KARMA
MENÜ

Karmanızı değiştirmeye bugünden başlayın...
Siz karmanızda pozitif enerji biriktirdiğiniz zaman;
''Karma'' size sağlık, huzur ve dinginlik sunacaktır.
Unutmayın; Wellness bir yaşam tarzıdır.

Dinlendirici...
Şimdi yavaşlama zamanı!
Günlük hayatın stresi ve yoğunluğu ile baş edebilmek
için çok fazla fiziksel ve zihinsel çaba sarf ediyoruz.
İhtiyacınız olan bedensel ve zihinsel dinginliği
yeniden kazanmak için uzanın, gözlerinizi kapatın ve
kendinizi “Karma”nın sihirli ellerine bırakarak
“Dinlendirici” bakımların keyfini çıkartın.

Karma Mix 50 dk / 230 TL - 80 dk / 350 TL

Karma Spa ritüeli ile başlayıp, orta baskılı masaj ile devam eden bu terapi,
tercihiniz doğrultusunda ekleyeceğiniz esnetme, taş uygulaması veya
refleksoloji içeriklerinden oluşmaktadır. Sıcak aromaterapik yağlar kullanılarak yapılan
bu Karma Mix masajı ile, gerilmiş olan kaslarınızın gevşeyerek dinlendiğini hissedeceksiniz.

Karma Signature 50 dk / 220 TL - 80 dk / 300 TL

Özel Karma Spa ritüeli ile başlayan orta baskılı bu masajda
gerilmiş olan kaslarınız gevşeyecek ve kendinizi dinlenmiş hissedeceksiniz.

Geleneksel Bali Masajı 50 dk / 240 TL - 80 dk / 360 TL

Vücuttaki enerji noktaları üzerine uygulanan orta şiddetli baskıların,
germe hareketleri ile kombinlendiği Geleneksel Bali Masajı sayesinde
enerji merkezleriniz dengelenecek, stresten arınacaksınız.
*Bu masajda özel karışım Argan yağı kullanılmaktadır.

Sırt Baş Boyun Masajı 30 dk / 150 TL - 50 dk / 220 TL

Özellikle baş, boyun ve omuz bölgelerine uygulanan orta baskılı bu masaj;
gerilmiş olan kaslarınızı gevşetecek, baş ve boyun bölgesindeki kan akışınızın
düzene girmesine yardımcı olarak zihinsel performansınızın artmasını sağlayacaktır.

VÜCUT BAKIMLARI & BANYO TERAPİLERİ
Vücut Cilası 30 dk / 140 TL

Arındır ve parlat! Dilerseniz masajınızdan önce alabileceğiniz
“Vücut Cilası” bakımı ile cildiniz ölü deriden arınırken, yoğun nem kazanacak ve
bu sayede yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız.

CİLT BAKIMI

Hassas Yatıştırıcı Bakım 60 dk / 300 TL

Stres ve hava kirliliği gibi etkenler cildimizin yorgun ve soluk görünmesine neden olur.
Bu bakımda kullanılan kırmızı yosunlar, papatya ve arnica montana gibi
özel etken maddeler ile cildiniz daha pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşur.

EXPRESS

Yeşil Çay Vücut Peelingi 30 dk / 140 TL

Yeşil çayın sakinleştirici etkisi, cildinizi ölü deriden arındırırken,
günlük hayatın cildiniz üzerinde yarattığı kötü etkileri de silecek.
*Haftada 1 kez önerilir.

Şok Nem Maskesi 20 dk / 140 TL

Nar, E vitamini, süt, beyaz çamur, gül suyu, hindistancevizi yağı içerikli bu maske,
cildinizin neme doymasını ve aynı zamanda elastikiyetini arttırıp
ipeksi bir görünüm elde etmesini sağlar.
*Peeling ve masajlardan sonra önerilir.

Dinlendirici

MASAJLAR

Canlandırıcı...
Şimdi canlanma zamanı!
Günlük hayatın sizden çaldığı zihinsel ve bedensel
enerjinizi yeniden canlandırıp, parlak bir zihin ve
bedene sahip olmak için; uzanın, gözlerinizi kapatın...
Kendinizi “Karma”nın sihirli ellerine bırakarak
“Canlandırıcı” bakımların keyfini çıkartın.

MASAJLAR

Jet – Lag 60 dk / 260 TL

Vücudumuz hızlı zaman değişimlerine hemen adapte olamaz.
Özel bir jel eşliğinde uygulanan sert ama yavaş baskılarla enerjiniz dengelenecek,
bu sayede rahat bir uyku uyuyacak ve ertesi güne zinde uyanacaksınız.

*Bu masajda AROMATHERAPY ASSOCIATE De - Stress Canlandırıcı Jel kullanılmaktadır.

Kış Rüyası 60 dk / 250 TL - 80 dk / 320 TL

Halsizlik, bitkinlik, soğuk algınlığının hafif etkilerini üzerinizden atmanıza yardımcı olacak bu masaj;
özel karışım yağlar ile kasları ısıtmaya yönelik seri hareketler ve sıcak taş kombininden oluşmaktadır.
Masaj sonrası sunulan “kış çayı” canlanmanıza destek olacaktır.

Thai Masajı 60 dk / 280 TL - 90 dk / 430 TL

Tayland'ın en gözde masajlarından biri olan Thai masajında uygulanan
özel esnetme ve germe hareketleri ile gerilmiş olan kaslarınız rahatlarken aynı zamanda
vücudunuzdaki enerji akışını engelleyen blokajların da ortadan kalktığını hissedeceksiniz.

Thai Refleksoloji 50 dk / 220 TL

Ayak tabanında bulunan özel enerji noktalarına uygulanan baskılar vücutta bloke olmuş enerjinin
dengelenmesini sağlayarak sizi stresten arındırır ve masaj sonrasında kendinizi canlanmış hissetmenizi sağlar.

VÜCUT BAKIMLARI & BANYO TERAPİLERİ
Yeşil Çay Terapisi 90 dk / 320 TL

Yeşil Çay’ın antioksidan etkisini vücudunuzda da hissetmeye ne dersiniz?
Özel yeşil çay peelingi, yeşil çay banyo terapisi ve tamamlayıcı olarak yeşil çay özlü masaj yağının
kullanıldığı bu özel bakım ile cildinizin parlaklığının ve elastikiyetinin arttığını hissedeceksiniz.

Yorgun Bacak Bakımı 40 dk / 220 TL

Bacaklardaki dolaşımın düzenlenmesine, selülit ve “ağrılı bacak” gibi
sorunların giderilmesine yardımcı olan hafif masaj içerikli bu bakım,
aynı zamanda yosun ihtiva ettiği için zayıflama amaçlı olarak da kullanılır.

*Bu bakımda % 100 mikronize deniz yosunu içeren jel ve özel bir losyon kullanılmaktadır.
*Haftada 1 kez 6 seans önerilir.

CİLT BAKIMI

Gözenek Arındırıcı Yüz Bakımı 60 dk / 300 TL

Cildimizin nefes alması ve canlanması için arınmış ve temiz gözeneklere ihtiyacımız var.
Thalgo’nun deniz minerallerini kullandığı bu cilt bakımı sayesinde gözenekleriniz arınacak,
cildiniz pürüzsüz ve ışltılı bir görünüme kavuşacak.
*Bu bakımda kullanılan ürünler; deniz mineralleri, macadamia fındığı yağı,
ahududu tohumu yağı ve saf deniz suyu içermektedir.

Aydınlatıcı Göz Çevresi Bakımı 30 dk / 200 TL

Thalgo’nun özel deniz mineralleri ve kolajeni birleştirdiği bu özel bakım; göz çevrenizi
gençleştirirken; ışıltısını tekrar kazandırır ve aydınlanmış göz çevresi ile
bakışlarınızdaki canlılık herkes tarafından fark edilir.

EXPRESS

Thai Chair Masaj 20 dk / 100 TL – 30 dk / 130 TL

Masaj odasına gelmeye üşeniyor musunuz? O zaman biz size gelelim.
Portatif masaj sandalyesi ile uygulanan Thai masajı sayesinde
sırt, baş ve boyun ağrılarınızdan kurtulacaksınız.

Yenileyici...
Şimdi yenilenme zamanı!

Fiziksel gerilim ve diğer çevresel faktörlere maruz
kalmak toksinlerin vücudumuzda birikmesine; bu da
erken yaşlanmaya, yorgun ve gergin hissetmeye
neden olur. Toksinlerden arınmak, ruhen ve bedenen
yenilenmek için uzanın, gözlerinizi kapatın...
Kendinizi “Karma”nın sihirli ellerine bırakarak
“Yenileyici” bakımların keyfini çıkartın.

Spor Masajı 50 dk / 250 TL

Spor sonrası kaslarınızdaki laktik asit birikimini gidermek için hızlı,
sert hareketlerle birlikte, germe ve esnetme hareketlerinin de yoğun olarak kullanıldığı
bu masaj sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz.

Anti Selülit - Sıkılaştırıcı Masaj 50 dk / 300 TL

Thalgo’nun mineral ve vitamin açısından zengin doğal deniz tuzu,
yosun ve çamur içeren özel ürünlerinin inceltici ve sıkılaştırıcı etkisiyle
kısa zaman içerisinde kendinizdeki değişime inanamayacaksınız.

Bakım İçerikli Ayak Masajı 40 dk / 220 TL

Rahatlatıcı ayak masajı öncesi yapılacak olan Guava içerikli ayak peelingi ile,
cildinizi ölü deriden arındırırken uygulanacak özel dinlendirici ayak krem losyunu ile
ayaklarınız tamamen rahatlayacak ve kendinizi canlanmış hissedeceksiniz.

Sıcak Taş Masajı 10 dk / 65 TL - 60 dk / 230 TL

Volkanik sıcak taşların iyileştirici gücünü kaslarınızın derinlerinde
hissederken negatif enerjiden arınacak ve kendinizi yeniden doğmuş hissedeceksiniz.

VÜCUT BAKIMLARI & BANYO TERAPİLERİ
Detoks Vücut Bakımı 60 dk / 320 TL

Thalgo’nun deniz minaralleri ve saf yosun içerikli ürünleri lenfatik dolaşımı düzenleyerek
toksin atımını kolaylaştırır. Detoks bakımı ile bedeninizle birlikte ruhunuzun da arınmış ve
yenilenmiş olduğunu hissedeceksiniz.

Nar Terapisi 90 dk / 320 TL

Nar mucizesi ile cildiniz yenilenirken aynı zamanda
kullanılan özel nar içerikli ürünler ile ruhunuz da yenilenecek.

CİLT BAKIMI

Doktor Babor AHA & BHA Cilt Yenileyici Bakım 50 dk / 300 TL

Doğal glikolik ve AHA asitleri içeren bu özel bakım; epidermisin üst katmanlarının
etkin bir biçimde uyarımını sağlar. Cildin temel epidermik yapısını geliştirir, elastin ve
yeni kolajen fiberlerinin oluşumunu uyarır. Cilde parlaklık verir ve cilt rengini düzenler.
İlk uygulamadan itibaren cildiniz arınır. Daha pürüzsüz, daha yumuşak,
daha elastik ve daha ışıltılı bir cilde sahip olursunuz.

EXPRESS
Nar Vücut Peelingi 30 dk / 140 TL

Narda bulunan özel meyve asitleri ile cildiniz ölü deriden arınırken,
pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşacak.

Yenileyici

MASAJLAR

Şımartıcı...
Şimdi şımarma zamanı

Küçük mutluluklar için kendimize zaman ayırmayı
her zaman unutuyoruz. Sahip olduğunuz en değerli
mücevher kendi ruhunuz, bedeniniz ve zihninizdir.
Size bunu hatırlatacak en keyifli öneri için uzanın,
gözlerinizi kapatın ve kendinizi “Karma”nın
sihirli ellerine bırakarak “Şımartıcı” bakımların
keyfini çıkartın.

MASAJLAR

Egzotik Bali Ritüeli 120 dk / 450 TL

Ayak yıkama ritüeliyle başlayıp, Argan yağı kullanılarak yapılan
muhteşem Bali Masajıyla devam eden, ardından vücut peelingi ve süt banyosu içeren
Egzotik Bali Ritüeli’nin şımartıcı etkisini asla unutamayacaksınız.
*Bu bakımın tüm ürünleri Argan içerikli olup
cildinize yoğun nem ve elastikiyet kazandırmaktadır.

4 El Sultan Masajı 50 dk / 450 TL

Aynı anda iki terapistin senkronize hareketleriyle uygulanan bu masaj
iki farklı enerjiyi aynı anda tek bir vücutta birleştirerek, negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür.

VÜCUT BAKIMLARI & BANYO TERAPİLERİ
Şımartıcı Vücut Bakımı 50 dk / 280 TL

Pasifik Okyanusu’nun tam kalbinde gizlenmiş olan Polinezya Adası’nı Thalgo ile keşfetmeye ne dersiniz?
Egzotik vücut peelingi ve Mahana yağı ile kendinizi Pasifik kıyılarında hissederken
cildinizin muhteşem kokusu ve ışıltısına, sizin kadar çevrenizdekiler de inanamayacak.

CİLT BAKIMI

Yüz Bakım Masajı 30 dk / 130 TL

Yüz masajında kullanılan özel içerikli ürünlerle,
yaşlanma süreci yavaşlarken daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.

EXPRESS

Argan Vücut Peelingi 30 dk / 140 TL

Fas mucizesi Argan içerikli özel peeling ile cildinizi,
kokusu ile de ruhunuzu şımartacaksınız.

EXPRESS CİLT BAKIMI
Yüz Bakım Masajı 30 dk / 200 TL

MİNİ CİLT BAKIMI

Yüz Bakım Masajı 30 dk / 170 TL

Karma Hamam'da sihirli dokunuşlar...

HAMAM
MENÜSÜ

HAMAM MENÜSÜ

Bin yıldan uzun bir süredir temizlik ve şifa ile anılan hamam kültürünün
lüksle harmanlanmış yorumu olan Karma Hamam‘ın muhteşem atmosferinde
kendinizi canlanmış ve yenilenmiş hissedeceksiniz.

Klasik Hamam (Kese & Köpük) 30 dk / 160 TL

Kese-köpük uygulaması ile; gözenekleriniz açılır, vücutta birikmiş olan toksinlerin
atılması sağlanır ve cilt pürüzsüz bir hal alır.

Hamam Mucizesi 50 dk / 220 TL

Klasik kese-köpük uygulamalarının çok dışında bir bakımla
kendinizi ve ruhunuzu canlandırmaya ne dersiniz?
Kese-köpük bakımını, hamamda yüzünüze uygulanan
nem maskesi ve tüm vücudunuza uygulanacak olan besleyici Mahana yağı ile
tamamlayarak kendinizi yenilemiş olacaksınız.

Köpük Keyfi 30 dk / 150 TL

Vücudunuzu ve ruhunuzu arındırıp dinlendirmek için
bembeyaz bir köpük bulutu içinde kaybolmaya ne dersiniz?

HAMAM BAKIMLARI

“Karma’’nın
hamamdaki sihirli dokunuşları için;

Hamam Detoks Bakımı 50 dk / 240 TL

Kırmızı deniz yosunu içerikli özel peeling ile cildinizi ölü deriden arındırırken
aynı zamanda toksin atacaksınız. Sonrasında özel Mahana yağı ile yapılan masaj ile
cildiniz yenilenip pürüzsüzleşecek.

Arganlı Vücut Peelingi 30 dk / 150 TL
Peeling + Köpük

Yeşil Çaylı Vücut Peelingi 30 dk / 150 TL
Peeling + Köpük

Narlı Vücut Peelingi 30 dk / 150 TL
Peeling + Köpük

Karma'dan sizin için, size özel programlar...

ÖZEL
PROGRAMLAR

İNCELTİCİ VE SIKILAŞTIRICI
PROGRAM

Bölgesel olarak yoğunlaşmış yağlanma, sarkma, ödem, selülit,
çukurlaşmış görünüm ve elastikiyet kaybının
giderilmesine yardımcı en güvenli programdır.
Thalgo’nun “Firming Care” serisi
kullanılarak yapılan Lenf Drenaj masajında,
sistematik hareketlerle damarlardaki lenfatik akış arttırılırken
belirli noktalara uygulanan manipülasyonlarla
yeni lenflerin oluşması sağlanır.
PRO GR AM
10 adet Personal Training 60 dk
10 adet Anti Selülit Masajı 50 dk
1 adet Detoks Vücut Bakımı
4.500 TL

3.800 TL

TOKSİN
PROGRAMI

Bu program, vücudumuzda biriken toksinlerin atılarak,
baş ağrısı, enerji kaybı, halsizlik, erken yaşlanma, solgun görünüm gibi
sorunların giderilmesine yardımcı olmakla birlikte,
vücuda yoğun nem sağlayarak
alkali seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır.
PRO GR AM
6 adet Detoks Vücut Bakımı
1 adet Yeşil Çay Peelingi
1 adet Arındırıcı ve Aydınlatıcı Cilt Bakımı
1 adet Hamam Mucizesi
2.510 TL

2.500 TL

Sizin için seçtiklerimiz...

KARMA
SPA’NIN
ÖNERİLERİ

PERSONAL TRAINING
ÜYE

MİSAFİR

Fitness Work Out
Fitness Work Out 5 Ders
Fitness Work Out 10 Ders
Fitness Work Out 20 Ders

120 TL
600 TL
1.000 TL
1.800 TL

200 TL
900 TL
1.500 TL
2.400 TL

Duet Fitness Work Out
Duet Fitness Work Out 5 Ders
Duet Fitness Work Out 10 Ders
Duet Fitness Work Out 20 Ders

190 TL
900 TL
1.550 TL
2.740 TL

260 TL
1.300 TL
2.000 TL
3.600 TL

Pilates Work Out
Pilates Work Out 5 Ders
Pilates Work Out 10 Ders
Pilates Work Out 20 Ders

140 TL
600 TL
1.100 TL
2.000 TL

180 TL
1.000 TL
1.500 TL
2.600 TL

Duet Pilates Work Out
Duet Pilates Work Out 5 Ders
Duet Pilates Work Out 10 Ders
Duet Pilates Work Out 20 Ders

200 TL
930 TL
1.700 TL
3.100 TL

250 TL
1300 TL
2.200 TL
4.000 TL

Yüzme Dersi
5 Yüzme Dersi
10 Yüzme Dersi
20 Yüzme Dersi

120 TL
450 TL
1.000 TL
1.800 TL

200 TL
900 TL
1.400 TL
2.000 TL

Kick Box
Kick Box 10 Ders
Kick Box 20 Ders

120 TL
1.000 TL
1.800 TL

200 TL
1.500 TL
2.400 TL

DİĞER
Günlük Giriş Hafta İçi
Günlük Giriş Hafta Sonu
VIP Kullanım
VIP Suit 4 saat (6 Kişi)
VIP Suit 3 saat (6 Kişi)
VIP Suit 2 saat (6 Kişi)

160 TL
210 TL
1200 TL
850 TL
550 TL

DOLCE VITA
Bali Masajı 50 dk
Hotstone 30 dk
Mini Cilt Bakımı 30 dk
İçecek
*500 TL

ARKADAŞIM ve BEN
Kese & Köpük Masajı 30 dk
Mini Cilt Bakımı 30 dk
Yemek
*320 TL

ÇİFTLERE ÖZEL
Couple Karma Masaj 50 dk
Narlı Jakuzi Keyfi 30 dk
Meyve Tabağı
İçecek
650 TL

LÜKS SPA
VIP Room 2 saat
Couple Karma Masaj 50 dk
Yemek
İçecek
900 TL

*Tek kişi için geçerli fiyatlardır.

Kusursuz, parlak ve ışıldayan ciltler...

CİLT
BAKIMLARI

DOKTOR BABOR
AYDINLATICI LEKE BAKIMI
Dr. Babor son bilimsel bulgulara dayanarak,
cilt lekelerinin oluşmasına yol açan pigmentasyon ve melanin oluşumunu
ortadan kaldırmak için optimum bir kombinasyon geliştirdi.
Bu özel bakımımızda kullanılan ürünler ile cildiniz gözle görülür bir aydınlanmayla birlikte
kusursuz, berrak ve parlayan bir görünüme kavuşur.

60 dk - 370 TL

DOKTOR BABOR
C VİTAMİN BAKIMI
C vitamini serbest radikallerle savaşarak hem cildin gençleşmesine
katkı sağlıyor hem de cilde nem veriyor. Kullanmış olduğumuz ürün;
%20 oranında saf C vitamini içerir, bu sayede ciltteki kolajen sentezi artırarak
ince çizgi ve kırışıklıkları önler ve yaşlılık lekelerinin rengini açar.

60 dk - 350 TL

DOKTOR BABOR
AHA & BHA CİLT YENİLEYİCİ
Doğal glikolik ve AHA asitleri içeren bu özel bakım ile;
epidermisin üst katmanlarının etkin bir biçimde uyarımı sağlanır.
Cildin temel epidermik yapısını geliştirir, elastin ve yeni kolajen fiberlerinin oluşumunu uyarır.
Cilde parlaklık verir ve cilt rengini düzenler. İlk uygulamadan itibaren cildiniz arınır,
daha pürüzsüz, daha yumuşak, daha elastik ve daha ışıltılı bir cilde sahip olursunuz.
4 hafta sonra, pürüzler, kırışıklıklar hafifler ve cilt ışıltısına yeniden kavuşur.
Cilt daha sıkı ve daha ışıltılı bir görünüme ulaşır. Maksimum sonuçlar için
6 seanslık bir kür önerilir. Yenileme ihtiyacı olan her cilt için, özellikle problemli cilt,
akne, iri gözenekler, pigment lekeleri, kırışıklar, mat ve ışıksız cansız ciltler için önerilir.

50 dk - 300 TL

*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

GÖZENEK ARINDIRICI
YÜZ BAKIMI
Gözenek arındırıcı yüz bakımı, daha temiz bir görünüm için
cilt yüzeyindeki pürüzlerin ortadan kaldırılmasına, kızarıkların yatıştırılmasına yardımcı olur.
Cildin temiz, yumuşak ve tazelenmiş hissedilmesini sağlar.
*Ultrasonik Peeling uygulaması bu fiyata dahildir.

60 dk - 300 TL

ANTI - ACNE DENGELEYİCİ
YAĞLI CİLT BAKIMI
CİLT DETOKSU
Thalgo size denizden gelen güzelliği sunuyor. Bu bakımda kullanılan ürünler;
yağ bezlerinin dengeli çalışmasını sağlayan ve ciltteki pürüzleri gideren mineral ve
vitamin açısından zengin %100 doğal deniz yosunu ve deniz ekstraları içerir.
Yağlı ve problemli ciltlere tavsiye edilir.
*Ultrasonik Peeling uygulaması bu fiyata dahildir.

60 dk - 300 TL

YAŞLANMA KARŞITI YOĞUN
NEMLENDİRİCİ CİLT BAKIMI
Yaşlanma karşıtı ve iyileştirici özelliği olan bu bakım,
daha genç bir görünüme kavuşabilmeniz için cildi sıkılaştırır.
Uygulama, cilt hücrelerine enerji vermek için, eşsiz yenileyici çift enzim işlemi ve
deniz yosunu ile yapılan nemlendirici bir peel-off maske içerir.
Cildin genel görünümünü düzeltici etkisi vardır.
*Ultrasonik Peeling uygulaması bu fiyata dahildir.

60 dk - 300 TL

*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

DOKTOR BABOR
YÜZ LIFTING BAKIMI
Kolajen güçlendirici terapi ile cildiniz sıkılaşırken,
ultra-güçlü hyaluronik asit ve kolajen, ince çizgiler ve kırışıklıkları
yok ederek cilde pürüzsüz bir görünüm katar. Bu bakım, yüz kontürünü
yeniden şekillendirmek için bir termo heykel maske ile güçlendirilmiştir.

60 dk - 350 TL

AYDINLATICI
GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI
Gençleştirme özelliğine sahip bu bakım,
göz çevresinde meydana gelen kırışıkları önler, göz çevresine ton verir ve sakinleştirir.

30 dk - 200 TL

HASSAS
YATIŞTIRICI BAKIM
Hassas cildi yatıştırır ve kırık kılcal damarların görünümünü
azaltmaya yardımcı olur. Bu yatıştırıcı yüz bakımı, kızarıklık ve pigment problemlerinin
azalmasında rol oynayan doğal anti-enflamatuarlardan olan;
kırmızı yosunlar, papatya, arnica montana ve at kestanesi tohumu özü olan
Aescin içeriği sayesinde cildinizin pürüzsüz görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
*Ultrasonik Peeling uygulaması bu fiyata dahildir.

60 dk - 300 TL

*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

KOLAJEN
CİLT GENÇLEŞTİRME BAKIMI
Yaşlanma Karşıtı yüz bakımlarında son nokta.
% 100 kolajen maske, cildinizi kendi doğal kolajen lifleri ile besler ve
derin seviyede nemlendirme sağlayarak, çözülebilir kolajeni cilde aşılar.
Sonuçlar hemen görülebilir ve cilt tamamen sakinleşerek, dolgun ve parlak bir hale gelir.
* Ultrasonik Peeling uygulaması bu fiyata dahildir.

60 dk - 300 TL

YÜZ MASAJI
Yüz masajında kullanılan özel içerikli ürünler ile
yaşlanma süreci yavaşlarken daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.

15 dk - 75 TL
30 dk - 130 TL

ULTRASONİK
PEELING
Ultrasonik titreşimler tarafından yapılan,
özenli temizlik, hafif soyma ve cilt temizleme bakımıdır.
Ek olarak, cildin kan dolaşımını hızlandırır ve nefes almasını sağlar.

30 dk - 120 TL

EKSPRES CİLT BAKIMI
30 dk - 200 TL

MİNİ CİLT BAKIMI
30 dk - 170 TL

*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

MİKRODERMABRAZYON
Yüzdeki ince kırışıklıklar ve karakter çizgilerinin giderilmesi;
pigmentli lekelerin tedavisi; akne ve travma sonrası yara izlerinin azaltılmasını sağlayan bakımdır.
Mikrodermabrazyon, cildin yenilenmesi için gerekli mekanizmaları uyararak,
hücre bazında yenilenme ve kolajen üretiminde artış sağlar. Bu uygulama,
ciltteki düzensizlikleri azaltır. Cilde parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
Tedavi amaçlı kullanımın yanı sıra sorunsuz ciltlerde yaşlanmayı önleyici bakım da yapmaktadır.
Etkin bir sonuç elde etmek için Mikrodermabrazyon,
mevcut probleme göre değişen 6 - 10 seanlık uygulamalar şeklinde,
iki veya dört haftada bir tekrarlanan tedavi programı gerektirir.
Uygulamaların tamamlanmasından sonra 2-3 ayda bir yapılan
tek seanslık bakım tedavileri önerilmektedir.

30 dk - 200 TL

DERMAPEN MİKRO
İĞNELEME UYGULAMALARI
Cilt sıkılaştırma ve cilt yenileme; ciltte kırışıklık tedavisi, çatlak tedavileri, leke tedavileri
(melasma ve pigmentasyon bozuklukları), akne izleri tedavileri, geniş gözenek tedavileri,
güneş hasarlı ciltlerin tedavisi, boyun ve dekolte alanlarında hafif kırışıklık ve sarkmalarda, Skar
(kötü yara iyileşmesi) tedavilerinde; kellik ve saç kaybı tedavilerinde etkilidir. Dermapen ile dikey olarak
cilde birden fazla iğne ile micro kanallar açılır. Uygulamadan sonra kullanılan kozmetik ürünlerin
ciltten içeri geçişi normal cilt emilimine göre 200 kat artmaktadır. Cilt altına inen iğneler nedeniyle
bu uygulama yeni kollajen, elastin, fibronektin, hyaluronik asit stimülasyonunu sağlayarak
yaşlanma karşıtı (anti-aging) etki sağlar. Problemin ağırlığına göre Dermapen uygulaması haftada ya da
15 günde 1 kere olmak üzere 4-6 seans uygulanır. Uygulama sonrası 3-6 ayda bir idame tedaviye geçilir.

SEANS FİYATLARI
YÜZ
60 dk 400 TL
YÜZ VE BOYUN
90 dk 450 TL
GÖZ ÇEVRESİ
40 dk 230 TL
SAÇ MEZOTERAPİ
60 dk 300 TL
EL MEZOTERAPİ
40 dk 250 TL
*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

RADYOFREKANS
CİLT GENÇLEŞTİRME
Cilde sağlamlık, esneklik, gerginlik veren kolajenlerin arttırılmasını sağlar.
Radyofrekans; deri boyunca yol alan bir elektromanyetik enerjidir, tüm yüz bölgesindeki
ince kırışıklık ve çizgilerde, yanak bölgesinde daha belirgin olan yüz sarkmalarında,
gıdı bölgesindeki sarkmanın iyileştirilmesinde, boyundaki yatay bantların giderilmesinde kullanılır.
En iyi sonuçlar için, 6-8 haftada bir olmak üzere toplam 6-10 bakım yapılması tavsiye edilir.
*Her bakım 30 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.
Protez, kalp pili, açık yara ve önemli varis şikayeti olanlarda kullanılmaz.

30 dk - 200 TL

MANİKÜR
PEDİKÜR
MANİKÜR
75 dk - 80 TL

PEDİKÜR
50 dk - 100 TL

*Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın.

jwmarriottankara.com | www.karmaspa.com.tr

