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FITNESS

fitness

2200 m2 genişliğinde kapalı alana sahip JOIE CLUB FITNESS & 
SPA’da yer alan son teknoloji cihazlar ve makineler ile 

fitness çok daha keyifli.

Yağ yakımını hızlandırmak ve kondisyon kazanmak için kardiyo 
egzersiz alanı, vücudunuzu sıkılaştırmak, şekil vermek için 

ağırlıklı istasyon çalışması ve olimpik ağırlık salonu, müziğin 
bedeninizle buluştuğu egzersizi daha keyifi hale dönüştüren dans 

stüdyosu, zihin ve beden bütünlüğünüzü sağlamanıza yardımcı 
olan pilates stüdyosu  JOIE CLUB FITNESS & SPA’da sizi bekliyor.

JOIE CLUB FITNESS & SPA, Personel Trainer* eşliğinde 
bedeninize ve ihtiyaçlarınıza uygun spor için en doğru adres.

Personal Trainer, hayatınızın her aşamasını; yani egzersiz, sporcu 
beslenmesi, dinlenme gibi unsurları programlıyor; buna uygun 
doğru antrenmanları seçiyor ve kayıt altında tutuyor. Egzersiz 

alternatiflerini derinlemesine kavramış bir Personal Trainer, her 
nerede olursanız olun, size uygun ve doğru programlamayı 

yaparak sizi standart kalıpların içinde kısıtlanmaktan kurtarıyor.

* Kişisel spor koçu

SİZE 
ÖZEL 
SPORLA 
FORMA 
GİRİN!



havuz

HAVUZ

Yarı olimpik kapalı yüzme 
havuzu, ferah bir ortamda spor 
ve keyif yapmak için birebir! 
Kendinizi engin maviliğin 
sularında benzersiz bir 
dinginlikle ödüllendirin.

DİNGİNLİĞE
KULAÇ!



sauna 

SAUNA VE BUHAR ODASI

BEDENİNİZ
TAZELENSİN!

buhar

Saunanın rahatlatıcı etkisi ile; stresten ve vücudunuzdaki toksinlerden 
arınıp, dinlenip, rahatlayabilirsiniz.

Buhar odasının yoğun buhar banyosu ve mentol ferahlığı ile tüm 
gözenekleriniz açılırken cildiniz pürüzsüz bir görünüme kavuşur.

Tamamen hijyenik, Sauna ve Buhar Odası'nda solunum yollarınız rahatlar, 
çok daha rahat nefes alırsınız. Cildiniz yenilenirken ferahlar ve mutlu 
olursunuz.



Hamam

HAMAM

Pasha Uygulaması
Sıcaklığın, ruhunuzu ve bedeninizi tamamen rahatlattığını hissetmeniz için Pasha 
Uygulaması sizi bekliyor. Tüm vücudu derinlemesine temizleyerek rahatlatan ve iyi 
hissetmenizi sağlayan keseleme işlemi tüm vücudunuza uygulanır ve mükemmel bir 
temizlik hissi sağlar. Cilt pürüzsüzleşir ve yumuşar, hızlanan kan dolaşımı  
vücudunuzda derin bir rahatlama etkisi bırakır.
Süre: 25 dk.

Şehrazat Uygulaması
Pasha Uygulamasına ilave olarak; hoş kokulu bir köpük bulutuyla sarılırsınız. 
Köpüğün hoş kokusuyla rahatlayan bedeniniz masajın ardından iyice durulanır. 
Terapist aromatik yağlar ve hamama özgü masaj hareketleri ile kasları 
hareketlendirip, başınıza, el ve ayaklarınıza özel bir masaj uygular.
Süre: 50 dk.
 

ARINARAK 
MUTLULUK!



Masaj

MASAJ

SİHİRLİ
DOKUNUŞLAR



Spa

SPA KLASİKLERİ

MASAJIN HER HALİ!
Klasik Masaj
Klasik gevşetici ve stres giderici, duyarlı, derine inen masaj. 
Kaslara yönelik bir masajdır. Hafif ya da kuvvetli dokunuşlarla 
kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca dokunun, her bir hücrenin ve 
bunun sonucunda tüm organizmanın gevşemesi 
hedeflenmektedir.
Süre: 25/50 dk.

Spor Masajı
Spor sonrası karşılaşılan kas problemlerinin giderilmesinde 
etkili bir medikal masaj tekniğidir. Bu masajın öncelikli amacı 
kan dolaşımını hızlandırmaktır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde
tedavi edici etkiye sahip bir masaj tekniğidir.
Süre: 25/50 dk.

Anti Stres Masajı
Bu masaj ile vücudu rahatlatan ve tazeleyen teknikler kullanılır. 
Sinirler rahatlatılır ve iç huzur sağlanır. Baştan ayağınıza kadar 
yapılan hassas ama aynı zamanda derine inen masaj sayesinde 
gerilimler rahatlatılır ve yepyeni bir yaşam sevinci hissedersiniz.
Süre: 50 dk.

Ayak Reflex Bölgesel Masajı
Özel bir masaj tekniği ile uygulanan yoğun ayak masajı. 
Ayaklardaki reflex noktaları yardımıyla tüm vücuda ve organlara 
ulaşır. Enerji blokajları çözülür, vücudun kuvvet noktaları aktive 
edilir ve kendini iyileştirme sürecine katkı sağlanır.
Süre: 25/50 dk.

Aroma Terapi Masajı
Bitki özlerinden elde edilmiş karışımlardan hazırlanan masaj 
yağlarını kullanarak uygulanan bir masaj yöntemidir. Bu 
masajda dikkat edilen, temponun düşük ve hareketlerin 
şiddetinin hafif olmasıdır. Rahatlatıcı, gevşetici ve dinlendirici bir 
özelliğe sahip masajdır.
Süre: 25/50 dk.



Dunya

DÜNYA MASAJLARI

DÜNYANIN EN 
ÖZEL MASAJLARI İLE 
MUTLULUK GARANTİ

Shiatsu
Bu Japonya'nın geleneksel tedavi sanatı "parmak tazyiki" anlamına
gelmektedir. Bu teknikle ellerle yapılan tazyik, vücudun iç yapısını
dengeleyip, doğal enerjileri uyarmaktadır. Diğer doğuya ait tedavi
yöntemlerinde olduğu gibi burada da "Chi"ya da "Ki" dengelenerek
enerji akışı desteklenir. Shiatsu yerde, rahat bir kıyafet ile 
uygulanmaktadır.
Süre: 50 dk.

La Stone Terapi
La Stone terapisi eski Kızılderili iyileştirme metotlarına dayanan iddialı 
bir masaj türüdür. Sıcak bazalt ve soğuk mermer taşları vücudun enerji 
noktaları üzerine koyulur. Yoğun masaj ve taşların sıcaklığı ile dokudaki 
kan dolaşımı yükselir ve inatçı gerilimler çözülür. Vücudunuzda hoş ve 
derin bir rahatlama ve ahenk hissedersiniz. 
Süre: 75 dk.

Lomi Lomi Nui
Değişen ve birbirine bağlı, alt kol ile yapılan uzun ve akıcı masaj
hareketleri ve dirsek yardımıyla eklemlerin gevşemesi, ruhun serbest
kalması sağlanır ve derin bir rahatlama hissi uyandırır. Sevgi dolu,
insanı sarmalayan bu dokunuşlar, hoş kokulu ılık vücut yağları ve
Havaii müziği eşliğinde kendinizi emin ellerde hissettirir ve her yönden
rahatlamayı sağlar. 
Süre: 75 dk.



Uzakdogu

UZAKDOĞU MASAJLARI Geleneksel Bali Masajı
Endonezya'nın Bali bölgesine özgü bir masajdır. Vücuttaki enerji

noktaları üzerinde yapılan etkili baskılar, yumuşak vuruşlar ve 
gerekli gerinme hareketleriyle yüzeydeki kas dokusunu geçerek 

çok daha derinlerine kadar etki eder. Bu masaj vücuttaki tüm 
enerji merkezlerinin dengelenmesini ve tüm iç sistemlerin 

birbirleriyle entegrasyonunu sağlar.
Süre: 50 dk.

Yağsız Bali Masajı
Bu masaj sırasında üzerinizde rahat kıyafetler bulunmalıdır.

Vücudunuzdaki enerji noktaları beden ve zihin sağlığınızın
dengelenmesi için uyarılır. Futon minderlerinin üzerinde 

uygulanan baskılı bir masaj türüdür.
Süre: 50 dk.

Mandara Masajı (4 El)
Adını Bali destanlarındaki sonsuz gençlik saçan Mandara 

Dağı'ndan alan masaj iki terapistin birbirleriyle ritmik olarak 
geleneksel Bali Masajı, Japon Shiatsu Masajı, Lomi Lomi Nui ve 

Klasik Masaj tekniklerini uygulayarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.
Süre: 50 dk.

Derin Asya Masajı
Geleneksel Bali masajına göre daha baskılı olarak 

uygulanmaktadır. Bu masaj tekniğinde terapist kollarını da 
kullanmaktadır. Çok baskılı ve sert nokta baskılı masajdır.

Süre: 50 dk

Thai Masajı & Thai Ayak Masajı
Nesilden nesile aktarılan geleneksel teknikler ile uygulanan Thai
Masajı, enerji akışını harekete geçirmek ve kaslardaki gerginliği

azaltmak için vücutta yer alan belirli noktalara uygulanacak basınç
ile yapılır. Thai Masajı tüm vücudunuza uygulanacak esnetme

hareketleri ile tamamlanır.
Süre: 50 dk

UZAKDOĞU’NUN 
DİNGİNLİĞİ 
BEDENİNİZDE!



Ayurvedik

AYURVEDİK MASAJLARI

MASAJ
AYRICALIĞINIZI 
KULLANIN.
Abhyanga
Ayurveda yağları ile bünyenize uygun, ruhu ve zihni rahatlatan komple 
vücut masajıdır (Prakriti). Bu geleneksel masaj organizmadaki enerji 
kanallarını uyararak kan dolaşımını ve enerji akımını harekete geçirir, 
vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir ve zararlı maddelerin 
vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
Süre: 50 dk.

Abhyanga Senkron (4 El)
Dört elle yapılan Senkron masajı ayurveda geleneğinin en eski
masajlarındandır ve vücut enerjilerinin ahengini sağlar. Etkisi derin
bir rahatlama sağlar, vücuda enerji yükler, ruhu dinlendirir ve iç
dengeyi destekler. Sinir sistemini güçlendirir, hücre metabolizmasını
arındırır ve çalıştırır.
Süre: 50 dk.

Shirodhara
Merkezi sinir sistemini olumlu yönde etkileyen ve strese dayalı
semptomları, uykusuzluk ve baş ağrısını gideren, eşsiz Ayurveda
yağı, kontrollü bir şekilde yavaşça "Ajna" (Alın çakra) ardından 
"Sahasrara" (taç çakra) üzerinden akıtılır.
Süre: 50 dk.

Shiroabhyanga
Abhyanga ve Shirodhara ile rahatlama kombinasyonu. Sıcak baharat
yağları ile vücut, zihin ve ruhunuzu rahatlatan ve canlılık veren bir
masaj. Sinir sistemini rahatlatır, duyularınızı canlandırır, enerji 
kanallarını temizler ve çalıştırır.
Süre: 75 dk.



VÜCUT BAKIMLARI

Yosun Vücut Sargısı
Mikro granüller halinde yosunla, vücudu toksin maddelerinden 
arındırır, sıkılaştırır ve metabolizmayı uyarır. Su ve yağ 
birikiminin azaltılmasına yardımcı olur ve aynı zamanda etkili 
şekilde nemlendirme özelliğine sahiptir. Deri ve dokular 
minerallerle ve vücudun gereksinim duyduğu elementlerle 
beslenir, etkili bir biçimde huzur duygusunu arttırır.
Süre: 50 dk.

Esmer Şeker Peeling
Esmer şeker, tuzlar ve aromatik yağlarla desteklenen bu klasik 
Akdeniz bakımı, cildi ölü hücrelerden arındırmasının yanı sıra 
zengin nemlendirici özelliği sayesinde teninizi olabildiğince 
yumuşak ve pürüzsüz hale getirir.
Süre: 20 dk.



Yuz..

YÜZ BAKIMLARI

Klasik Cilt Bakımları
Cilt analizi yapıldıktan sonra; cildin temizlenmesi ve buhar 
işlemi ile birlikte derinlemesine temizliği ve peeling uygulaması 
ile başlayan bakımları içermektedir. Her cilt tipine uygun kişiye 
özel bakım programı ile cilt toksinlerinden arınır, nemlenir, 
yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazanır. İhtiyacınıza yönelik 
farklı bakımlar şişlikleri ve kırışıklıkları hafifletir, cildin 
canlılığını geri kazandırır.
Süre: 60 dk.

Özel Cilt Bakımları
Cilt analizi yapıldıktan sonra; cildin temizlenmesi ve buhar 
işlemi ile birlikte derinlemesine temizliği ve peeling uygulaması 
ile başlayan cildin spesifik ihtiyacına yönelik olarak uygulanan 
özel bakım programıdır. Yoğun nemlendirme, cilt altı dokusunu 
kuvvetlendirme (lifting), kırışıklıklar ile savaş konularında 
etkilerini daha bakım esnasında hissetmeye başladığınız ve 
cildinizdeki olumlu yansıması uzun süreli olan bakımlardan 
oluşmaktadır.
Süre: 60 dk.

Anti-Aginig Bakımları
Cildi yaşlandırmaya karşı koruyan kişiye özel uygulamalardır. 
Cilt için gerekli maddeleri olan kolajenleri kapsayan ve ciltteki 
Anti-Aging hormonlarının yapımını arttıran özler içermektedir. 
Cilt saf kolajen ile yoğun şekilde nemlendirilir ve sıkılaştırılır. 
Kırışıklıklar düzeltilir ve yüz hatları netleşir. Le Elexir Anti-Aging 
bakımında yosundan kazanılan bitkisel hormonlar, cilde genç 
bir görünüm kazandırır. Cildin doğal yaşlanma süreci 
yavaşlatılarak kırışıklıkların oluşumu geciktirilir, mevcut 
kırışıklıkların görünümleri düzeltilir.
Süre: 60 dk.

Altın Yüz Bakımı
Bu bakım altının zengin içerikli ve doğal iyileştirici gücü ile pırıl 
pırıl bir cilde kavuşturur. Kolejan azalmalarını ve elastin 
bozulmalarını yavaşlatarak cildin sarkmasını önler. Cildin bazal 
katmanında hücre çoğalmasını tetikleyerek sağlıklı ve dayanıklı 
cilt hücrelerinin oluşmasını sağlar. Üstün nemlendirme 
formülüne sahiptir. Yaşlılık lekelerini azaltarak cildi aydınlatır, 
canlandırır ve ışıltılı bir görünüm sağlar, cildin erken 
yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur
Süre: 60 dk.



UNUTMAYIN!

• Eğer randevunuza vaktinde gelemiyorsanız randevunuzdan 
3 saat önce bize bildirmeniz gerekmektedir. Belirtilmediği 
takdirde ücretin %50’si hesabınıza yansıtılacaktır.

• Geç kaldığınız süre, satın almış olduğunuz uygulamadan 
düşülecektir. Sizden kaynaklı gecikmelerden dolayı kısalan 
işlemlerden indirim yapılmamaktadır. Lütfen rahatça işleme 
başlamak için Spa’ya 15 dakika önce geliniz.

• Yüz bakımları haricinde bakımların birçoğu kıyafetsiz 
yapılmaktadır. Uygulama süresince size sağlayacağımız 
havluları kullanabilirsiniz.

• Yüz bakımları haricinde bakım öncesinde duş alındığı takdirde 
vücuda yapılan bakım daha efektif olmaktadır.

• Spa alanı, sakinliğin ve dinginliğin yeridir. Cep telefonu ile 
konuşulmasına, tütün ürünlerinin ve alkollü içeceklerin 
kullanılmasına spa alanında izin verilmemektedir.



Salon

SALON BAKIMLARI

Kuaför Bay - Bayan
Manikür  Süre: 30 Dakika
Pedikür  Süre: 30 Dakika

Lütfen randevu talep ediniz.
Rezervasyon: 0352 315 00 00 - Dahili: 7500
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Osman Kavuncu Bulvarı Selimiye Mah. 
No: 425  38070 

Melikgazi, Kayseri, Türkiye    
T +90 352 315 00 00    F +90 352 315 00 50

Bilgi için 0352 315 00 00


