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Well Ag�ng Programı’nda yaşlanmaya sebep olan b�yoloj�k 

olayları düzenlemey�, bu süreçte oluşan mental sorunları 

azaltmayı, görüleb�lecek hastalıklardan korumayı ve yaş 

almanın vücudumuzda yol açtığı deformasyonları g�der-

mey� hedefled�k. Well Ag�ng Programı’mızda yaşam tarzı 

değ�ş�kl�ğ�n� hedefleyen yaklaşımımızın yanında; modern ve 

tamamlayıcı tıbbın yöntemler�, Interval spor akt�v�teler�, 

mental terap�ler�, Wellness terap�ler� ve güzell�kle �lg�l� uygu-

lamaları mult�d�s�pl�ner b�r yaklaşımla aynı noktada buluştur-

duğumuz bu programda; f�z�ksel, mental ve ruhsal arınma-

nızı sağlarken, aynı zamanda s�z�nle gençl�ğ�n sırrını paylaşı-

yoruz.

V�tal�ca Wellness’ın huzurlu, stress�z ve �y�leşt�r�c� atmosfe-

r�nde kalor� alımını kısıtlayarak, sağlık �ç�n yararlı SİRT prote-

�nler� �çeren bes�nler� tüketerek; bağışıklık, hormon, s�nd�r�m 

s�stemler�n� güçlend�rerek vücudunuzu yen�lemeye ve 

canlandırmaya başlayab�l�rs�n�z.

İnsanoğlu b�nlerce yıldır daha uzun ve sağlıklı yaşamanın 

yollarını bulmak �ç�n b�tmeyen b�r arayış �ç�nded�r. "Gençl�k 

çeşmes�" arayışından yen�l�kç� senol�t�klere; s�mya tar�fler�n-

den güncel beslenme tarzlarına kadar �nsan ömrünü 

uzatmak �ç�n farklı yollar denem�şt�r. Tedav� ed�c� �nterval 

oruç, bel�rl� b�r süre boyunca 1100 kcal’l�k beslenmeden, 

250 kcal beslenmeye kademel� olarak geç�şte, vücudun 

tamamen yağ rezervler� �le beslend�ğ� düzend�r. 10 günlük 

program sonucunda otofaj� ve detoks enz�mler� arttırılarak, 

hücre ve dokuların yen�lenmes� sağlanır. Interval Otofaj�k 

Program kanser, alzhe�mer, obez�te, h�pertans�yon, t�p 2 

d�yabet. kard�yovasküler sorunlar, eklem sorunları, romat�z-

ma, kalıcı s�nd�r�m sorunları, m�gren g�b� hastalıkların tedav�-

s�nde kullanılırken; s�gara, alkol, kötü beslenme ve stres g�b� 

r�sk faktörler�n�n de vücut üzer�ndek� negat�f etk�ler�n� 

azaltmak �ç�n kullanılır. İdeal k�loda ve sağlıklı olma 

durumunda önley�c� stratej� olarak yılda b�r kez bu progra-

mın uygulanması öner�lmekted�r. 4 aşamadan oluşur.

- İntens�ve Program    – 2 Gün

- Master Program        – 2 Gün

- Terapöt�k Fast�ng      – 3 Gün

- Rejenerat�f Program - 3 Gün

WELL AGING PROGRAMI

Post Cov�d Programı bağışıklığın güçlend�r�lmes�ne, akc�ğer 

tem�zl�ğ�ne ve hafıza restorasyonuna odaklanır. Bu program 

cov�d-19 enfeks�yonu geç�rm�ş k�ş�lerde solunum s�stem�, 

kalp ve damar s�stem� fonks�yonları �le nöroloj�k ve ps�koloj�k 

kompl�kasyonlar başta olmak üzere enfeks�yonun organ�z-

ma üzer�nde bıraktığı hasarları m�n�mum düzeye taşımak, 

cov�d-19 enfeks�yonu geç�rmem�ş k�ş�lerde �se bağışıklığı 

güçlend�r�p vücudun v�rüse karşı savunmasını güçlend�r-

mek �ç�n tasarlandı. Vücudunuzu cov�d etk�s�nden arındırır-

ken, sağlıklı yaşamın kaçınılmazı olan ruh - beden – z�h�n 

denges�ne kavuşturur.

Cov�d enfeks�yonu geç�renler�n %80’�nde gözlenen nefes 

darlığı, oks�jen satürasyonunda azalma, kan basıncı düşük-

lüğü veya yüksekl�ğ�, çarpıntı, ateş, yorgunluk, göğüs ağrısı, 

ş�ddetl� öksürük, bulanık görüş, baş dönmes�, terleme, 

denge bozukluğu, baş ağrısı g�b� kompl�kasyonları önler. 

Vücut, doku, organ ve s�stemler�n� cov�d enfeks�yonundan 

öncek� sağlıklı durumuna taşıyarak genel sağlığı ger� kazan-

dırır.

POST COVİD PROGRAMI

INTERVAL OTOFAJİK PROGRAMI

Ayurveda, “yaşam b�l�m�” anlamına gelen ve H�nd�stan'da 

hala uygulanmakta olan 5000 yıllık b�r tıbb� s�stemd�r. 

Geleneksel Ayurveda Detoks Programı (Panchakarma), en 

doğal ve eks�ks�z b�r şek�lde arınmanızı sağlıyor. Vücudunu-

zu ve z�hn�n�z� toks�nlerden arındırmak, gençleşmek ve 

�çer�den �y�leşmek �ç�n �deal b�r yöntemd�r. Bu programın 

odak noktası, s�nd�r�m s�stem�n� uyararak toks�k maddeler�n 

vücuttan atılmasıyla hücresel sev�yede s�nd�r�m� �y�leşt�r-

mekt�r. Programda; s�nüs ve burun detoksu, akc�ğer detok-

su, karac�ğer detoksu, s�nd�r�m s�stem� ve bağırsak detoksu 

olmak üzere 5 arınma aşaması vardır. Panchakarma (Ayur-

veda detoksu), vücudun restorasyon ve gençleşmes�ne yol 

açan b�r �y�leşme sürec�d�r. Ayurveda'ya göre çoğu hastalık 

k�ş�n�n beden�nde veya z�hn�nde ortaya çıkmadan çok önce 

önleneb�l�r, vücudun tem�zlenmes�n� ve toks�nlerden 

arınmasını sağlar. Panchakarma yardımıyla yaşam tarzı 

bozuklukları �y�leşt�r�leb�l�r.

AYURVEDA DETOKS PROGRAMI
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Vücudumuz c�lt, lenf, akc�ğer, karac�ğer ve bağırsak akt�v�-

teler� �le kend�n� yen�leyeb�lme potans�yel�ne sah�pt�r. 

Zaman geçt�kçe b�r�ken toks�nler, ağır metaller, geç�rd�ğ�-

m�z hastalıklar, çevresel etmenler neden�yle bu potans�yel� 

kaybed�yoruz. İntens�ve Detoks Programı’ndak� amaç c�lt, 

lenf, akc�ğer, karac�ğer ve bağırsakların tem�zl�ğ� sağlana-

rak, vücudun yen�lenme potans�yel�n� en üst düzeye çıkar-

maktır. Süper bes�nler, b�tk�sel beslenme takv�yeler� ve 

wellness tedav�ler� �le doğal detoks�f�kasyon sürec�n� başla-

tarak, uzun vadede �deal k�lonuzu da korumanızı sağlar. 

Ayrıca, k�ş�ye özel hazırlanan beslenme programı ve yoğun 

egzers�z programı �le; ruhsal, duygusal ve bedensel denge-

y� oluşturan sağlıklı yaşam st�l�n� ben�mseyerek devam 

ett�rmen�ze yardımcı olur.

Beden, z�h�n ve ruh sağlığının yönet�lmes� esasına dayanan 

B�ohack�ng, beden�, z�hn� ve yaşamı kontrol altına almak, 

genel performansı opt�m�ze etmek �ç�n b�l�m�n ışığında 

kend�n�n en �y� vers�yonunu yaratma sanatıdır. Konsantras-

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

planlama, karar verme, karşılaştırma g�b� �şlevler b�rer 

z�h�nsel performans gösterges�d�r. Mutlu olma, öfke kontro-

lü, dürtüler� kontrol etme, huzurlu h�ssetme g�b� duygular 

�se ruhsal performansı yansıtır. B�ohach�ng yöntemler� 

beden�n�z�, z�hn�n�z� ve ruhunuzu anal�z etmey� ve elde 

ed�len ver�ler� bütüncül b�r yaklaşımla sunmaktadır. Böylel�k-

le k�ş�sel performansınızı korumayı ve gel�şt�rmey� amaçla-

yarak hayatınıza yen� b�r pencere açmayı sağlamaktadır. 

Pek�, günümüz şartları değerlend�r�ld�ğ�nde, tüm perfor-

mansını kullanab�lecekken neden daha azı �le yet�n�ls�n k�? 

Bey�n, ruh durumu ve z�h�n olguları üzer�nde daha fazla 

kontrol sah�b� olmak �st�yorsanız, kend�n�zden beklent�n�z 

daha üretken olmak �se, z�hn�n�z� berraklaştırarak bey�n 

fonks�yonlarınızı en �y� ve en etk�l� şek�lde kullanmak �st�yor-

sanız, bu program tam s�ze göre.

INTENSIVE DETOKS PROGRAMI

Enerj� sev�yen�z�n artması, maks�mum k�lo kaybı, ışıldayan 

sağlıklı b�r c�lt, daha kal�tel� b�r uyku, daha gel�şm�ş s�nd�r�m 

fonks�yonu, z�h�nsel d�ng�nl�k ve daha �y� odaklanma �ht�yaç-

larınız var �se, bu program tüm bu �ht�yaçlarınızı karşılayan 

opt�mum programdır.

Master Detoks Programı sıvı oruç �le tüm s�nd�r�m s�stem�n�-

z� d�nlend�ren, etk�n b�r şek�lde toks�nler� vücudunuzdan 

uzaklaştıran kad�m b�r arınma yöntem�d�r. Tüm program 

s�nd�r�m s�stem�n�z� komple d�nlend�rmek, m�de, karac�ğer, 

pankreas ve bağırsak fonks�yonlarını azaltarak d�nlend�rmek 

üzer�ne kurgulanmıştır. Detoks programı süres�nce vücudu-

nuz s�nd�r�m fonks�yonu �ç�n çok az enerj�ye �ht�yaç duyar ve 

herhang� b�r ç�ğneme fonks�yonu tamamen yasaktır. Bütün 

bu program kısa b�r süre zarfında toks�nler�n, ağır metalle-

r�n, paraz�tler�n ve vücut atıklarının vücuttan uzaklaştırılma-

sına yardımcı olur.

MASTER DETOKS PROGRAMI

BİOHACKİNG PROGRAMI
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Sağlığınızı korumak, gel�şt�rmek �ç�n kend�n�z� daha yakın-

dan tanıyacağınız, f�z�ksel, ruhsal ve mental dengen�z� 

ulaştırmaya yönel�k sürdürüleb�l�r bütünsel sağlık konsültas-

yonudur.

WELLNESS KONSÜLTASYONU

Sağlık durumunuzu opt�mum sev�yeye yükselterek, yaşlan-

ma bel�rt�ler�n� gec�kt�rmek ve yaşam kal�tes�n� arttırmak �ç�n 

uzman doktorlarımız �le çözümler sunuyoruz.

ANTİ-AGİNG KONSÜLTASYONU

Alanında uzman danışmanımız, randevunuz sırasında 

mevcut yaşam tarzınız ve stres faktörler�n�z hakkında der�n-

lemes�ne sorular sorar. Danışman, en uygun tedav� desteğ� 

almanızı sağlamak �ç�n ruhsal yapınızı daha kapsamlı b�r 

şek�lde anlamaya çalışır.

Bu konsültasyon �le stres sonucu sağlık sorunları yaşayan 

m�saf�rler�m�ze, �ht�yaç duydukları desteğ� ve terap�y� alma-

larını amaçlıyoruz.

STRES VE YAŞAM TARZI KONSÜLTASYONU

V�tal�ca Wellness kard�yoloj� konsültasyonunda uzman 

doktorumuz tarafından alınan güncel tıbb� b�lg�lere ek 

olarak; gelen m�saf�r�n tıbb� geçm�ş� ve a�le hastalık öyküsü 

de sorgulanarak detaylı anal�z gerçekleşt�r�l�r. Kalp hastalık-

larında en sık görülen ş�kayetler; göğüs ağrısı, nefes darlığı, 

çabuk yorulma ve çarpıntıdır. K�ş�lerde görülen semptomlar 

ve sıklığına göre doktorumuz gerekl� görürse 3 gün boyun-

ca uygulanacak ekstra ‘Kard�yoloj� Paket�’ �le kalp damar 

hastalıkları, kalp akc�ğer performansının değerlend�r�lmes� 

sağlanır.

Ayrıca bu pakette kalp sağlığını destekleyen b�tk�sel takv�ye-

ler ve damar yolundan uygulanan v�tam�n, m�neral, ant�oks�-

danlar �le kalp sağlığı arttırılır. Vücutta oluşan stres� azaltmak 

�ç�n �se özel kard�yak med�tasyon seansı �le k�ş�n�n yaşam 

kal�tes�n�n artmasını hedeflemektey�z.

KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYONU
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Özel b�r kab�n �çer�s�ne alınan k�ş�y� den�z sev�yes�nden daha 

yüksek olan basınç altına alarak %100 oks�jen solutulan b�r 

yöntemd�r. Yara �y�leşmes�n� sağlayan maddeler�n üret�m� 

artmakta, bağışıklığı arttırmakta, ödem azaltmakta, yen� 

damar gel�ş�m�n� desteklenmekted�r.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Basınç ve ısı �le vücuttak� lenfat�k ve venöz dolaşımın hızlan-

dırılması yöntem�d�r. Bu yöntemle damarlar arasında b�r�ken 

sıvının drene ed�lmes�ne ortam yaratılır. Çeş�tl� hastalıklar 

sebeb�yle vücutta oluşan ödem�n atılmasında, selül�t 

tedav�s�nde, bölgesel zayıflamada ve vücut sıkılaştırmada 

kullanılmaktadır.

LENF - DRENAJ PRESSOTERAPİ

İçsel dengey� ve öz güven� arttırarak stres ve kaygı oluşu-

munu azaltmaya yardımcı olur. Bedensel sak�nl�ğ�n oluşma-

sıyla b�rl�kte end�şe, yorgunluk ve depresyon g�b� sorunlar 

ortadan kaldırılır. Böylece z�h�nsel akt�v�teler�n�n, odaklanma 

yeteneğ�n�n ve uyku kal�tes�n�n artmasını destekler.

HEARTMATH

Vücudun, güneş ışınlarının enerj� ver�c� ve metabol�zma 

düzenley�c� özell�kler�n� akt�ve ed�lmes� sağlanır. Kron�k 

yorgunluk, mevs�msel depresyon, probleml� uyku döngü-

sünün get�rd�ğ� olumsuzluklar, geceler� çalışma ve jet lag 

g�b� problemler�n düzenlenmes�ne yardımcı olur.

LUMİNETTE TEDAVİSİ

Bey�n dalgalarını elektr�ksel yolla ölçen ‘elektroensefalograf� 

(EEG)’ yöntem� sayes�nde k�ş�n�n o an ne tür b�r ps�koloj�ye 

sah�p olduğunu tahm�n etmekted�r. Böylece k�ş�ye uygun 

sanal b�r med�tasyon ortamı yaratarak, z�hn�n d�nlenmes� 

sağlanır. Uyku, performans ve stres yönet�m� �ç�n 500'den 

fazla med�tasyon yaptırab�lmekted�r.

MUSE BRAİN SEANSI

Bütünsel Kl�n�k Tedav�ler
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Bağırsak tem�zl�ğ�n�n güvenl�, bas�t ve etk�l� yolu olan angel 

of water, FDA onaylı uluslararası pazarda en yüksek perfor-

manslı kolon h�droterap� tıbb� s�stem�d�r. Kolon tem�zl�ğ� �ç�n 

1. sınıf tıbb� ek�pman olarak onaylanmıştır. Angel of water, 

s�nd�r�m s�stem�n� harekete geç�r�rken, toks�nler� ortadan 

kaldıran güvenl� b�r terap�d�r. Bu prosedür sırasında kolona 

su ver�lerek, doğal kas kasılmalarını haf�fçe arttırır ve b�r�ken 

atıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. Sadece ster�l ılık su 

�çermes� sayes�nde bağırsakta bulunan yararlı bakter�lere 

herhang� b�r zararı bulunmamaktadır.

ANGEL OF WATER

Vast� B�tk�sel/Kahvel�/Ç�m Suyu/Ozonlu Bağırsak Lağmanı  

Bağırsaktak� yararlı bakter�ler �ç�n besley�c� �çer�kler�n bağır-

sağa ver�lmes� �şlem�d�r. Bu �şlem bağırsağı beslerken aynı 

zamanda tem�zler.

VASTİ BİTKİSEL/KAHVELİ/ÇİM SUYU
OZONLU BAĞIRSAK LAĞMANI

Vücudun, oks�jen�n 3 değerl�kl� olan en yoğun formuna 

maruz kaldığı ozon sauna, bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�r, 

mental yorgunluğu g�der�r, vücuda enerj� ver�r, depresyon 

ve stres� azaltır. Ayrıca kasları gevşet�r, c�ld� güzelleşt�r�r, 

vücudu sıkılaştırır, selül�t ve var�ste �y�leşmeye yardımcı olur, 

fazla k�loyu kaybett�r�r.

OZON SAUNA

Vücudun, oks�jen�n 3 değerl�kl� olan en yoğun formuna 

maruz kaldığı ozon sauna, bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�r, 

mental yorgunluğu g�der�r, vücuda enerj� ver�r, depresyon 

ve stres� azaltır. Ayrıca kasları gevşet�r, c�ld� güzelleşt�r�r, 

vücudu sıkılaştırır, selül�t ve var�ste �y�leşmeye yardımcı olur, 

fazla k�loyu kaybett�r�r.

SICAK VE SOĞUK BİTKİSEL KARACİĞER KOMPRES

Wellness Tedav�ler�
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Akc�ğer fonks�yonlarını arttırarak solunum s�stem�n�n 

düzenlenmes�n� sağlayan kompres tedav�s�d�r.

ZENCEFİL KOMPRESİ Yer çek�m�n�n etk�s�yle en çok ayaklarda b�r�ken toks�nler�n 

atılmasını sağlar. Uygulama kabındak� suyun aldığı renk �le 

toks�nler�n vücudun hang� bölges�nden geld�ğ� anlaşılır ve 

buna göre b�r terap� planı da oluşturulur.

İYONİK AYAK DETOKSU

Solunumunuzu �y�leşt�rmek �ç�n öner�len tuz odası terap�s�, 

m�kroskob�k tuz parçacıkları �çeren ‘hava �le soluma’ prens�-

b� �le oluşturulmuştur. Astım, bronş�t, kuru öksürük, akc�ğer 

rahatsızlıkları, kron�k obstrükt�f akc�ğer hastalığı (KOAH), 

akc�ğer enfeks�yonları, boğaz enfeks�yonları, c�lt rahatsızlık-

ları, farenj�t ve s�garaya bağlı oluşan solunum yolları rahat-

sızlıklarını tedav� etmek �ç�n kullanılır.

TUZ ODASI Buhar odası c�ld�n altında b�r�ken toks�nler�n atılmasını, 

dolaşımın �y�leşmes�n�, kard�yovasküler s�stem�n�n düzen-

lenmes�n� sağlamasıyla günlük olarak kullanımı öner�l�r. 

Buhar odasındak� nem ve ısı, kılcal damarları gen�şleterek 

kanın daha serbest akmasını sağlar. Böylel�kle dokulara 

oks�jen daha ver�ml� b�r şek�lde gönder�l�r. Stres hormonu 

olan kort�zol hormonu salgılanması bu uygulama �le azaltılır. 

Ayrıca buhar odası ısısı sayes�nde s�nüs kanalları açılarak, 

daha rahat ve der�n b�r nefes almanızı sağlar.

BİTKİSEL BUHAR ODASI
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C�lde yakın kızılötes� ışığı ver�ld�ğ�nde, f�broblast hücreler� 

ışık akt�v�tes�n� emerek, kolajen ve elast�n üret�m�n�n artma-

sına neden olur. Vücut sıcaklığını üç derece arttırdığı kanıt-

landığından, kızılötes� ısıtma teknoloj�s� yüksek düzeyde 

detoks�f�kasyon deney�m�n� sağlar.

Toks�nler� atma sırasında gözeneklerden yararlı b�r terleme 

meydana gel�r. Bu terleme c�lt yen�lenmes�n�, hücre sağlığı-

nı ve doku büyümes�n� destekler.

INFRARED SAUNA

Bu terap� vücudun alkal� denges�n� sağlar. Öneml� b� pH 

dengeley�c�d�r. P performans artırıcı b�r terap�d�r. Uyku 

sorunları ve hals�zl�ğ� ortadan kaldırır. Yağ yakımını hızlandı-

rarak k�lo verme sürec�n� destekler. Yorgunluğu azaltır ve 

vücuda canlılık ver�r.

SODYUM AKCİĞER TEMİZLİĞİ

Akc�ğer Nebül�zasyonu
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Kokteyller
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Bağışıklık güçlend�r�c� v�tam�n, m�neral ve ant�oks�danlardan 

oluşan bu kokteyl �le vücut savunma gücünüzü en üst 

düzeye çıkarab�l�rs�n�z.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ KOKTEYL

Özel detoks�f�ye ed�c� maddelerle yapılan kokteyl �le kend�-

n�z� tamamen arınmış h�ssedeceks�n�z.

KARACİĞER DETOKS KOKTEYL

Bu kokteyl hayatınızda yer etmeye başlamış kron�k yorgun-

luk h�ss� �le savaşmak �ç�n oluşturuldu.

YORGUNLUK KARŞITI KOKTEYL

Metabol�zmanın hızlanmasını sağlayarak k�lo verme sürec�n� 

destekler.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI KOKTEYL

Mutluluk kokteyl� �le modunuzu poz�t�fe çev�reb�l�rs�n�z.

SEROTONİN KOKTEYL

İçerd�ğ� b�yot�n desteğ� �le saç, c�lt ve tırnakların yen�lenme-

s�n� sağlar.

BİYOTİN KOKTEYL

Enerj�k h�ssetmey� sev�yorsanız bu kokteyl s�z�n �ç�n hazırlan-

mış.

ENERJİ DESTEĞİ KOKTEYL

Yüksek ant�oks�dan �çer�ğ� sayes�nde yaşlanmayı yavaşlatır-

ken hücreler� yen�leyerek yaşlanmanın vücutta bıraktığı 

etk�ler� azaltır.

YAŞLANMA KARŞITI KOKTEYL

Vücudu, b�r�ken ve metabol�zmayı bozan ağır metallerden 

tem�zlemey� sağlar.

AĞIR METAL DETOKSU KOKTEYL

Alkol sonrası kaybed�len ve em�l�m� azalan V�tam�n ve m�ne-

raller� sağlayarak kend�n�ze gelmen�z� hızlandırır.

HANGOVER KOKTEYL

Depresyon, ağrılar, kron�k yorgunluk, astım, m�gren g�b� 

durumlarda kullanılab�lecek b�r kokteyld�r.

MYERS KOKTEYL

Yüksek ant�oks�dan �çer�kl� güzell�k kokteyl� �le tüm hücreler�-

n�z�n yen�lend�ğ�n� h�ssedeceks�n�z.

BEAUTY KOKTEYL
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Her gün maruz kaldığımız oks�dan maddeler (metaller, 

çevresel toks�nler, raf ömrü uzun gıdaların �çerd�ğ� madde-

ler vb.) ve vücudun metabol�zması sırasında oluşan ürünler 

hücrelerde hasara ve hücre yaşlanmasına neden olab�l�r. 

Oks�dat�f stres panel� �le vücudun oks�dan ve ant�oks�dan 

denges�n� değerlend�rmek mümkündür.

HÜCRESEL CHECK UP

OKSİDATİF STRES PANELİ

Metabol�zmada b�rçok enz�m�n çalışması �ç�n gerekl� olan 

m�neraller özell�kle bağışıklık s�stem�, endokr�n s�stem ve 

s�n�r s�stem� �ç�n farklı öneme sah�pt�r. Toks�k metaller �se 

oks�dasyon, �nflamasyon ve m�neraller� baskılayarak vücuda 

zarar ver�rler. Toks�k metaller ve bu toks�k metaller�n en fazla 

baskıladığı m�neraller� b�rl�kte ve eşzamanlı değerlend�rmek 

çok öneml�d�r. Hücre �ç� ve hücre dışı ölçüm yapılır.

MİNERAL METAL PANELİ

Geç�rgen bağırsak durumunda bağırsak duvarından sızan 

patojenler ya da s�nd�r�lmem�ş bes�nler kan dolaşımına 

karışır. Bağışıklık s�stem� de tanımadığı bu maddelere karşı 

saldırıya geçer. Bu durum kron�k (uzun süreçl�) olursa 

bağışıklık s�stem� aşırı duyarlı b�r hale gel�r. B�r süre sonra 

alerj�ler, oto�mmun hastalıklar (haş�mato, sedef, d�yabet, 

romato�d artr�t vb.), hatta kan bey�n bar�yer�nde bozulma ve 

park�nson, alzhe�mer g�b� nörodejenerat�f hastalıklara 

zem�n hazırlar.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK PANELİ

Vücutta b�rçok öneml� metabol�zma �ç�n ara madded�r. 

Yağların, parçalanması, glutatyonun oluşması, met�lasyon 

döngüsü g�b� olaylarda bel�rley�c� moleküldür.

HOMOSİSTEİN

Vücuttak� �lt�habı ve �lt�habın dereces�n� ölçer. Kard�yovas-

küler hastalıkları ve r�skler�n� kontrol etmek �ç�n kullanılır.

HS-CRP

Bağışıklık s�stem�n�n hassas denges� kr�t�k önem taşır. Bu 

s�stem dışarıdan gelen m�krob�yal etkenlere karşı vücudu 

savunurken, aynı zamanda b�rey�n yararına olan flora bakte-

r�ler�ne saldırmamalıdır. Bağışıklık panel� �le bağışıklık hücre-

ler�n�n durumunu b�reysel olarak değerlend�rmek mümkün-

dür.

BAĞIŞIKLIK PANELİ

Günümüzde depresyonun tanısı büyük oranda kl�n�k 

muayeneye ve çeş�tl� semptomların öznel olarak değerlen-

d�r�lmes�ne bağlıdır. Depresyon gel�ş�m�nde sadece ps�kolo-

j�k değ�l, aynı zamanda b�yoloj�k faktörler�n rol oynadığı 

b�l�nmekted�r. B�yoloj�k faktörler�n laboratuvar tanısı artık 

mümkündür ve depres�f hastalarda b�reyselleşt�r�lm�ş 

tedav�ler �ç�n yen� b�r yaklaşım sağlar.

DEPRESYON VE KRONİK İNFLAMASYON PANELİ

Hormonlarımızın metabol�zma sürec�nde doğru yolu �zleye-

rek etk�s�zleşt�r�lmes� ve vücuttan uzaklaştırılması öneml�d�r. 

Vücuttan atılamayan toks�k ve metabol�te dönen hormon-

lar kanser g�b� çeş�tl� hastalıklar �ç�n r�sk oluştururlar. Testte 

vücudumuzun strese karşı verd�ğ� kort�zol yanıtını sapta-

mak mümkün olmaktadır.

HORMON METABOLİZMA PANELİ

Sağlıklı Yaşam Testler�
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Enfeks�yonlara karşı korunmak �ç�n yapılab�lecek en öneml� 

şeylerden b�r� de bağışıklık s�stem�n� güçlü tutmaktır. 

V�tam�nlerden eks�k beslenme enfeks�yonlara karşı d�renc�n 

azalmasına ve hastalık yükünün artmasına sebep olur.

VİTAMİN PANELİ

Vücudun f�z�ksel ve ps�koloj�k stres faktörler�ne yanıtını, 

stresle başa çıkma durumunu gösteren adrenal stres prof�l� 

test� aynı zamanda stres nedenler�n� bulmak �ç�n de aydınla-

tıcı olab�l�r.

ADRENAL STRES PROFİLİ

Koroner kalp hastalığı r�sk�n� bel�rley�c� olan HDL ve LDL 

sev�yeler�nden çok part�küller�n�n çapı ve konsantrasyonu 

olduğu pek çok b�l�msel yayında göster�lm�şt�r. NMR 

L�poprote�n prof�l test� �le k�ş�n�n kalp hastalıkları r�sk� koles-

terol değerler�nden çok daha hassas olarak değerlend�r�l�r.

NMR-LİPOCOMPLETE TEST

Alcat test, “yen� nes�l hücresel gıda duyarlılık” test�d�r. 

Inflamasyon yaratan gıdaları tesp�t ederek, k�ş�ye özgü 

çözüm sağlar. Gıdalar, gıda katkı maddeler� ve �laçların yanı 

sıra glüten, gl�ad�n, süt prote�nler� ve cand�da mantarlarına 

karşı vücudun verd�ğ� hücresel bağışıklık yanıtını değerlen-

d�r�r. K�ş�ye özel yaklaşımla bağışıklık s�stem�n� �y�leşt�rerek 

�lg�l� b�rçok hastalığın kl�n�k seyr�n� olumlu yönde etk�lemey� 

amaçlar. Kaçınılması gereken y�yecekler l�stes�ne ek olarak 

k�ş�sel öğün planı sunar.

ALCAT 150

Met�lasyon b�rçok kron�k hastalıkta öneml� rol alır. Met�las-

yon detoks panel�, met�lasyon yolağının �şlevsel durumuna 

kapsamlı bakış sağlayarak bu kompl�ke sürec� anlaşılır kılar. 

Met�lasyon detoks panel�, genet�ğ� temel alarak, beslenme 

ve gıda takv�yeler� �le b�rçok öneml� kron�k tıbb� duruma 

katkı sağlar.

METİLASYON DETOKS PANELİ

H�stam�n �ntoleransı, k�ş�n�n tolere edeb�leceğ� düzey�n 

üzer�ndek� h�stam�n sev�yes� olarak tanımlanmaktadır. 

H�stam�n �ntoleransından DAO, bakır ve ç�nko sorumludur. 

H�stam�n �ntoleransı alerj� �le karıştırılab�l�r ve k�ş�lerde c�dd� 

kl�n�k tablo oluşturab�lmekted�r.

HİSTAMİN İNTOLERANSI PANELİ

Kolorektal kanser erken evrede tesp�t ed�ld�ğ�nde tedav� 

şansı çok yüksekt�r. Uzmanlar artık 45 yaşından �t�baren 

kolorektal kanser taramasına başlanmasını önermekted�r. 

ColoAlert test, bas�t b�r dışkı örneğ� �le çalışılan çok hassas 

b�r tarama test�d�r. Dışkıda yapılan DNA anal�zler� �le kolorek-

tal kanser�n veya kanser öncüsü lezyonların varlığı yüksek 

hassas�yet ve güven�l�rl�k �le taranab�lmekted�r.

COLOALERT TEST
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Fizyoterapi Uygulamaları
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Kas ve bağ dokular �çer�s�ndek� gerg�n bantlara, tet�k nokta-

lara(kulunç), akupunktur tedav�s�nde de kullanılan �ğneler�n 

batırılmasıyla yapılan tedav�d�r. Kuru �fades� vücuda herhan-

g� b�r �laç ver�lmemes�nden kaynaklanmaktadır. Dolaşımı 

arttırarak ağrıyı g�der�r.

KURU İĞNELEME

k�ş�ye özel düzenlenen kran�osakral terap� yumuşak dokuyu 

rahatlatılır ve kem�kler�n opt�mal hareket�n� sağlar. Kend�n� 

�y�leşt�rme mekan�zmasını akt�fleşt�r�r. Baş, omurga ve 

sakrumu (kuyruk sokumunu) �ç�ne alan b�r tedav�d�r.

KRANİOSAKRAL TEDAVİ

K�nezyobant lateks �çermeyen, esneyeb�len �nce b�r banttır. 

F�zyoloj�k etk� mekan�zması doğrudan dolaşım ve s�n�r 

s�stem� üzer�ned�r. Der�ye uygulandığında b�r�nc� der� 

katmanını haf�fçe kaldırıp bu �k� katman arasında boşluk 

oluşturduğu �ç�n dolaşım ve hareketl�l�k artar.

KİNEZYOBANT

Herkes tarafından ‘kütletme’ olarak kayroprakt�k uygulama-

lar, man�pülasyon ve mob�l�zasyon tekn�kler�yle vücut 

b�yomekan�ğ�n�n yer�ne get�r�lmes�, uyarılması amaçlanır. 

Gerekl� güvenl�k testler� yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

KARYOPRAKTİK UYGULAMALAR

Bütün vücudu ayrıntılı olarak �nceleyerek tüm f�z�k tedav� 

tekn�kler�n� komb�ne olarak yapılmasıyla gerçekleşen maks�-

mum etk�l� b�r tedav�d�r. Kupa terap�, kayroprakt�k uygula-

malar, kuru �ğneleme, k�nezyobant, graston, manuel terap� 

ve osteopat�k tüm tekn�kler değerlend�rmeler sonucu 

seç�lerek uygulanır. 2 f�zyoterap�st tarafından uygulanır.

VİTALİCA OSTEOPATİK RİTÜEL

Kupa masajı f�zyoterap�st�n tedav� edeceğ� bölgeye kupayı 

vakum yardımıyla uygulaması ya da bölge üzer�nde yağ 

yardımıyla hareket ett�rmes� şekl�nde uygulanır. Negat�f 

basınç etk�s�yle dolaşımı arttırır ve dokuların gevşemes�n� 

sağlar. Ayrıca fasyayı rahatlatarak ağrıyı azaltır.

KUPA TEDAVİSİ

AĞRI TEDAVİSİ  (Ultrason & Infrared) 

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME - Tens �le 

KLİNİK LENF MASAJI

Özel �ğnelerle ve elektr�k st�mülasyonu �le uygulanan mer�d-

yen tedav�ler�d�r. Destekley�c� ve tamamlayıcı b�r tedav�d�r. 

K�lo vermeye, s�gara ve alkol bağımlılığına yardımcı olmak, 

m�gren, s�nüz�t, baş ağrısı, bağışıklık kuvvetlend�rme tedav�-

ler�nde uygulanır.

AKUPUNKTUR

Temelde sadece ellerle uygulanan, bütüncül b�r bakışla 

k�ş�ye özel testlemeler sonucu yapılan tedav� yöntem�d�r. 

Kas �skelet s�stem� problemler�nde sadece ağrılı bölgeye 

değ�l, sebep olab�lecek tüm organsal bağlantılara da odak-

lanır.

OSTEOPATİ

Manuel terap� sadece elle uygulanan b�r f�z�k tedav� şekl�d�r. 

Manuel terap�de uygulayıcılar; kas spazmı, bağ doku prob-

lemler� ve eklem d�sfonks�yonlarının neden olduğu ağrıları 

azaltmak �ç�n b�rçok tekn�k �le bölgen�n dolaşımını arttırıp 

k�ş�n�n �y�leşme fazlarına destek sağlar.

MANUEL MEDİKAL TEDAVİ

T�tanyumdan yapılmış çeş�tl� eğ�ml� aletlerle uygulanan ve 

tüm fasc�al hat üzer�nde �y�leşme uyarısı veren tekn�k b�r 

uygulamadır. Yüzeysel ve der�n dokuda dolaşımı hızlı b�r 

şek�lde arttırdığı �ç�n etk�s� hemen görülmekted�r.

GRASTON TEDAVİSİ
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Zihinsel Wellness

•  FARKINDALIK TERAPİSİ 

•  MİNDFULLNESS TERAPİ 

•  ÇAKRA DENGELEME SEANSI 

•  KRİSTAL TERAPİ

•  TİBET SES KASELERİ

•  YOGİK UYKU TERAPİSİ

•  TRATAKA ODAKLANMA TERAPİSİ

•  PRANAMAYA YOGİK NEFES TERAPİSİ

•  BEYİN DALGALARI MEDİTASYONU

•  MANDALA ÇİZİM BOYAMA TERAPİSİ
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Fiziksel Wellness
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•  ÖZEL PİLATES SEANSI

•  ÖZEL FİTNESS SEANSI

•  ÖZEL YOGA SEANSI

•  HAMAK YOGASI

•  CROSS FİT

•  GRUP DERSLERİ
   (Aqua-Gym, Fat-Burn,
   Yogalates, Funct�onal
   Tra�n�ng, Kangoojump)

•  RED&NEAR INFRARED

    LIGHT SPORT THERAPY

•  TRX
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Yüz Maskeleri & Bakımları

Uzmanlarımız tarafından yapılan c�lt konsültasyonu sonunda s�ze uygun olan yüz bakımı bel�rlen�r.

•  DOĞAL YÜZ MASKESİ

•  VİTALİCA ALTIN MASKESİ

•  KOLLAJEN VE GERME YÜZ MASKESİ

•  HYALÜRONİK YÜZ MASKESİ

•  HASSAS CİLTLER İÇİN ETKİLEYİCİ YÜZ BAKIMI

•  LEKE GİDERİCİ YÜZ MASKESİ

•  LEKE GİDERİCİ GÖZ VE BOYUN BÖLGESİ BAKIMI
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Vücut Maskeleri & Bakımları
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Uzmanlarımız tarafından yapılan c�lt konsültasyonu sonunda s�ze uygun olan vücut bakımı bel�rlen�r.

•  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
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Kleopatra R�tüel�

•  Ayak Banyosu

•  Vücut Peel�ng�

•  Vücut Maskes�

•  Jakuz�de M�neral Banyosu

•  Yüz ve Saç Maskes�

V�tal�ca r�tüeller�, tepeden tırnağa tedav� genç, parlak b�r c�lt 

ve �çsel esenl�k �ç�n esk� güzell�k sırlarını kapsar. Ayak banyo-

su r�tüel� �le başlar ve ardından c�ld� parlatmak �ç�n baştan 

sona peel�ng uygulanır. Tüm vücuda uygulanan k�ş�ye özel 

vücut maskes� uygulamasından sonra, saç der�s�n� besle-

yen ve rahatlatan nem açısından zeng�n saç yağı �le haf�f 

baş ve saç der�s� masajı yapılır. Daha sonra yüze gençleşt�r�-

c� b�r bakım uygulanır. Bu r�tüel c�ld� arındırmak ve şımart-

mak �ç�n lezzetl�, kokulu organ�k kabarcıklarla dolu şımartıcı 

banyo �le b�t�r�l�r.

Anadolu Güzell�k R�tüel�

•  Buhar Odası & Infrared Sauna

•  Türk Hamamı

•  Lenfat�k Masaj

•  Vücut Maskes�

•  Yüz Masajı

Dengeley�c�, �ncelt�c� ve toks�nlerden arındırıcı vücut r�tüel�, 

tüm ölü der�n�n soyulması �ç�n ısıtılmış mermer üzer�nde 

kesen�n yapıldığı geleneksel b�r Türk hamamı r�tüel� �le 

başlar. Hamamdan sonra özel spa odasında huzur dolu b�r 

alana g�r�yorsunuz. Lenfat�k drenaj masajı �le duyularınızı 

canlandırılır ve vücutta dolaşımı sağlanır. Daha sonra c�ld� 

arındırmak ve kan akışını uyarmak �ç�n der�nlemes�ne tem�z-

leyen vücut maskes� uygulanır. Besley�c� yüz masajı �le 

sonlanır.

Detoks R�tüel�

•  Ayak Masajı

•  Detoks Vücut Masajı

•  Detoks K�l Vücut Bakımı

•  Detoks Aroması �le Banyo

Beden�n�z� ve duyularınızı tamamen detoks deney�m�yle 

arınmasına �z�n ver�n. Enerj� akışını açmak �ç�n ayakların ve 

vücudun detoks peel�ng� �le başlanır. Ardından, vücudu 

rahatlatan ve tem�zleyen özel harmanlanmış aromaterap� 

�çer�kl� sıcak b�r tam vücut masajı ve detoks vücut bakımı 

yapılır. K�ş�selleşt�r�lm�ş vücut masajı, �y�leşmek ve gençleş-

mek �ç�n elle seç�lm�ş uyarıcı b�tk� yağları karışımıyla vücu-

dunuzun der�nlemes�ne tem�zlenmes�n� sağlar. Ardından 

organ�k esans�yel yağlar ve den�z tuzları �le tasarlanmış 

güzel b�r detoks banyosu yapılır.

Selül�t R�tüel�

•  Lenf Drenaj Pressoterap�

•  Den�z Yosunu Vücut Bakımı

•  Selül�t Bakımı
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Ter ve yağ bezler� aracılığıyla toks�nler�n vücuttan atılmasını 

sağlar. Dolaşım sorunu olan bölgelerde toks�n b�r�kmes�n� 

g�dererek tıkanıklığı g�der�r. Kan dolaşımını hızlandırarak 

vücuda canlılık ve enerj� ver�r.

DERİN DETOKS MASAJI

Bu masaj, vücudu kas sertl�ğ� ve krampların zararlı etk�ler�n-

den 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 MARMA EKLEM MASAJI

Bu tedav� baş ve boyun bölges�nde bulunan kanalları tem�z-

ler. 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 sırasın-

da burun, boyun, omuzlar, avuç �ç� ve etrafındak� alanlara 

özel b�r masaj uygulanır.

AYURVEDA NASAYAM MASAJI

S�n�r uçlarına denk gelen refleks noktalarına parmakla baskı 

uygulanarak yapılan masajdır. Stres, gerg�nl�k, yorgunluk, 

uykusuzluk, baş ağrısı, m�gren ve s�nüs ağrılarını azaltır. 

Boyun ve omuz eklemler�n� gevşet�r, kan dolaşımını ve lenf 

akışını artırır, kas gerg�nl�ğ�n� azaltır.

BAŞ VE BOYUN MASAJI

Özel tekn�kler kullanılarak kan dolaşımını hızlandıran b�r 

masaj yöntem�d�r. Bel, kalça ve bacakların �ncelmes�ne ve 

şek�llenmes�ne yardımcı olur. Lenf dolaşımını hızlandırarak 

detoks�f�kasyon sağlar. Kullanılan tekn�kle selül�t görüntüsü-

nün azalmasına yardımcı olur.

ANTİ SELÜLİT MASAJI

B�tk� özler�nden elde ed�len aromat�k b�tk�sel yağlar �le uygu-

lanan bu masaj rahatlatıcıdır. Yavaş ve naz�k hareketler 

vücudu gevşet�r, c�lt yüzey�n� ısıtır ve kas ağrılarını azaltır.

AROMATERAPİ MASAJI

Kabızlık, tembel bağırsak, astım, düzens�z menstrüasyon 

döngüsü, kron�k yorgunluk, depresyon, sırt ağrısı g�b� 

b�rçok durumda tedav� amaçlı yapılan b�r masajdır. Angel of 

water ve Vast�'y� kolaylaştırmak �ç�n bu �şlemlerden önce 

ver�l�r.

MANİPURA KADIN MASAJI

Vücuttak� enerj� akış denges�n� düzenlemek �ç�n, enerj� 

kanalları üzer�nde bulunan noktalara baskılardan, eklemle-

r�n esnekl�ğ� ve hareketl�l�ğ�n� sağlayan pas�f yoga hareketle-

r�nden oluşur.

THAİ MASAJI

Der�n doku, akupresyon, refleksoloj�, aromaterap� ve germe 

hareketler�n�n karışımından oluşan bütünsel b�r tekn�kt�r. 

Kan dolaşımını �y�leşt�rerek kas ve eklem ağrılarını azaltır.

BALİ MASAJI

Abhyanga, Ayurveda'nın başlıca ş�fa aracı ve tüm masajla-

rın 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 b�r 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.

AYURVEDA DETOKS MASAJI / ABHAYANGA
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Uzak Doğu tıbbına dayanan bu masaj el ve ayaklarda bel�rl� 

noktalara uygulanır. S�n�r s�stem�n� rahatlatır, kan dolaşımını 

hızlandırır, uyku kal�tes�n� artırır, enerj� akışını dengeler, 

bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�r, vücudu toks�nlerden arındı-

rır.

REFLEKSOLOJİ MASAJI

Akupunktur felsefes� �le Sh�atsu masajı, vücudun bel�rl� 

noktalarına manuel olarak basınç uygulayarak enerj� akışını 

�y�leşt�rmey� amaçlar. S�n�r s�stem�n� sak�nleşt�r�r, kan dolaşı-

mını hızlandırır, kasları gevşet�r ve stres� azaltır.

SHİATSU MASAJI

Sh�rodhara, 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 hareke-

t�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.

SHİRODHARA MASAJI

C�ld�n, der� altı dokusunun, kasların, �ç organların, kard�yo-

vasküler ve lenfat�k s�stemler�n mekan�k ve s�n�rsel uyarıları-

nı �çeren benzers�z b�r masajdır. Lenf dolaşımını harekete 

geç�r�r, ödem� azaltmaya yardımcı olur, vücuttak� toks�nler� 

atar, kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca hücrelere daha fazla 

oks�jen taşınmasını sağlar, metabol�zma hızını artırır, k�lo 

vermey� kolaylaştırır ve vücudu sıkılaştırmaya yardımcı olur.

MANUEL LENFATİK MASAJ

Isıtılmış volkan�k taşların kullanıldığı bu masaj kan dolaşımını 

hızlandırır ve hücreler� besler, kas spazmlarını, sertl�ğ�n� ve 

ağrıyı g�der�r, kron�k kas ve eklem problemler�n� etk�n b�r 

şek�lde çözer. F�z�ksel, duygusal ve z�h�nsel enerj� ver�r, akut 

hastalıklar, kron�k hastalıklar veya cerrah� müdahaleler 

sonucu vücutta oluşan olumsuzlukları azaltır. Stres, kaygı 

ve öfke neden�yle vücutta oluşan tıkanıklıkların g�der�lmes�-

ne ve yaşam enerj�n�z�n atılmasına yardımcı olur.

SICAK TAŞ MASAJI

Kese uygulaması gözenekler� açar ve c�ld�n�zdek� pürüzler� 

g�der�r. Köpük uygulaması kesen�n hemen ardından saf ve 

doğal sabunlardan üret�len yoğun köpükle uygulanan 

�şlemd�r. Kese uygulamasıyla gözeneklerden çıkan yağ ve 

c�lt yüzey�ndek� k�rden, tamamen arınmak �ç�n köpük masajı 

yapılır. Sabunun sağladığı yumuşaklık ve kayganlık sayes�n-

de rastgele b�r masaj yağına gereks�n�m duymadan vücudu 

z�nde tutar.

TÜRK HAMAMI - KESE KÖPÜK MASAJI
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BAĞIRSAK İKSİRİ
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V�tal�ca Wellness bağırsak �ks�r�, bağırsak s�stem�n� ve 

sağlığını desteklemekte olup s�nd�r�m s�stem�n�n çalışması-

na yardımcı olur. Bu �ks�r s�nd�r�m sağlığını opt�m�ze ett�ğ� 

b�l�nen özenle seç�lm�ş 7 b�tk� �çer�r. Bes�nler�n vücutta 

parçalanmasını destekler, em�l�m� arttırır, gaz ve ş�şk�nl�ğ� 

azaltır, karac�ğer� destekler ve alkol alımının ertes� günü 

vücudu dengeler.

Gıda �ntoleransı, reflü, kabızlık, �shal, şeker �steğ�, 

v�tam�n-m�neral eks�kl�kler�, ağız kokusu, s�nd�r�m s�stem� 

�lt�haplanması durumlarında kullanılab�l�r.

BEYİN İKSİRİ

V�tal�ca Wellness bey�n �ks�r� z�h�nsel performansı arttırmak 

�ç�n tasarlandı. Bey�n sağlığını opt�m�ze ett�ğ� b�l�nen özenle 

seç�lm�ş 6 b�tk� �çer�r. Nootrop�k bey�n güçlend�r�c� bu 

b�tk�ler odaklanmayı ve hafızayı güçlend�r�r, enerj�n�z� arttırır, 

uyku sorunlarını g�der�r, kan dolaşımınızı düzenler. Ayrıca 

s�n�r ve bağışıklık s�stem�n�z� güçlend�r�r, b�yoloj�k ve duygu-

sal stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve bey�n s�s�n� kaldırır. 

ANTİ-AGİNG İKSİR

V�tal�ca Wellness ant� -ag�ng �ks�r� yaşlanma �le gelen olum-

suzlukları ortadan kaldırmak üzer�ne tasarlandı. Hücresel 

yaşlanmayı engelleyen,  c�lt-saç ve tırnak yen�leyen, perfor-

mansı arttıran üç ayrı kısımdan oluşur. Bütünley�c� �ks�r �le 

hormon denges� sağlanır, yaşlanma �le bozulan metabol�z-

malar düzenlen�r, metabol�zma hızlanır, dokular yen�len�r.

AKCİĞER İKSİRİ

V�tal�ca Wellness akc�ğer �ks�r� vücuttak� en hayat� organlar-

dan b�r� olan akc�ğer� tem�zlemek ve güçlend�rmek amacıy-

la tasarlandı. Bu �ks�r akc�ğer sağlığını opt�m�ze ett�ğ� b�l�nen 

özenle seç�lm�ş 6 b�tk� �çer�r. Kron�k öksürük, s�nüs tıkanıklığı, 

akc�ğer enfeks�yonları, ant�b�yot�k kullanımı, nefes sorunları, 

metabol�zma yavaşlığı, aşırı m�ktarda hayvansal bes�n 

tüket�m� ve s�gara kullanımı durumlarında kullanılab�l�r.

KARACİĞER İKSİRİ

V�tal�ca Wellness karac�ğer �ks�r�, vücutta 500’ün üzer�nde 

hayat� fonks�yonu bulunan karac�ğer� tem�zlemek ve fonks�-

yonlarını arttırmak �ç�n tasarlandı.

Bu �ks�r karac�ğer sağlığını opt�m�ze ett�ğ� b�l�nen özenle 

seç�lm�ş 6 b�tk� �çer�r. Karac�ğer yağlanmasında, alkole bağlı 

karac�ğer hasarında, hepat�t g�b� v�ral enfeks�yonlarda, sık 

ant�b�yot�k kullanımında, karac�ğer büyümes�nde, kabızlıkta, 

sağlıksız beslenme alışkanlığı durumunda, safra yolu hasta-

lıklarında kullanımı öner�l�r.

Detoks�f�kasyon ve hormon s�stem� dengelemede rol oynar, 

c�lt bozukluklarını önler.
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Saç ve Yüz PRP
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Plateletler vücudumuzdak� hasarlı dokuların onarımını ve 

�y�leşmes�n� sağlamak �ç�n gerekl� olan “büyüme faktörler�n�” 

yapısında barındıran kan b�leşenler�d�r. Kend� kanımızın 

ayrıştırılmasıyla elde ed�len trombos�tler�n saçlı der�ye ve 

yüze enjeks�yonuyla yapılır. Enz�mat�k L�pol�z

Yağ yakımında akt�f görev yapan rekomb�nant enz�mler�n 

enjeks�yonuyla uygulanır. Böylel�kle yağ yakımı artar/hızla-

nır.

Enz�mat�k Rejuvenasyon

Enjekte ed�len maddeler, �lg�l� dokuların yen�lenmes�n� 

(rejenerasyon) ve gençleşmes�n� (rejuvenasyon) uyaracak 

etk�nl�kted�r.

Gençl�k Aşısı

Karışık kokteyller olarak c�lt yen�lenmes� �ç�n gerekl� olan 

v�tam�nler�n enjeks�yon yöntem�yle uygulanmasıdır.

Saç ve Yüz Mezoterap�s�

Saçlı der�n�n ve c�ld�n �ht�yacına göre hazırlanan özel 

kokteyller�n orta der�ye enjeks�yonudur.

Dermapen

Dermapen �ğneler� �le c�ld�n yüzeysel tabakasında m�kro 

düzeyde del�kler açılarak c�ld�n doğal �y�leşme sürec�n�n 

başlatılması sağlanır. C�ltte açılan del�kler� kapatmak üzere 

c�lt dokusu kollajen ve elast�n g�b� prote�nler üret�r. Bunun 

sonucunda c�ltte sağlıklı doku organ�zasyonu oluşur.

Leke Peel�ngler�

Çevresel faktörlere bağlı oluşan leke sorunlarını g�dermek 

amacıyla uygulanır.

Enz�mat�k Selül�t Tedav�s�

Genet�k mühend�sl�ğ�nden faydalanılarak üret�lm�ş rekom-

b�nant enz�mler�n enjeks�yonuyla yapılan selül�t tedav�s�d�r.
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