp

vakum yardımıyla uygulaması ya da bölge üzernde yağ

kşnn yleşme fazlarına destek sağlar.

yardımıyla hareket ettrmes şeklnde uygulanır. Negatf
basınç etksyle dolaşımı arttırır ve dokuların gevşemesn

GRASTON TEDAVİSİ

sağlar. Ayrıca fasyayı rahatlatarak ağrıyı azaltır.

Ttanyumdan yapılmış çeştl eğml aletlerle uygulanan ve

AĞRI TEDAVİSİ (Ultrason & Infrared)

tüm fascal hat üzernde yleşme uyarısı veren teknk br

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME - Tens le

uygulamadır. Yüzeysel ve dern dokuda dolaşımı hızlı br

KLİNİK LENF MASAJI

şeklde arttırdığı çn etks hemen görülmektedr.

KRANİOSAKRAL TEDAVİ
kşye özel düzenlenen kranosakral terap yumuşak dokuyu
rahatlatılır ve kemklern optmal hareketn sağlar. Kendn
yleştrme mekanzmasını aktfleştrr. Baş, omurga ve
sakrumu (kuyruk sokumunu) çne alan br tedavdr.
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Zihinsel Wellness

• FARKINDALIK TERAPİSİ

• KRİSTAL TERAPİ

• TRATAKA ODAKLANMA TERAPİSİ

• MİNDFULLNESS TERAPİ

• TİBET SES KASELERİ

• PRANAMAYA YOGİK NEFES TERAPİSİ

• ÇAKRA DENGELEME SEANSI

• YOGİK UYKU TERAPİSİ

• BEYİN DALGALARI MEDİTASYONU
• MANDALA ÇİZİM BOYAMA TERAPİSİ
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Fiziksel Wellness

• ÖZEL PİLATES SEANSI

• ÖZEL YOGA SEANSI

• ÖZEL FİTNESS SEANSI

• HAMAK YOGASI

• RED&NEAR INFRARED

LIGHT SPORT THERAPY
• TRX

• CROSS FİT
• GRUP DERSLERİ

(Aqua-Gym, Fat-Burn,
Yogalates, Functonal
Tranng, Kangoojump)
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Yüz Maskeleri & Bakımları

Uzmanlarımız tarafından yapılan clt konsültasyonu sonunda sze uygun olan yüz bakımı belrlenr.
• DOĞAL YÜZ MASKESİ

• HASSAS CİLTLER İÇİN ETKİLEYİCİ YÜZ BAKIMI

• VİTALİCA ALTIN MASKESİ

• LEKE GİDERİCİ YÜZ MASKESİ

• KOLLAJEN VE GERME YÜZ MASKESİ

• LEKE GİDERİCİ GÖZ VE BOYUN BÖLGESİ BAKIMI

• HYALÜRONİK YÜZ MASKESİ

VİTALİCA WELLNESS

Vücut Maskeleri & Bakımları

Uzmanlarımız tarafından yapılan clt konsültasyonu sonunda sze uygun olan vücut bakımı belrlenr.
• DETOX MİNERAL BANYOSU (JAKUZİ)
• AROMATERAPİK ÇİÇEK BANYOSU
• HAVYAR ÖZLÜ VÜCUT BAKIMI
• MUCİZEVİ ÜZÜM ÖZLÜ VÜCUT BAKIMI
• YEŞİL ÇAY ÖZLÜ VÜCUT BAKIMI
• DENİZ YOSUNU VÜCUT BAKIMI

• BÜYÜLEYİCİ ASYA VÜCUT BAKIMI
• 24 KARAT ALTIN ÖZÜ VÜCUT BAKIMI
• VİTALİCA DENİZ TUZU VE YOSUNU

SIKILAŞTIRICI VÜCUT BAKIMI
• ANTİ-AGİNG KİL VÜCUT BAKIMI

BASINÇLI SU TERAPİSİ
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Vitalica Ritüelleri

VİTALİCA WELLNESS

Kleopatra Rtüel

Detoks Rtüel

• Ayak Banyosu

• Ayak Masajı

• Vücut Peelng

• Detoks Vücut Masajı

• Vücut Maskes

• Detoks Kl Vücut Bakımı

• Jakuzde Mneral Banyosu

• Detoks Aroması le Banyo

• Yüz ve Saç Maskes

Bedennz ve duyularınızı tamamen detoks deneymyle

Vtalca rtüeller, tepeden tırnağa tedav genç, parlak br clt

arınmasına zn vern. Enerj akışını açmak çn ayakların ve

ve çsel esenlk çn esk güzellk sırlarını kapsar. Ayak banyo-

vücudun detoks peelng le başlanır. Ardından, vücudu

su rtüel le başlar ve ardından cld parlatmak çn baştan

rahatlatan ve temzleyen özel harmanlanmış aromaterap

sona peelng uygulanır. Tüm vücuda uygulanan kşye özel

çerkl sıcak br tam vücut masajı ve detoks vücut bakımı

vücut maskes uygulamasından sonra, saç dersn besle-

yapılır. Kşselleştrlmş vücut masajı, yleşmek ve gençleş-

yen ve rahatlatan nem açısından zengn saç yağı le haff

mek çn elle seçlmş uyarıcı btk yağları karışımıyla vücu-

baş ve saç ders masajı yapılır. Daha sonra yüze gençleştr-

dunuzun dernlemesne temzlenmesn sağlar. Ardından

c br bakım uygulanır. Bu rtüel cld arındırmak ve şımart-

organk esansyel yağlar ve denz tuzları le tasarlanmış

mak çn lezzetl, kokulu organk kabarcıklarla dolu şımartıcı

güzel br detoks banyosu yapılır.

banyo le btrlr.

Anadolu Güzellk Rtüel
• Buhar Odası & Infrared Sauna
• Türk Hamamı
• Lenfatk Masaj

Selült Rtüel
• Lenf Drenaj Pressoterap
• Denz Yosunu Vücut Bakımı
• Selült Bakımı

• Vücut Maskes
• Yüz Masajı
Dengeleyc, nceltc ve toksnlerden arındırıcı vücut rtüel,
tüm ölü dernn soyulması çn ısıtılmış mermer üzernde
kesenn yapıldığı geleneksel br Türk hamamı rtüel le
başlar. Hamamdan sonra özel spa odasında huzur dolu br
alana gryorsunuz. Lenfatk drenaj masajı le duyularınızı
canlandırılır ve vücutta dolaşımı sağlanır. Daha sonra cld
arındırmak ve kan akışını uyarmak çn dernlemesne temzleyen vücut maskes uygulanır. Besleyc yüz masajı le
sonlanır.
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Masajlar

VİTALİCA WELLNESS

DERİN DETOKS MASAJI

AYURVEDA MARMA EKLEM MASAJI

Ter ve yağ bezler aracılığıyla toksnlern vücuttan atılmasını

Bu masaj, vücudu kas sertlğ ve krampların zararlı etklern-

sağlar. Dolaşım sorunu olan bölgelerde toksn brkmesn

den koruyarak kas ve lf hasarını önler. Kan dolaşımını

gdererek tıkanıklığı gderr. Kan dolaşımını hızlandırarak

harekete geçrr, dokulara enerj sağlar, kalb ve dolaşım

vücuda canlılık ve enerj verr.

sstemn destekler. Eklemler arasındak fonksyonel uyumu
düzenler ve kşy saknleştrr.

MANİPURA KADIN MASAJI
Kabızlık, tembel bağırsak, astım, düzensz menstrüasyon
döngüsü, kronk yorgunluk, depresyon, sırt ağrısı gb
brçok durumda tedav amaçlı yapılan br masajdır. Angel of
water ve Vast'y kolaylaştırmak çn bu şlemlerden önce
verlr.

THAİ MASAJI
Vücuttak enerj akış dengesn düzenlemek çn, enerj
kanalları üzernde bulunan noktalara baskılardan, eklemlern esneklğ ve hareketllğn sağlayan pasf yoga hareketlernden oluşur.

BALİ MASAJI
Dern doku, akupresyon, refleksoloj, aromaterap ve germe
hareketlernn karışımından oluşan bütünsel br teknktr.
Kan dolaşımını yleştrerek kas ve eklem ağrılarını azaltır.

AYURVEDA DETOKS MASAJI / ABHAYANGA
Abhyanga, Ayurveda'nın başlıca şfa aracı ve tüm masajların annesdr. Vücut dokularını detoksfye etmek, beslemek
ve canlandırmak çn vücut tpnze özel btksel yağlarla
yapılan tüm vücut masajıdır. Abhayanga, sıradan masajlara
göre daha dern ve daha kapsamlı br etkye sahptr. Zhn,
beden ve ruhu doğal olarak uyumlu hale getrerek en dern
şfa etksne ulaşır. Ayrıca Ayurveda’nın en gençleştrc
tedavlernden brdr.

AYURVEDA NASAYAM MASAJI
Bu tedav baş ve boyun bölgesnde bulunan kanalları temzler. Baş ağrıları, mgren, servkal spondloz ve yüz felc
tedavsnde faydalıdır. Snüzt, kronk soğuk algınlığı ve
göğüs tıkanıklığı gb rahatsızlıklarda oldukça etkldr.
Omuzlardan yukarıya, msafrn vücuduna masaj yapılarak
terlemes sağlanır. Hazırlanan şfalı karışım yeterl dozda
hasta nefes alırken burun delklerne dökülür. İşlem sırasında burun, boyun, omuzlar, avuç ç ve etrafındak alanlara
özel br masaj uygulanır.

BAŞ VE BOYUN MASAJI
Snr uçlarına denk gelen refleks noktalarına parmakla baskı
uygulanarak yapılan masajdır. Stres, gergnlk, yorgunluk,
uykusuzluk, baş ağrısı, mgren ve snüs ağrılarını azaltır.
Boyun ve omuz eklemlern gevşetr, kan dolaşımını ve lenf
akışını artırır, kas gergnlğn azaltır.

ANTİ SELÜLİT MASAJI
Özel teknkler kullanılarak kan dolaşımını hızlandıran br
masaj yöntemdr. Bel, kalça ve bacakların ncelmesne ve
şekllenmesne yardımcı olur. Lenf dolaşımını hızlandırarak
detoksfkasyon sağlar. Kullanılan teknkle selült görüntüsünün azalmasına yardımcı olur.

AROMATERAPİ MASAJI
Btk özlernden elde edlen aromatk btksel yağlar le uygulanan bu masaj rahatlatıcıdır. Yavaş ve nazk hareketler
vücudu gevşetr, clt yüzeyn ısıtır ve kas ağrılarını azaltır.
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REFLEKSOLOJİ MASAJI

SICAK TAŞ MASAJI

Uzak Doğu tıbbına dayanan bu masaj el ve ayaklarda belrl

Isıtılmış volkank taşların kullanıldığı bu masaj kan dolaşımını

noktalara uygulanır. Snr sstemn rahatlatır, kan dolaşımını

hızlandırır ve hücreler besler, kas spazmlarını, sertlğn ve

hızlandırır, uyku kaltesn artırır, enerj akışını dengeler,

ağrıyı gderr, kronk kas ve eklem problemlern etkn br

bağışıklık sstemn güçlendrr, vücudu toksnlerden arındı-

şeklde çözer. Fzksel, duygusal ve zhnsel enerj verr, akut

rır.

hastalıklar, kronk hastalıklar veya cerrah müdahaleler
sonucu vücutta oluşan olumsuzlukları azaltır. Stres, kaygı

SHİATSU MASAJI

ve öfke nedenyle vücutta oluşan tıkanıklıkların gderlmes-

Akupunktur felsefes le Shatsu masajı, vücudun belrl

ne ve yaşam enerjnzn atılmasına yardımcı olur.

noktalarına manuel olarak basınç uygulayarak enerj akışını
yleştrmey amaçlar. Snr sstemn saknleştrr, kan dolaşımını hızlandırır, kasları gevşetr ve stres azaltır.

SHİRODHARA MASAJI

TÜRK HAMAMI - KESE KÖPÜK MASAJI
Kese uygulaması gözenekler açar ve cldnzdek pürüzler
gderr. Köpük uygulaması kesenn hemen ardından saf ve
doğal sabunlardan üretlen yoğun köpükle uygulanan

Shrodhara, btksel yağlarla yapılan benzersz br ayurvedk

şlemdr. Kese uygulamasıyla gözeneklerden çıkan yağ ve

baş masajı şekldr. Btksel özel yağ, rtmk sallanma hareke-

clt yüzeyndek krden, tamamen arınmak çn köpük masajı

tyle sürekl br akışta alnın üzerne nazkçe ve stkrarlı br

yapılır. Sabunun sağladığı yumuşaklık ve kayganlık sayesn-

şeklde dökülür, bu şlem dern rahatlama ve ç huzur

de rastgele br masaj yağına gereksnm duymadan vücudu

duygusu le sonuçlanır. Serebral sstem üzernde çalışır,

znde tutar.

snr sstemnn gevşemesne yardımcı olur. Beş duyunun
şlevn gelştrr, uykusuzluk, stres, kaygı, depresyon, saç
dökülmes, yorgunluk, Vata (vücudun rüzgar element)
dengeszlğnn gderlmesne yardımcı olur.

MANUEL LENFATİK MASAJ
Cldn, der altı dokusunun, kasların, ç organların, kardyovasküler ve lenfatk sstemlern mekank ve snrsel uyarılarını çeren benzersz br masajdır. Lenf dolaşımını harekete
geçrr, ödem azaltmaya yardımcı olur, vücuttak toksnler
atar, kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca hücrelere daha fazla
oksjen taşınmasını sağlar, metabolzma hızını artırır, klo
vermey kolaylaştırır ve vücudu sıkılaştırmaya yardımcı olur.

VİTALİCA WELLNESS

İksirler
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BAĞIRSAK İKSİRİ

BEYİN İKSİRİ

Vtalca Wellness bağırsak ksr, bağırsak sstemn ve

Vtalca Wellness beyn ksr zhnsel performansı arttırmak

sağlığını desteklemekte olup sndrm sstemnn çalışması-

çn tasarlandı. Beyn sağlığını optmze ettğ blnen özenle

na yardımcı olur. Bu ksr sndrm sağlığını optmze ettğ

seçlmş 6 btk çerr. Nootropk beyn güçlendrc bu

blnen özenle seçlmş 7 btk çerr. Besnlern vücutta

btkler odaklanmayı ve hafızayı güçlendrr, enerjnz arttırır,

parçalanmasını destekler, emlm arttırır, gaz ve şşknlğ

uyku sorunlarını gderr, kan dolaşımınızı düzenler. Ayrıca

azaltır, karacğer destekler ve alkol alımının ertes günü

snr ve bağışıklık sstemnz güçlendrr, byolojk ve duygu-

vücudu dengeler.

sal stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve beyn ssn kaldırır.

Gıda

ntoleransı,

reflü,

kabızlık,

shal,

şeker

steğ,

vtamn-mneral eksklkler, ağız kokusu, sndrm sstem
lthaplanması durumlarında kullanılablr.

ANTİ-AGİNG İKSİR
Vtalca Wellness ant -agng ksr yaşlanma le gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzerne tasarlandı. Hücresel

AKCİĞER İKSİRİ
Vtalca Wellness akcğer ksr vücuttak en hayat organlardan br olan akcğer temzlemek ve güçlendrmek amacıyla tasarlandı. Bu ksr akcğer sağlığını optmze ettğ blnen
özenle seçlmş 6 btk çerr. Kronk öksürük, snüs tıkanıklığı,
akcğer enfeksyonları, antbyotk kullanımı, nefes sorunları,
metabolzma yavaşlığı, aşırı mktarda hayvansal besn
tüketm ve sgara kullanımı durumlarında kullanılablr.

KARACİĞER İKSİRİ
Vtalca Wellness karacğer ksr, vücutta 500’ün üzernde
hayat fonksyonu bulunan karacğer temzlemek ve fonksyonlarını arttırmak çn tasarlandı.
Bu ksr karacğer sağlığını optmze ettğ blnen özenle
seçlmş 6 btk çerr. Karacğer yağlanmasında, alkole bağlı
karacğer hasarında, hepatt gb vral enfeksyonlarda, sık
antbyotk kullanımında, karacğer büyümesnde, kabızlıkta,
sağlıksız beslenme alışkanlığı durumunda, safra yolu hastalıklarında kullanımı önerlr.
Detoksfkasyon ve hormon sstem dengelemede rol oynar,
clt bozukluklarını önler.

yaşlanmayı engelleyen, clt-saç ve tırnak yenleyen, performansı arttıran üç ayrı kısımdan oluşur. Bütünleyc ksr le
hormon denges sağlanır, yaşlanma le bozulan metabolzmalar düzenlenr, metabolzma hızlanır, dokular yenlenr.

VİTALİCA WELLNESS

Medikal Estetik Uygulamaları
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Saç ve Yüz PRP

Enzmatk Selült Tedavs

Plateletler vücudumuzdak hasarlı dokuların onarımını ve

Genetk mühendslğnden faydalanılarak üretlmş rekom-

yleşmesn sağlamak çn gerekl olan “büyüme faktörlern”

bnant enzmlern enjeksyonuyla yapılan selült tedavsdr.

yapısında barındıran kan bleşenlerdr. Kend kanımızın
ayrıştırılmasıyla elde edlen trombostlern saçlı derye ve
yüze enjeksyonuyla yapılır.

Enzmatk Lpolz
Yağ yakımında aktf görev yapan rekombnant enzmlern

Dermapen

enjeksyonuyla uygulanır. Böylelkle yağ yakımı artar/hızlanır.

Dermapen ğneler le cldn yüzeysel tabakasında mkro
düzeyde delkler açılarak cldn doğal yleşme sürecnn
başlatılması sağlanır. Cltte açılan delkler kapatmak üzere

Enzmatk Rejuvenasyon

clt dokusu kollajen ve elastn gb protenler üretr. Bunun

Enjekte edlen maddeler, lgl dokuların yenlenmesn

sonucunda cltte sağlıklı doku organzasyonu oluşur.

(rejenerasyon) ve gençleşmesn (rejuvenasyon) uyaracak
etknlktedr.

Leke Peelngler
Çevresel faktörlere bağlı oluşan leke sorunlarını gdermek
amacıyla uygulanır.

Gençlk Aşısı
Karışık kokteyller olarak clt yenlenmes çn gerekl olan
vtamnlern enjeksyon yöntemyle uygulanmasıdır.

Saç ve Yüz Mezoteraps
Saçlı dernn ve cldn htyacına göre hazırlanan özel
kokteyllern orta derye enjeksyonudur.

www.vitalicawellness.com

