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SPA & WELLNESS merkezimiz çok uygun fiyatlarla ve
abonelik sistemi ile hizmet vermekte olup, gündüz 1000 - 1700
saatleri arasında yalnızca bayanlara, diğer saatlerde erkek
misafirlerimize açıktır. Bayan seansımızda yalnızca bayan
görevliler hizmet vermektedir.

Bilgi ve randevu için : 0 (346) 222 40 20
Eskikale mh. Hoca İmam Cd. No:18 SİVAS
info@buruciyeotel.com.tr
www.buruciyeotel.com.tr
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KONUSUNDA UZMAN EKİBİMİZİN UYGULAMALARI

Günün yorgunluğundan kurtulup yenilenmek için
ısıtmalı ve filitrasyonlu havuzumuz hizmetinizde.
Formda kalmak için
yapacağınız temel egzersizlerde
istediğiniz sonucu almanıza
yardımcı oluyoruz.

Çinilerle süslü saf beyaz mekâna
kendinizi bırakın ve huzuru yakalayın.

Saunada vücudunuzu günlük
yaşamın stresinden uzaklaştırıp
sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz.

MASAJLAR

MASKE & GÜZELLİK

1 - KLASİK (İSVEÇ) MASAJI;
Günlük yorgunluk ve sıkıntıdan kurtulmak
amacı ile yapılan rahatlama ve gevşeme
masajıdır.

1- ÇAMUR BANYOSU;
Kilin doğallığı ve taneli yapısı selülitin
önlenmesine yardımcı olur ve peeling
özelliği sağlayarak cildinizin ölü
derilerden kurtulmasını sağlar.

2 - AROMA TERAPİ MASAJI;
Bitki özlerinden elde edilen
karışımlardan hazırlanan masaj yağları
kullanılarak uygulanan bir masaj
yöntemidir.

2- KAHVE PEELING;
Kahve yüzünüzün derinliklerine nüfuz
ederek cildinizi canlandırır, yenilenme
sağlar.

3- SPOR MASAJI;
Sportif etkinliklerde, etkinlik öncesi
ve sonrası yapılan hızlı ve etkili masaj
yöntemidir.

3- YOSUN MASAJI;
Vücut örtüsündeki sinir uçlarını uyararak
genel bir rahatlama ve gevşeme hissi
oluşturur.

4- ANTİ SELÜLİT MASAJI;
Kan ve lenf dolaşımını hızlandırır.
Dokuların taze oksijen ile dolmasını
sağlayarak selülitin önlenmesine
yardımcı olur.

4- YÜZ MASKELERİ;
Farklı özelliklerdeki yüz maskeleri cildiniz
gençleştirip daha canlı bir görünüm
kazanmanıza yardımcı olur. Uyguladığımız
türlerden bazıları ;

5- REFLEKSOLOJİ MASAJI;
Tabandaki belli noktalara baskı uygulamak
suretiyle yapılan ayak masajıdır.
Rahatlama ve gevşeme sağlar.

- Çikolata Maskesi
- Kil Maskesi
- Yosun Maskesi
- Papatya Maskesi

6- ÇİKOLATA MASAJI;
Çikolatanın verdiği hoş koku ve mutluluk
hissi tüm vucudunuza yayılarak kendinizi
yenilenmiş hissetmenizi sağlar.

7- BAL MASAJI;
Balın yoğun ve hoş aroması sizi canlandırır,
cildinize sağlık verir.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon için lütfen arayınız. 0 (346) 222 40 20

