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Natur-Med’de Orman Yürüyü!ü
Her gün düzenl! olarak katılaca"ınız tempolu orman yürüyü#ler! kalb!n!z! güçlend!r!r, beden
d!renc!n!z! arttırır, kalor! yakmanızı sa"lar, tans!yonunuzu dengeler ve z!h!nsel canlılık sa"lar.



Natur-Med’de Termal Havuzlar ve So"uk-Sıcak Kontrast Banyolar
L!tres!nde 6,3 gm yo"unlu"unda 30 farklı m!neral !çeren Natur-Med Kaplıca Suyu !y!le#t!r!c!, rahatlatıcı 
ve hastalıklara kar#ı koruyucu etk!ler!n!n yanında “ant!-ag!ng” m!neral! olarak adlandırılan s!l!syum 
d!oks!t! yüksek oranda !çeren, banyo ve !çmece olarak kullanılan ve nad!r bulunan b!r sudur. 
Natur-Med’de termal havuzların suları hergün yen!len!r, so"uk su havuzu ozon gazıyla dezenfekte 
ed!l!r.



Natur-Med’de Nefes Egzers#zler#
Her sabah yapılan Natur-Med nefes egzers!zler!yle do"ru, b!l!nçl! ve r!tm!k nefes alıp vermey! 
ö"reneceks!n!z.



Natur-Med’de Yoga ve P#lates 
Yoga, beden!, z!hn! ve ruhu e"!ten en esk! k!#!sel gel!#!m metodudur. F!z!ksel egzers!z, nefes 
çalı"maları ve med!tasyon g!b! bölümlerden olu#an b!r s!stemler bütünü olan yoganın, beden!n do"al 
arınma süreçler!n! destekleyen ve böylece hem beden! hastalıklara kar#ı koruyan hem de !y!le#t!ren 
etk!ler! vardır.

P!lates, vücudun tüm kaslarının ve s!stemler!n!n b!rb!r!yle !l!#k!s! göz önünde bulundurularak 
gel!#t!r!lm!# b!r egzers!z metodudur. Egzers!z!n sa"ladı"ı tüm yararların yanısıra beden esnekl!"!n! 
arttırır, vücudu "ek!llend!r!r, postürü düzelt!r. 



Natur-Med’de Aqua Gym (Su !ç! egzers!z) 

Su !ç! egzers!z, suyun kaldırma kuvvet!nden, d!renc!nden ve termal suyun #!falı etk!ler!nden 
yararlanılan, her ya#ta !nsanın rahatlıkla yapab!lece"! b!r egzers!zd!r. Kalor! yakımı, bedensel 
rehab!l!tasyon, kasların gel!"t!r!lmes!, esnekl!k ve d!renç kazanmada çok etk!l!d!r. 

Natur-Med’de Sa"lık Sem#nerler# 
“Enformasyon operasyondan !y!d!r" anlayı#ının ben!msend!"! Natur-Med'dek! sabah ve ak#am 
sem!nerler!nde sa"lıklı ya#am b!lg!ler! ed!necek ve nasıl kend! kend!n!z!n doktoru olab!lece"!n!z! 
ö"reneceks!n!z. 



Natur-Med Mutfa"ı
Natur-Med’de temel anlayı#ımız, pek çok hastalı"ın sa"lıksız b!r ya#am tarzı ve toks!n b!r!k!m! 
sonucu olu#an as!t-alkal! denges! bozuklu"undan kaynaklandı"ı yönünded!r. $nsan beden!, 
as!t-alkal! denges!n! sa"layacak, vejetaryen a"ırlıklı b!r beslenmeye !ht!yaç duyar. Natur-Med’de 
standart menümüz sebze a#ırlıklıdır; haftada b!r gün et yeme"!, b!r gün balık serv!s!m!z vardır. 
Natur-Med arınma/detoks menüsü !se tamamen sebze ve meyveye dayalı b!r menüdür; hayvansal, 
#ekerl!, unlu h!çb!r gıda !çermemekted!r. Detoks menümüzde günde 4 defa taze sıkılmı" 
sebze-meyve suları sunulur, Pazar günler! detoks d!yet!ndek! m!saf!rler !ç!n oruç günüdür ve taze 
sıkılmı# sebze-meyve suları ve çorbalar sunulur.



Natur-Med Hamamı
Hamam, suyun, sıcaklı"ın ve buharın kullanıldı"ı en geleneksel arınma yöntemler!nden b!r!s!d!r. 
Hamam ve hamamda yapılan kese ve köpük masajı dola#ımı, hücreler!n oks!jenlenmes!n! ve lenf 
akı"ını arttırır, toks!nler!n atılmasını sa"lar, kasları ve eklemler! gev#et!r ve rahatlatır. Hamamın 
bedenle b!rl!kte z!h!n üzer!nde de gev#et!c! ve rahatlatıcı etk!ler! vardır.  Kese, su ve sıcaklı"ın etk!s!yle 
yumu#ayan ölü der!n!n atılmasını sa"lar ve bu açıdan öneml! b!r c!lt bakımı uygulamasıdır. 



Natur-Med Destek Tedav#ler#
Oks!jen Ozon Tedav!s!
Kolon H!droterap!
PPT (Pneumat!c Pulsat!on Therapy-Vakum Tedav!s!)
SWT (%ok Dalga Tedav!s!)
Pressoterap! (Pas!f Lenf Drenajı)
Tans!yon Düzenleme Terap!s!
Masajlar
Saunalar
Buhar Odası
P!lates Cad!llac (Özel Egzers!z Programları)
F!tness Salonu
K!l Maskeler!

Tans"yon Düzenleme Tedav"s"

#ok Dalga Tedav"s"

Vakum Tedav"s"

F"tness Salonu

Masajlar
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Sauna

Buhar Odası

K"l Maskes"
Pressoterap"

Oks"jen Ozon Tedav"s"
Kolon H"droterap"
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P"lates Cad"llac Egzers"z Masası

“Ya#ama b!ç!m!n! de"!#t!rmeye
hazır de"!lsen e"er, sana
h!ç k!mse yardımcı olamaz”

H!pokrat

Ayak Refleks Masajı



Natur-Med Termal Sa"lık Otel! D!lek Yarımadası Davutlar Ku#adası
Tel: +90 256 657 22 80 - 657 17 41
Faks: +90 256 657 18 68

www.natur-med.com.tr • !nfo@natur-med.com.tr
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Bu dünyada cennet
Davutlar’da Natur-Med...

www.facebook.com/NaturMedHotSpr!ngsAndHealthResort

tw!tter.com/Natur_Med


