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SPA & Wellness in
önemi
Sağlık turizminde SPA & Wellness in önemi,
SPA nın sağlığa
faydalı etkileri
ve SPA merkezlerinde uyulması gereken hijyen
kuralları

SPA yüzyıllardır varolan bir kavram.Tarihte kaplıcalar,
soğuk nehirler, taşlar, bitkiler ve insan dokunuşu şifa
amaçlı kullanılmıştır. Bugün kullandığımız SPA’larda
yüzyıllık deneyimlerin birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır. Su birçok SPA servisinde ana maddedir.SPA “sanitas per aqua” yani suyla gelen sağlık anlamındadır.
Turizmde ise SPA’nın önemi gün geçtikçe artmaktadır.
ISPA(International SPA association)’ nın yaptığı araştırmalar sonucu dünyada her sene SPA kullanıcılarının
sayısı arttığı gözlenmektedir. Turizmde SPA hem keyif
amaçlı hemde medikal amaçlı kullanılmaktadır. Sağlık
Turizmi Derneğine göre sağlık turizmi “Bir ülkeden diğer
ülkeye herhangi bir sebeple (bekleme süresinin uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık
hizmeti v.b.) sadece tedavi için gidilmesidir.Tıbbi olarak
gerekliliği raporla belirlenmiş kaplıca tedavileri için bir
ülkeden diğer ülkeye gidilmesi de bu tanım altında yer
almaktadır.” Türkiye sağlık turizminde kaplıcaları,termal
alanları ve ünlü Türk hamamı ile ortaya çıksa da, Hintlilerin Ayurveda masajları, Tayland’a özgü Thai masajı, İsviçre’nin İsveç masajı, Bali’ye özgü Bali masajı,
Endonezya’ya özgü Lulur masajı, Hawai’ye özgü Lomi
Lomi masajı ve Japon shiatsu gibi turizmi başka ülkelere çeken ünlü masajlar da mevcut. Türkiye ise termal
alanları ile turistleri sağlık turizmine çekmekte başarılı.
Termal turizm doğal şekilde belirli sıcaklıkta yer yüzüne
ortaya çıkan ve faydalı mineraller içeren şifalı suların,
çamur ve buharın müşterilerce kullanılması sonucu oluşan turizmdir. Turizm Bakanlığı mineralize termal sular
ile çamurların, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri bileşiminde insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında fizik
tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi,diyet gibi
destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılan turizm hareketi “termalizm” olarak adlandırılmaktadır. Termal suların bileşimindeki madeni tuz ve minerallerin özelliklerine göre birçok hastalığın tedavisinde

kullanılmaktadır. Türkiye’de 1500 civarı termal kaynak
bulunmaktadır.Ülkemizde SPA & Wellness’in uluslar
arası düzeyde pazarlanması ile daha çok turist Türkiye’deki sağlık turizmine katkıda bulunacaktır.

yapacağı gibi bir düşünce oluşabiliyor oysaki hydrotherapydeki en aktif faktör sıcak ve soğuğun kullanımı.
Hydrotherapy’nin termal, mekanik ve kimyasal etkileri
vardır.

Geleneksel Avrupa SPA’ları ise sağlık turizminde genelde romatizma, kireçlenme, bazı solunum ve dolaşım bozuklukları gibi medikal çözümler sunar.Tedaviler doğal
kaynaklarda yapılır, bunlar termal sular, çamur, mineral,
içme suyu,tuz ve diğer doğal gazlardır.Sağlık turizminde
fizyoterapi, elektroterapi, hidroterapi, balneoterapi, ve
rehabilitasyon masajları doktor kontrolünde ve reçetesiyle yapılır.Müşteriler SPA’yı iki ya da üç hafta ziyaret
ederler.

Termal etkisi; suyun vücut sıcaklığının aşağı yada yukarısında uygulanması sonucu vücudun ısı ayarlama mekanizmasını devreye sokmasıdır. Bu da dolaşım,sindirim,
terleme ve diğer vücut fonksiyonlarını harekete geçirir.

Amerika’da ise ISPA’nın yaptığı araştırmalar sonucu
2008’de Amerika’da 18.100 adet SPA’nın mevcut olduğu, 4 Amerikalıdan birinin SPA’yı ziyaret ettiği ve yine
2008’de 303,700 adet SPA çalışanın bulunduğu ortaya
çıkmaktadır.Son 8 yılda %20 oranında yeni SPA merkezi açılmıştır.

Kimyasal etkisi ise suyun yutulması ile oluşur.Buna örnek olarak mineral SPA suyunun içilmesi örnek verilebilir.Bu suyun içindeki mineraller vücuda faydalıdır.

Sağlık Turizmi ekonominin iyileşmesini, ülkeye döviz girişini, işsizliğin azalmasını,ülkenin daha çok tanınmasını
ve bu sayede daha çok turist çekmeyi sağlıyor.Sağlık turizmi yaptıran bir müşteri gelmişken gezmek için de kalıp
para harcıyor.Burada geldiği ülkenin tarihini, gezilecek
yerlerini , alışveriş merkezlerini ,müzelerini keşfediyor.
Bu da ülkenin tanınması ve ülkeye para girişi açısından
faydalı.Bu açıdan ülkedeki SPA reklamlarının ve pazarlama stratejilerinin düzgün yürütülmesi gerekmektedir.
SPA’da uygulanan her uygulama vücuda farklı yönlerden faydalıdır.Hydrotherapy suyun katı, sıvı yada gaz
halinde vücuda sağlık sağlayan terapisidir. Hydrotherapy kelime olarak yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor
çünkü “hydro” su anlamında ve suyun tek başına terapi

Mekanik etkisi suyun vücuda değmesi ile oluşan etkidir.
Hydrotherapy küvetleri, jakuzi ve duşlardaki gibi.Burdaki
fayda lokal dolaşımın devreye girmesi ve kas ağrılarının
azalmasıdır.

SPA’da kullanılan sıcak ve soğuk uygulamaların lokal,
sistematik ve reflex adını verdiğimiz 3 çeşit etkisi vardır.Lokal etkiler sıcak yada soğuğun uygulandığı alanda
lokal olarak etki yaratır.Sistematik etkiler bütün vücudu
etkiler.Refleks ise sinir sisteminin etkisi ile uygulama yapılan alandan farklı bir vücut bölgesinde etki oluşturur.
SPA’da
sıcak
uygulamalar
sauna
,
buhar
odası,kaldaryum,hamam ve jakuzi gibi uygulamalardır.
Bunlardan bazıları dolaşımı arttırması, dokuları yenilemesi ve onarması, fazladan alyuvarın dolaşmasını
sağlaması, damar genişlemesi ve böylece kanın yaptığı
basıncın azalması, ağrı, kireçlenme ve kas kasılmalarını azaltması,damar genişlemesi, kalp atışında artış,kan
basıncının azalması, terleme, kas ve dokuda yumuşama, rahatlamadır.
Sıcak uygulamalardan özellikle saunada dolaşımın art-
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maları derinin temizlenmesini sağlar, ölü hücrelerden
arındırır, cildin üst tabakasının yeniden yapılandırılmasını sağlar.Lif masajı selülitleri engeller, kan dolaşımını arttırır.Köpük banyosu cildi rahatlatır, derinlemesine
temizlik sağlar.
SPA’da soğuk uygulamalar soğuk duşlar, kar odası, kar
çeşmesi gibi uygulamalarda görülür.Soğuk uygulamalar
kan damarlarırın büzülmesi, acıyı hissetmenin azalması, güneş yanığını yatıştırma, ateş ve iltihabı azaltma,
sıcak uygulamalardan sonra vücudu serinletme gibi faydalar sağlar.
Kar odası ve kar çeşmesi kullanımı cildi canlandırır,
kan dolaşımını arttırır ve bağışıklık sistemini düzeltir,
cildi sıkılaştırır ve bütün vücudu canlandırır.Buz dolaşımı arttırır,dolaşım ve lenfatik sistemini çalıştırır , çok iyi
bir stres atıcıdır. Kardiyovasküler sistem için yararlıdır.
Soğuk buz odalarında metabolizma hızlanır. Bu yöntem
kalp hastalıkları ve soğuk alerjisi olanlar hariç herkese

ması, ter ile gözeneklerin derinlemesine
temizlenmesi ve vücuttan gereksiz maddelerin atımı, vücut ısısının artması ile
“herbal wrap” adı verilen bitkilerle sarma
işlemlerinin sıcakta daha çok etki etmesi,
kan dolaşımın artması ile deriye daha çok
yapıcı maddenin gelmesidir. Sauna süresince deri kalpten gelen kanın %50 sini
alabilmekte fakat normalde sadece %5-10
unun almaktadır. Saunada alınan “hyperthermia” yani aşırı yüksek sıcaklık, bağışıklık sistemine faydalı çünkü hastalıklarla savaşan alyuvarların, antikorların ve antiviral
bir protein olan interferonun artmasını sağlar.Buhar odası, saunaya oranla sıcaklık
açısından aynı faydaları fakat solunumla
ilgili daha çok fayda sağlar.Buhar, boğaz
tahrişini ortadan kaldırır ve akciğerlere etki
edip bronşiti engeller, solunum sistemindeki mukozlu bölgelerdeki kan tıkanıklıklarını kaldırıp, sinus iltihabını azaltır.Bir çok
SPA’da okaliptus gibi aromatik esanslar
kullanılır, aromaların buharla birleşimi ile
terapi sağlanır.
Hamamlar ise stresi azaltır, bağışıklık sistemini arttırır,kan dolaşımını arttırır,cildin
taze kalmasını sağlar,terleme ile cildin
gözeneklerinin açılması, toksinlerden temizlenmesi, sinüs iltihabından, soğuk ve
nezleden korunmayı sağlar.Kese uygula-
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uygulanabilir.
SPA alanlarında kullanılan kar çeşmesi ve kar odasının kullanımı sıcaktan soğuğa geçerken oluşan ani ısı
değişimi ile dolaşımın artmasının yanı sıra, soğuk hava
ve buz, eklem ağrılara, baş ağrısına, saçlara, yaralara
ve cilde kadar pek çok soruna devadır. Buz tedavisi ile
vücuttaki çeşitli romatizma, eklem ağrıları ve şişlikler
azaltılabilir çünkü soğuk, damarları sıkıştırarak her türlü eklem ağrılarını önemli ölçüde yok eder ve dokular
arasında kanın toplanmasını yani hematomu azaltarak
ödem oluşumunu engeller.Soğuk, hassas olan sinirleri
uyuşturarak ağrıyı azaltır.
Kadınların %80i portakal kabuğu görüntüsündeki deriden yani selülitten rahatsızdır.Çoğu selülit giderici çözümler masaj, lenf drenaj, thalassotherapy ve hydroptherapy gibi SPA çözümleridir.SPA’da tek bir selülit
servisi vermek fayda etmez, haftada bir yada iki defa olmak üzere 10 ila 20 uygulama tavsiye edilir.Bu selülit tedavisi süresince müşteri aynı anda beslenme ve egzersiz programına da uygula”malıdır. SPA’da selülit giderici
uygulamalardan birisi yosun uygulamasıdır.Masajla yağ
hücrelerinin bulunduğu bölgelerdaki dokular arası boşluklar açılır sonra yosun lokal damar genişlemesi sağlayarak kan ve lenf akışını arttırır bunun sonucunda artan
boş alan ve dolaşımın artması ile vücut yağ hücrelerini
parçalar buna “lipolysis” yani yağın erimesi denir.Lipolysis sonucu cilt görünümü düzelir.Bazı SPA’larda mezateropi, lazer, ultrason, antiselülit kremleri gibi selülit
gideren çözümler de sunulmaktadır.
SPA’larda uygulanan “body wraps” yani vücudu sarma
işleminde detoks sağlayan “herbal wraps”dinlenme, ferahlama sağlayan “aromatheraphy wraps” ya da deriyi
temizleme, besleme ve selülilitlerden arındıran “cellulite wraps” kullanılabilir.Çamur ve kil ile sarmalama cilt
gözeneklerini temizleme, deriyi yumuşatma, ısıyla birleşince eklem elastikliğini arttırma gibi faydalar sağlarken,
yosun ile sarmalama cilde gerekli mineralleri verir, soğuk sarmalama işlemleri güneşyanıklarını azaltır, dolaşımı arttırır, vücut sıkılaştırıcı sarmalamalar kilo kaybı,
sıkılaşma ve fit görünüm sağlar.
SPA’larda uygulanan bitkisel terapilerde müşteriler bitkilerin faydalarından yararlanır.Mesela zencefil kökü
dolaşımı arttırıp , soğuk ve nezleye karşı savaşırken,
limon uyaran, temizleyen bir etki sağlar, lavanta sakinleştirici, rahatlatıcı ve kas kramp ve kasılmalarını giderici etki sağlar, yasemin yorgunluk, kuru cilt, acıları
azaltma sağlar, gül ağacı ateş, soğuk algınlığı , çatlaklar
için faydalıdır,portakal çiçeği uykusuzluk problemi,stres,
çatlaklara iyi gelir, okaliptus soğuk algınlığı, kas ağrıları, enfeksiyonlara karşı faydalıdır, papatya cilt
tahrişleri,kaşınmaya karşı faydalıdır, sakinleştirici etkisi
vardır.
SPA’larda uygulanan masajların ise farklı faydaları vardır.Mesela sıcak taş masajında insan vücudu taşlardan
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lardan koruyan bir terapidir.Terapi streçing ile başlar ve
enerji ve kas dinlendirme hareketleri ile devam eder.
Baskı bazen yumuşak bazen ise derince olabilir.Shiatsu fiziksel ve psikolojik dengeyi sağlayıp, sağlık ve şifa
sağlar.
Derin doku masajı ise kas dokusunun derin katmanlarına kadar iner.Yumuşak vuruşlarla ve derin parmak
baskıları ile kas ve tendonlardaki tansiyonu alır.Kaslar
stresli olduğunda oksijen ve besleyicilerin girişini engeller ve iltihaba yol açar, toksinler kas dokuda artar.Derin
doku masajı kas dokuyu yumuşatır, toksinlerin kastan
atılmasını sağlar ve kan ve oksijen dolaşımının düzenlenmesini sağlar.

gelen enerjiden bioelektrik alan sayesinde etkilenir.Bu
sayede enerji vücutta dolaşmaya başlar.Kristaller enerjiyi taşır, bazalt taşları manyetik alanları taşır.Taşların
ve terapistin ellerinin müşterinin vücuduna yaptığı baskı
ile kan ve lenf dolaşımı artar, kaslar rahatlar, acı hissi azalır, sıcak taşların yatıştırıcı, stresi ve başağrısını
azaltan etkisi vardır.
Ayurveda masajlarından Abhyangada amaç “marma”
noktalarına yani gizli, saklı noktalara masaj uygulamaktır, enerjiyi açığa çıkarmaktır.
Shirodhara ise başa uygulanan bir ayurvedik Hint
masajıdır.”Shiro” baş “dhara” ise sıvının akması demektir.Ilık yağ yaklaşık yarım saat boyunca masaj yatağında
uzanan müşterinın alının üçüncü göz bölgesine doğru
akıtılır.Yağın yanında farklı bitkiler, sütler de kullanılır.
Üçüncü göz bölgesindeki enerji açığa çıkar, hafıza kaybı, tansiyon, baş ağrısı, uykusuzuluk problemleri ortadan kalkar.
Champissage ayurvedik Hint baş masajıdır, saç köklerini besler ve baştaki dolaşımı arttırır.Göz yorgunluğu,
baş ağrısı, uykusuzluk, konsantrasyon sorunu ve halsizliğe iyi gelir.
Shirovasti ise ayurvedik baş masajıdır ve özel bitkisel
yağlar kullanılarak uygulanır.Geleneksel Hint yaprak
ve çiçekleri yağa batırılır sonra bir kapta karıştırılıp baş
bölgesine uygulanır, gözyorgunluğu,sinus iltihabı ve başağrısına iyi gelir.
Thai masajı Taylandın geleneksel masajıdır ve esnetme
hareketleri sayesinde eklem ve kasların elastikliği artar.
Thai masajında vücuttaki enerji akışı dengelenir.Thai
masajında pasif esneme ve yoga yapılır.Thai masajında
çekme, germe, esnetme uygulanır.
Shiatsu Japonca shi yani “parmak” ve atsu yani “basınç”
kelimelerinden oluşur.Shiatsu huzur verici,stresden
arındırıjı, enerji sağlayan, denge sağlayan ve hastalık-
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Spor masajı spor yaralanmaları ve incinmelerine iyi gelen
bir masaj tipidir ve yorgunluk, kas ağrıları ve incinmelere faydalıdır.Atletlerin performansını arttırır,kaslarındaki
yorgunluğu alır.Her sporda farklı bir kas grubu çalışır ve
spor masajlarında istenen kas gruplarına uygun şekilde
terapi yapılır.Spor masajları kan basıncı azaltıp, kan dolaşımını arttırır, esnekliği arttırır.
İsveç masajı kasları rahatlatan, kas ve kemiklere baskı
uygulayarak rahatlama sağlayan bir masajdır, laktik asit,
ürik asit ve diğer metabolik atıkları vücuttan atar.Kan dolaşımını kalbe yüklenmeden arttırır.Lif ve tendonları gerer ve onların elastik ve esnek olmasını sağlar.İsveç masajı aynı anda deri ve sinir sistemini etkiler, stresi azaltır.
SPA’larda yapılan özel cilt bakımları sıkılaştırıcı, cildi temizleyici,nemlendirici, leke giderici etkiye sahiptir.
Anti-ageing bakımları yaşlanmayı geciktirir.SPA’larda
yağlı ciltten kuru cilde kadar vitaminli bakımlar,
maskeler,onarıcı, kırışık engelleyici cilt bakımları da bulunmaktaıdr.
SPA merkezlerinde hijyen çok önemlidir.SPA merkezine
gelen müşterilere temiz havlular verilmelidir.Ayaklarına
galoş ya da temiz ve bir kullanımlık terliklerden verilmelidir.Sauna, buhar odası gibi alanlar her akşam temizlenmelidir.Havuzlarda dezenfektan ve yosun öldürücüler
en geç 30 saniyede koli basili ve mikroorganizmaları yok
etmelidir. Sauna gibi alanlarda havlunun üzerine oturulması tavsiye edilir bu ahşabın renginin terleme ile vücuda geçmesini engeller. SPA banyolarında, havuzlardaki
gibi filtreler yoktur bu yüzden iyice temizlenmelidir. SPA
çalışanlarının hepsi hijyen konusunda duyarlı olmalıdır.
Masaj terapistlerinin kendilerini bulaşıcı hastalıklardan
koruyamaması sonucu bu hastalıklar müşterilere geçer.
Ayrıca odalardaki masadan, yere, masaj yatağından,
örtülere, yağ kutularına kadar her ürün temizlenmelidir.
Masörler her masajdan önce ve sonra ellerini yıkamalı
ve dezenfektan sürmelidir. SPA alanlarında sigara içmek yasaktır. Saunalardaki banklar portatif olup kaldırıldığında altındaki alanlar kolaylıkla temizlenebilmelidir.
MELİS KABAŞ
PROMET A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Bodrum
Göltürkbükü’nde
2009 yazında
açılan KUUM
Otel’in Spa merkezinde ıslak alan
uygulamalarını gerçekleştiren
PROMET SPA
WELLNESS Genel Müdürü Ayşegül Sungur Otel
ve Spa Merkezi ile
ilgili bilgi verdi.

Türkbükü Kuum Otel…
Bodrum Türkbükü’nün en güzel koyunda muhteşem manzarasıyla ve özel bir konumuyla Kuum
Otel, huzurlu bir tatil geçirmeyi tercih edenlerin vazgeçilmez adresi…
Dingin atmosferi, özel mimarisi, lezzetli mutfakları ve özel olarak tasarlanmış Spa merkezi ile
Kuum Hotel, hem ruhunuza hem bedeninize hitap edecek ve keyif yaşatacak bir tatil sunuyor.
Yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği eşsiz güzellikteki Kuum Otel, kendine ait koyunda, 1800 metrekarelik plajı ve 2200 metrekare’lik Spa’ sıyla doğa ve deniz tutkunlarına özel bir tatil vaat ediyor.
Kuum Otel’in farklı, göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken ve muhteşem deniz manzarasıyla büyüleyen odaları, misafirlerine keyif ve konfor yaşatacak şekilde tasarlandı. 40, 60 ve 80 metrekare
arasında değişen 66 butik odaya sahip Kuum Otel, koyun farklı açılardaki güzelliklerini yansıtıyor.
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“KUUM SPA”
Bedeninizi ve ruhunuzu
arındıracak…

Kuum Otel’in bünyesinde bulunan Kuum Spa, dingin atmosferi ve ambiyansıyla sizlere huzurlu ve keyifli bir tatil
imkanı sunuyor.
Yorgunluğunuzu üzerinizden atmak ve şehir hayatının size yüklediği stresten arınmak için Kuum Otel’ın
Spa’sında kendinizi Thai masözlerin maharetli ellerine
bırakarak, yenilenip tazelenip, masajlar, bakım kürleri,
canlandırma bakımları, tedavi edici ve yumuşatma bakımları ve sauna keyfi programlarıyla mutlu bir ruha ve
sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz.
Kuum Spa, özel dizayn Türk hamamı, vip hamam bölümleri, hamam dinlenme alanı, buhar odaları, renk
terapisi ile zenginleştirilmiş fin saunası, efektli macera
duş sistemleri ile donatılmış duş tüneli, buz çeşmesi, 13
terapi odası ile misafirlerine ruhsal ve bedensel bir yenilenme vaat ediyor.

Konusunda uzman kadroyla 12 ay boyunca hizmet veren Kuum Spa’da 5 tekli terapi odası,1 cilt bakım odası,
2 VIP Jakuzili ve buhar banyolu terapi odası, 1 Thai masaj odası, 1 Double terapi odası, 1 Double Vichy Shower
Odası, 1 Kapsül odası, 1 LPG odası, Dinlenme odası,
Yoga&Meditasyon Odası ve Vitamin Bar, fitness merkezi, kapalı yüzme havuzu ve jakuzi bulunuyor.
“KUUM SPA”DA VICHY SHOWER BAKIMLARI İLE
YENİLENİN…
Kuum Otel’in bünyesindeki “Kuum Spa”da bulunan
Vichy Shower uygulaması ile suyun rahatlatıcı etkisini
bedeninizde hissedeceksiniz.
Kuum Spa’da doğal bitki özlerinin suyla birleştiği Vichy
Shower’da uygulanan rahatlatıcı bakımlar, cildinize sağlıklı bir görünüm kazandıracak. Misafirlerin cilt tipi
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Kuum Spa’da Thai ve
Türk masözlerin uyguladığı, Uzakdoğu’nun
ruhu ve bedeni canlandıran masaj teknikleri bedeninize ve
ruhunuza kendinizi
yeniden doğmuş gibi
hissettiren bir tazelik
sağlıyor.
“Kuum Spa” da hem
ruhen hem de bedenen dinlenmenin keyfini yaşayacaksınız.

ne, ihtiyacına ve isteğine göre seçilen
bu bakımlar Vichy
Shower’da su ile
vücuda masaj yapılarak uygulanıyor.
Cildi ölü hücrelerden arındıran,
nemlendiren ve
besleyen bakımlardan Olive Cocoon;
nemlendirici zeytin
özleri ile cildinize
pürüzsüzlük ve
parlaklık kazandırırken, salatalık
özleri hazırlanıp
uygulanan Cucumber Mist bakımı ile,
güneşin etkisiyle
oluşan cilt lekelenmelerini azaltabilirsiniz. Antiaging etkisi veren,
mango ve bal özleri
ile genç kalmanızı sağlayan
Honey Blast bakımı ve bedeninizi toksinlerden arındıran
Spirulina Splash bakımı ile de
kendinizi yenilenmiş ve rahatlamış hissedeceksiniz.
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