BAKIM

Menüsü

" L’OCCITANE, SINIRSIZ DOĞA HARİKALARINDAN OLUŞAN GÜNEŞE BOĞULMUŞ
BİR AKDENİZ ŞEHRİMİZ OLAN PROVENCE'IMIZA UNUTULMAZ
BİR BEDEN VE ZİHİN KAÇAMAĞI SUNUYOR."
ADRIEN GEIGER, L'OCCITANE KÜRESEL MARKA DİREKTÖRÜ

Provence'a ve duyularınıza
yolculuk…
Spa L'OCCITANE'a girdiğiniz andan itibaren, atmosferdeki imza
kokularımız sizi Provence'a götürür; Provence'a yolculuk koku duyusu ile başlar.
Yolculuğunuz başında hemen rahatlama sağlayacağınız bir
“Hoş geldin ritüeli” ile karşılanırsınız.
Her hareket, her malzeme ve her ritüel, yüzlerce esansiyel yağ ve
doğal içerik kaynağı içeren L'OCCITANE hazinesinden alınmıştır.

Deneyiminiz sizi her adımda rahatlatıcı veya enerji verici
aromalarla sıralanan gerçek bir koku yolculuğuna çıkarır.
Hoş Geldiniz Ritüeilimizin ardından size uygun seçilmiş olan bakımınız,
rahatlatıcı müzikler, geleneksel Akdeniz esintilerinden kokular ve
bitki çayları ile tüm duyularınızı harekete geçirirken gergin
bölgelerinizi de rahatlatacak.

L’OCCITANE sizi Güney Fransa'nın güneşli topraklarına her adımda
tazelenmiş ve canlanmış hissetmenizi sağlayan bir yolculuğa götürüyor.
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YÜZ BAKIMLARI

YAŞLANMA KARŞITI ÖLMEZ OTU YÜZ BAKIMI

50 Dakika (110 €)
Immortelle Precious serimiz, ölmez otu esansiyel yağı ve dinamik bir Hyaluronik Asit kompleksinin
gücünden yararlanan etkili bir gençlik bakımıdır. Bu yeni nesil bakım Koreli uzmanlar tarafından
geliştirilen masaj tekniklerinden olan “Şekillendirme Teknikleri” ile daha etkin hale getirilir.
Bu masaj tekniği, yaşlanmanın ilk belirtilerine (elmacık kemikleri, gülme çizgileri ve alın) odaklanır
ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmayı hedefler. Bu bakım ile sadece hızlı yaşam temposuna
ayak uydurabilmeniz için inci çizgileri ve erken yaş kırışıklıklarını azaltmakla kalmaz aynı zamanda
cildinizin neme doymasını ve her zaman hayalini kurduğunuz ışıltılı bir cilde sahip olmanıza
yardımcı olur.

SHEA İLE BESLEYİCİ YÜZ BAKIMI

50 Dakika (110 €)
Bu bakım, hassas cildin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Shea bitkisinin
formülünün en belirgin özelliği yoğun besleyici olmasıdır. Cilde çok nazik temizlik işleminden sonra
yatıştırmak için soğuk kompresler ile uygulanan, tamamen cildi korumaya odaklanan muhteşem bir
bakımdır. Bakım sonrasında esnek, uzun süre kalıcı olan bir yumuşaklık ve her yönü ile beslenmiş bir
cilde sahip olacaksınız.

AQUA REOTIER İLE NEMLENDİRİCİ YÜZ BAKIMI

50 Dakika (110 €)
Bu yüz bakımı ultra nemlendirici özelliğe sahiptir. Sağlıklı görünen bir cilde sahip olmanız için içeriği
Aqua Reotier kaynak suyu, hyaluronik asit ve gliserin ile zenginleştirilmiş olup cildinizi ihtiyaç
duyduğunuz suya doyurmaya yardımcı olur. Nem ve yumuşaklık vererek cildinizin ışıldamasını sağlar.
Cildiniz artık daha ışıltılı ve daha dolgun bir görünüme sahip olacak.

ERKEKLER İÇİN ARDIÇ ÖZLÜ GÜÇLÜ CİLT KORUMASI

50 Dakika (110 €)
Cildin derinlemesine temizlenmesi ile başlayan koruyucu bakımın ardından cildi rahatlatmaya ve kıl
kökü iltihaplarını azaltmaya yardımcı olacak yüz masajının keyfini çıkarın. Bu bakımda kullanılan Ardıç
ürünleri erkek cildinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için formüle edilmiştir. Erkeklerin doğasına sadık
bir cilt bakımıdır. Patentli Ardıç Ağacı ve Biberiye esansiyel yağları ile zenginleştirilmiş olan Ardıç
Bakımı anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar faydalara sahiptir. Kafa derisi ve omuz masajı eşliğinde saf
bir rahatlamaya ulaşacak, kendinizi yenilenmiş ve cildinizin korunduğunu hissedeceksiniz. Sakalınızın
zaman zaman yarattığı rahatsızlık hissini gidermek için, sakalınızı da besleyici Ardıç Sakal Yağımız ile
yumuşacık yaparak bakımınızı tamamlıyoruz.
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VÜCUT MASAJLARI & BÜTÜNSEL İYİLİK

VÜCUT MASAJLARI & BÜTÜNSEL İYİLİK

Vücut Masajları

Peeling

RAHATLATICI AROMAKOLOJİ MASAJI

SHEA NEMLENDİRİCİ PEELING

50 - 80 Dakika (70 / 90 €)

45 Dakika (80 €)

Klasik İsveç eflörajı, Çin akupresür ve Bali masajı tekniği kullanılarak yapılan bu masaj, kan dolaşımını
arttırarak, gerginliği ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Hem beden hem zihin sakinleşir, uykuya daha
kolay geçiş yapabilirsiniz.

Kuru ciltler için önerilir, mükemmel dokusu ile cildi ölü derilerden arındırarak, bakım ya da
masaja için en uygun zemini hazırlar.

DERİN DOKU MASAJI

BADEM EZMELİ PÜRÜZSÜZ ETKİLİ PEELING

50 - 80 Dakika (80 / 100 €)

45 Dakika (80 €)

Bu masajda Lomi Lomi tekniğinin derin basıncını, akupunktur noktalarını ve esnetme hareketlerini
hissedeceksiniz. Sırt, omuzlar ve boyun bölgesine odaklanarak kas gerginliğini hafifletmeye yardımcı
olur. Sonuç olarak tüm vücut tazelenmiş ve derin bir şekilde yeniden dengelenmiş hisseder.

Bu vücut peelingi ciltte temas ettiğinde eriyen nazik ama etkili bir vücut peelingi sunar. Ezilmiş
badem kabukları ve şeker kristalleri ile birleştirilmiş badem yağı içeren bu Badem Ezmesi vücuda
muhteşem kokularını bırakarak pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlar.

BADEM ÖZÜ İLE DETOKS MASAJI

Nemlendirme

50 - 80 Dakika (80 / 100 €)
Lenfatik Drenaj masaj tekniklerinden esinlenilen bu masaj ile dolaşımın arttırılması, toksinlerin ve fazla
suyun vücuttan atılması sağlanmaktadır. Omega 6, 3 ve keten yağı bakımından zengin badem yağı ile
yumuşak, beslenmiş, esnek, sıkı ve pürüzsüz bir tene sahip olacaksınız.

ENERJİ YENİLEYEN SICAK TAŞ MASAJI

50 - 80 Dakika (80 / 100 €)
İsveç eflöraj teknikleri, Shiatsu basınç noktaları, doğal bazalt taşların rahatlatıcı sıcaklığı ile birleştirilir.
Taşlar, enerji akışını iyileştirmek, beden ve zihni yeniden dengelemeye yardımcı olmak için geleneksel
olarak vücudun enerji noktaları olarak bilinen yedi çakraya yerleştirilir.

BADEM NEMLENDİRİCİ VÜCUT BAKIM MASAJI

45 Dakika (80 €)
Uzman ellerden çıkan vücut bakım masajı, silüet görünümünü güzelleştirir.
Badem yağı, vücudunuzu enfes bir kozaya sarar, pürüzsüzleştirir. Cildinizi besler ve mis gibi
kokulandırır. Masaj sonrası rahatlatıcı saç derisi ve ayak masajı ile tam anlamıyla sihhat sağlar.

SHEA ULTRA NEMLENDİRİCİ VÜCUT BAKIMI

45 Dakika (80 €)
Çok kuru, güneşten zarar görmüş veya aşırı yorgun ciltler için ideal onarıcı
bakım… Bu formül L’OCCITANE SPA merkezleri için özel olarak geliştirilmiştir.
Tüm vücudu besleyen (Shea yağı ve üzüm çekirdeği yağı), nemlendiren
(bal özleri) ve yumuşatan (kaolin) etken maddeler cildinize nüfuz ederken
ayak ve kafa derisi masajı ile tam bir rahatlamaya kavuşacaksınız.
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Bölgesel Masajlar
L'Occitane bakımlarının hazzını, benzersiz duyusal bir deneyim ile uzatın. L'Occitane bölgesel
bakımlarını, el, ayak ve bacak bakımı olarak geliştirdi.

SHEA ULTRA YUMUŞATICI EL BAKIMI

25 Dakika (50 €)
Sadece 25 dakikada eller beslenir, yumuşar ve koruma sağlanır. Gündelik hayatın ellerde
bırakabileceği gözle görülür belirtilerle mücadele etmek için başlı başına alınması gereken bir
bakımdır.

SHEA ULTRA YUMUŞATICI AYAK BAKIMI

45 Dakika (60 €)
45 dakikada ayaklar beslenir, yumuşar ve korunur. Sadece 25 dakikada eller beslenir, yumuşar ve
koruma sağlanır. İdeal olanı gündelik hayatın ayaklarda bırakabileceği gözle görülür belirtilerle
mücadele etmek için başlı başına alınması gereken bir bakımdır.

BACAK DRENAJ BAKIMI

45 Dakika (60 €)
Bacaklar ve ayaklar, cildi yoğun bir şekilde beslemeye ve korumaya yardımcı olmak için Shea yağı
kullanılarak uyarıcı bir drenaj masajı ile desteklenir. Yolculuk sonrasında sert ayakları yumuşatmak
ve ağır bacak hissini hafifletmek için ideal bir bakımdır.

Özel Bakımlar

VIP Suite

AYURVEDA MASAJI

L’OCCITANE RİTÜELİ

80 Dakika (140 €)

İki Kişilik 130 / 180 Dakika (400 / 600 €)

Ayurveda, eski bir Hint şifa sanatıdır ve “Yaşam Bilimi” anlamına gelir. Bin yılı aşkın süredir
uygulanan bu eski Hint şifa sanatının temelinde beden, zihin ve ruh dengesinin bütünlüğü
yatmaktadır. Shiroabyanga, vücudunuzu, zihninizi ve ruhunuzu sıcak yağlarla rahatlatan, enerji
kanallarını temizleyen abhyanga ve shirodharanın etkileyici kombinasyonudur.

SPA süitimiz en üst seviyede SPA deneyiminin keyfini çıkarabilmeniz için sessiz ve rahatlatıcı
kişiye özel bir alan yaratır. Bu zaman dilimini bir arkadaşınızla, sevdiğinizle ya da kendi başınıza
geçirebilmeniz için ideal bir atmosfer ve şımartan bakımlar sizi bekliyor. Misafirlerimizi
L’Occitane karşılama ritüeli ile karşıladıktan sonra Kese & Köpük Masajı yapılmak üzere VIP
Türk Hamamına alıyoruz. Sonrasında L’Occitane kokuları, Akdeniz çiçekleri ve mumlarla çevrili
jakuzi keyfine davet ediyoruz. Siz jakuzinin tadını çıkarırken seçilmiş içecek ve meyvelerinizi de
servis etmeyi unutmadık. Jakuzi keyfini SPA süite özel seçilen masajınızla SPA keyfinizi
taçlandırıyoruz.

THAI MANUEL MASAJI

80 Dakika (140 €)
Geleneksel Thai akupunktur uygulayıcıları, kas gerginliğini gevşetmek, eklem esnekliğini arttırmak
ve enerji tıkanıklıklarını gidermek için vücudun meridyen hatları boyunca belirli noktalara basınç
uygulanır. Bu masaj geleneksel Thai terapilerinin bir parçası olarak uzun süredir kullanılmaktadır.
Vücuttaki serbest enerji akışını iyileştirme, pasif yoga hareketleri ile desteklenmiş kendini iyi ve
sağlıklı hissetme zamanı…

Hamam Bakımları
KESE & KÖPÜK MASAJI

30 / 50 Dakika (50 / 70 €)
Vücudu daha sağlıklı hale getiren geleneksel Kese & Köpük Masajı derin gevşeme ve gerginlik
azaltmanın yanı sıra cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Kese ile ölü deri atılıp
kapalı gözenekler açılır ve deri arındırılır. Bu da derinizin rahat nefes almasına olanak sağlar. Daha
sonra tüm vücut köpük ile kaplanır, kan dolaşımını hızlandıran ve toksinlerin atılmasına yardımcı
olan köpük masajı uygulanır.
KÖPÜK MASAJI

30 Dakika (50 €)
Bu masaj sırasında tüm vücut doğal ve hoş kokulu sabun veya vücut şampuanı köpükleri kaplanır.
Klasik masaj teknikleri kullanılarak köpük ile masaj yapılır.

VIP TÜRK HAMAMI

İki Kişilik (160 €)
Türk hamamında buhar rahatlatıcı bir etki yaratır, vücut ısınır ve cilt yumuşar. Kese ile vücudu
ovuşturarak cilt pürüzsüzleşir ve ölü derilerden arınır. Klasik masaj hareketleri ile kan dolaşımı
uyarılır ve tüm kaslar gevşemeye başlar.
DÖRT EL MASAJI

50 Dakika (160 €)
4-el masajı, ritmik uyum içinde birlikte çalışan iki terapist tarafından yapılır. Bu masaj tek
uygulamada Japon shiatsu, Thai masajı, Lomi Lomi, İsveç ve Bali masajlarını birleştirir.

SPA L'OCCITANE

Şartlar ve Koşullar
REZERVASYON

L'Occitane Bakım&Masaj servisinizi size uygun gün ve saatte rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz.

İPTAL POLİTİKASI

Rezervasyonunuzdan en geç 48 saat önce iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SPA RANDEVUNUZ

Bakım&Masaj rezervasyon saatinizden önce otel havuzunun ve tesislerinin keyfini çıkarmak ve
dinlenmek için spa randevunuzdan 60 dakika önce gelmenizi öneririz. Şehir ortamından hızlı bir
kaçış için SPA L'Occitane'ı tercih ediyorsanız, randevunuzdan 15 dakika önce gelmeniz duş
alabilmeniz için yeterli olacaktır. Geç varışların planlanan rezervasyonlar için bir uzatma
almayacağını hatırlatmak isteriz.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Rezervasyonunuzu oluştururken, spa bakımı sırasında dikkat etmemiz gereken herhangi bir sağlık
durumu, alerji veya yaralanma geçmişiniz hakkında bizleri bilgilendirmeyi unutmayınız.

KAYIP VEYA HASAR DURUMLARI

Üzülerek bildirmek isteriz ki, işletmemiz kişisel eşyalarınızın kaybolmasından veya zarar
görmesinden sorumlu değildir. Giysilerinizin korunması için tarafınıza tahsis edilen bornozu
kullanmanızı tavsiye ederiz.

TOPLULUKTA SAYGI

Spa, huzur ve esenlik alanıdır. Olabildiğince sessiz olmanızı, cep telefonunuzu kapatmanızı ve
sigara kullanmamanızı rica ederiz.
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SPA.LOCCITANE.COM
LOCCITANE.SPA
SPA.LOCCITANE

SPA L’OCCITANE

ÇALIŞMA SAATLERİ:
09: 00 - 19: 00

