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Felsefemiz
CrassulaECO’da biz çevremizin sağlığı ile kendi sağlığımızın
sıkı bir bağlantı içinde olduğuna inanıyoruz. Son 30 yılda
dünyada kimyasal maddelerin aşırı üretimi ve tüketimi, ister
istemez ekolojik alandaki bilgi düzeyinin yükselmesine ve
bilinçli tüketici sayısının tahminlerin ötesinde artmasına
neden oldu. Modern insan etrafındaki bu yoğun toksin,
radyasyon ve manevi stres saldırısından kurtulmak için
Holistik ve tamamen organik bakımlara yöneldiği gibi
Lüksten vazgeçmeden doğayla da uyum içinde olmak ister.
Çevresel farkındalık ve lüks bir arada yaşanabilir.
CrassulaECO Spa olarak biz de servis kalitemizi ve
standartlarımızı bozmadan %100 organik ürünleri kullanıyor
vetavsiyeediyoruz.Tümbakımlarımızsertifikalıuzmanlarımız
tarafından holistik kaliteleri dikkate alınarak tek tek seçilmiş
ve tamamen kimyasallardan arındırılmış ürünler kullanarak
uygulanmaktadır.CrassulaECO Spa’da sadece sertifikalı
organik ürünleri kullanıyor ve geniş ürün yelpazemizi
SPAShop’ta sizinle de paylaşıyoruz.
Siz Spa terapilerini huzur ve güven içinde deneyip kendinizi
şımartırken biz de hem sizin hem de yaşlı dünyamızın
bu uygulamalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğini
bilmenin huzurunu yaşıyoruz.Tüm bunların yanı sıra
kullanılan tüm ürünlerin kimyasal etik testleri de başarıyla
geçtiğini ve hayvanlar üzerinde denenmediğini de bilmenizi
isteriz.
CrassulaECO olarak beş yıldızlı misafirlerimiz için beş yıldızlı
bakımları uygulamaktan gurur duyuyoruz.
Doğayı kurtarın, Ruhunuzu Kurtarın,				
			
CrassulaECO Ekibi

MASAJLAR

MASAJLAR

VÜCUT BAKIMLARI

Köpük Masajı		
Shiatsu 		
Japonca ‘da parmakla bastırmak anlamına gelen Shiatsu, konumu kesin bir şekilde belirlenmiş olan
Kese		
noktalarda deriye sıkıca bastırarak hastalıkları sağaltma yöntemidir. Bu chi’nin yaşam enerjisi meridyen adı verilen ve belirgin bir şekilde tanımlanmış kanallar vasıtasıyla tüm vücutta aktığı teorisini temel
Kese ve Köpük Masajı		
alır.On dört ana meridyen vardır; bunların her biri, yolu bağlantılı olduğu organın yakınından geçmese
Klasik Lokal Masaj		
bile, vücudun belli başlı organlarından birini ve bununla ilgili olan organ ve fonksiyonları etkiler.Her
meridyen boyunca belli yerlerde ve kanallarda kesintisiz, dengeli bir akış sağlamak amacıyla enerji ile
Derin Doku Masajı 		
temasa geçilebilen noktalar bulunur. Shiatsu, bu noktalara bastırarak hastalıkları sağaltma yöntemidir.
Shiatsu, birçok rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olur, vücuttaki enerji dengesini olması gerektiği
Anti-Selülit Masajı		
Terapi Masajı		

Lenf sisteminin elle manipüle edilerek bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir.
Çok hafif ama pompalama işlemleri ile yapılan masajdır. Amaç vücudunuzda birikmiş ödemi lenfatik
bölgelere manuel olarak iletmek suretiyle dışarı atmanıza yardımcı olmaktır.

Golf Masajı		
Spor Masajı		
Klasik Tüm Vücut Masajı		
Reiki Çakra Kontrolü		
Reiki Enerji Transferi
Ayak Refleksoloji		

Refleksoloji ayaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodudur. Refleksoloji sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bunun
da nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını savunur.Belirli bölgelere yapılarak vücudun çeşitli
organlarını iyileştirmeye yönelik olarak uygulanır.Ayak altındaki her nokta ya da bölgenin vücudun bir
organına karşılık geldiğine inanılmaktadır.Stres belkide günümüz insanlarının karşılaştığı en temel sorundur. Bu sorunun sinir sistemimiz üzerindeki etkisi son yıllarda yapılan araştırmalarla kanıtlanmış
olup günlük hayatta yaşadığımız birçok sorun buna dayalıdır.Stres kan dolaşımını yavaşlatır refleksoloji ise kan dolaşımını hızlandırarak vücudun besin almasını ve toksin atımını hızlandırır. Refleksoloji
yaptıranların bağışıklık sistemlerinin daha iyi çalıştığı özellikle kışın yaşanılan soğuk algınlığı ve grip
tarzı hastalıklara daha dirençli oldukları gözlemlenmiştir.

Aromaterapi Masajı		
Thai Ayak Masajı		
Deluxe 4 El Masajı		
Sıcak Taş Masajı		
Hint Baş Masajı		
Tüm Vücut Bali Masajı 		
Thai Masajı		

Temel yapısını Hint Yoga ve Çin geleneksel tıbbının oluşturduğu bu masajda çoğunlukla bası ve germe
hareketleri yapılmaktadır.Giyinik olarak yarı sert bir zeminde yağsız olarak uygulanan masaj yaklaşık
altmış çeşit germe-çekme hareketini içerir.Bu yöntem pasif esneme ve yumuşak basının vücudun enerji hatlarına uygulanmasıyla yapılır. Çok eski olan bu teknik Buda zamanından gelir ve Shiatsu, akubası
ve yoga’nın karışımı gibidir. Terapistler belli noktalara basıyı baş parmakları, elleri ve ayaklarıyla uygulayarak vücudun enerji akımını canlandırır ve misafirlerine esneme dahil bazı hareketler yaptırır. Thai
masajı esnekliği artırır, stresi azaltır, iç organları uyarır ve vücudun enerji sistemini dengeler.

Tuz Peeling		
Spesiyal Peeling		
Güneş Sonrası Sakinleştirici Bakım		
Hamilelere Özel (Çatlak Bakımı)		
Yosun Vücut Maskesi		
Organik Nemlendirici Vücut Bakımı		
hale getirerek vücudun kendi iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirir.
Kleopatra Vücut Bakımı		
Body Sculpt & Slim - Şekillendirici ve İnceltici		
Abhianga		
Zero Cellulite-Selülit Bakımı		
Shiroabhianga
Deluxe Terapi

CİLT BAKIMLARI		
Mini Cilt Bakımı		
Temel Cilt Bakımı		
Göz Bakımı		
Organik Erkek Bakımı		
Organik Yoğun Nemlendirme		
Organik Hassas Ciltler		
Organik Karma Ciltler		
Organik Yağlı Ciltler		
Organik Yenileyici Bakım		
Organik Kolajen Bakımı		
Organik Sıkılaştırıcı Ve Toparlayıcı		
Organik Anti-Aging		
Doğal Havyar Bakımı		

“Daima en basit fikirler,
olağanüstü başarılara dönüşürler.”

SIKÇA SORULAN SORULAR

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Spa Randevumu nasıl yapabilirim?
Odanızdan 3670 numaralı telefonu doğrudan arayabileceğiniz
gibi CrassulaECO Resepsiyon desklerine gelerek de
randevularınızı yaptırabilirsiniz

ORGANİK Bakımlar Hakkında

Ödemeyi Nasıl Yapacağım?
Bakım tutarı doğrudan oda hesabınıza aktarılacağı için çıkış
işlemleri sırasında ödemenizi de yapabilirsiniz

LÜKS; KESİNLİKLE DOĞAL
İnsanlar ihtiyaçlarını, artan bir biçimde ruhsal olarak
tamamlamaya çalışmaya başladı. Yaşam stilleri stresten
kaçmak, daha huzurlu bir ortamda yaşamak, sağlık ve
stabilite konularına yöneldi.
Tüketicilerde LOHAS (Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülmesi)
adı altında yeni bir farkındalık grubu oluştu. Bu grubun
üyeleri hayatlarını keyifle yaşamak istemektedirler. Lüksten
vazgeçmeden doğayla da uyum içinde olmak isterler.
Çevresel farkındalık ve lüks bir arada yaşanabilir. İşte bu
akımdan esinlenen BABOR araştırma labaratuvarları tüm
ihtiyaçları karşılayacak organik cilt bakım ürünleri serisini
geliştirdi Bu seri çevreye saygı ile birlikte doğal değerleri de
yakaladı. Bu son moda stile de Green Glamour - Yeşil Cazibe
adı verildi.
Doğal Kozmetikler zararlı içeriklerden uzakken organik
ürünler onlardan bir basamak daha ileridir. Organik Cilt bakım
ürünleri mümkün olan en saf aktif içeriklere sahiptir ve bu
ürünler aşağıdaki maddeleri içermez :
Organik ürünler için geliştirlmiş özel formülasyon:
Yapay renklendirici içermez.
Yapay parfüm maddesi içermez.
Hayvansal hammadde içermez.
Petrol ürünleri içermez.
Parafin içermez.

PEG içermez.
Paraben içermez.
Işınlanmış ürün içermez.
Genetiği değiştirilmiş hammadde içermez.
Organik yüz ve vücut bakımları için organik aktif içeriklerle
formüle edilmiştir.Her türlü cilt tipi ve durumuna yönelik
olarak çok geniş bir yelpazede ürün serisine sahiptir.

Ürün İçerikleri
Doğal Ecocert sertifikalı koku
Ecocert sertifikalı Alplere özgü çiçek özleri
Denetimli organik tarımdan elde edilen çiğdem köpüğü
tohumu yağı
Bitkisel içerikli emülgatörler

İptal Politikanız nedir?
Rezervasyon sırasında mutlaka oda numaranızı belirtmeniz
gerekmektedir. Aksi takdirde rezervasyonunuzu yapamayız.
Çünkü CrassulaECO sadece rezervasyon sistemi ile
çalışmaktadır. Eğer rezervasyonunuzu iptal etmek ya da vaktini
değiştirmek isterseniz, en az 5 saat önceden belirtmeniz
gerekmektedir. 5 saatin altı için bakım ücretinin %50’si oda
hesabınıza işlenecektir.
Spa Randevuma ne zaman gelmeliyim?
Eğer randevunuzdan 10-15 dakika erken gelirseniz hem
üzerinizi değiştirmek hem de konsultasyon formumuzu
doldurmak için yeterli zamanınız olacaktır.
Eğer geç kalırsam?
Randevunuz sizin için özel olarak saatlendirildiğinden ve bir
sonraki misafirimiz için de aynı koşullar geçerli olduğundan
geç gelmeniz Spa bakımlarınızın zamanını da kısaltacaktır.
Bakım sırasında ne giymeliyim?
Tüm bakımınız boyunca profesyonelce örtüleceksiniz. Tek
kullanımlık sliplerimizi hem CrassulaECO resepsiyondan hem
de odalardan terapistlerimizden temin edebilirsiniz.

Sauna ve Buhar Banyosunda ne gimeliyim?
Sauna ve Buhar Banyolarında sıcaklık çok yüksek olduğu için
sentetik kıyafetler ile durmak sağlığınız açısından tehlikeli
olabilir. Peştemalleri hem hijyenik olarak hem de kendi
rahatınız için sauna ve buhar banyomuzda kullanabilirsiniz
Eğer Hamile isem?
Bebek bekleyen misafirlerimiz gönül rahatlığı ile cilt
bakımlarımızı alabilirler. 2. trimasterlık (ilk 3 ayı tamamlamış
olan) dönemdeki misafirlerimiz lokal masajlarımızı hafif olarak
alabilirler. Ancak yine de doktorunuza danışmanızı tavsiye
ederiz. Hiç bir sargılama, sıcak taş masajı ya da sert masaj
uyglanmayacaktır.
SPA’da Çocuk ?
Bilindiği gibi SPA yetişkinler için düşünülmüş bir alandır.
Çocuklarınızı getirmemenizi rica ederiz.

*** Fiyatlar, Servisler ve saatlerin değiştirilme hakkı saklıdır.
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