reklam

künye

g zl l k pol t kası

let ş m



ABONE OL



MODA

GÜZELLİK

ÜNLÜLER

ETKİNLİKLER,

DEFİLE

SEKS & İLİŞKİLER

ASTROLOJİ

YAŞAM

MARIE CLAIRE TV

YAŞAM

Gez Hotel Bosphorus’ta K ş ye Özel
But k Lüks SPA Konforu
1 AĞUSTOS 2021 ·

· 1.1K GÖRÜNTÜLEME · 2 DAKİKADA OKUNABİLİR · KÜBRA ELMALI

ASTROLOJİ

14 – 20 MART HAFTALIK BURÇ
YORUMU
14 Mart 2016 10:03 | By Arzu Çağlan

14 – 20 Mart haftalık burç yorumu; Koç Bu
hafta...
DEVAMI

M saf rler ne k ş sel, estet k ve kal tel h zmet vaat eden Gez Hotel Bosphorus’un bünyes nde yer alan
S lver SPA sadece özel rezervasyonla k ş ye özel ağırlama yapıyor. S lver SPA h zmet alan m saf re özel
olarak açılırken başka b r m saf r kabul ed lm yor, bu sayede k ş selleşt r lm ş but k ve aynı zamanda
profesyonel b r h zmet sunulmuş oluyor.
Kurulduğu 1950’lerde şehr n sosyall ğ n n en öneml merkez , İstanbul’un lk oteller nden b r olma özell ğ
taşıyan Gez Hotel Bosphorus, bünyes nde olduğu Des gn Hotels felsefes ndek k ş selleşt r lm ş but k lüks
anlayışını ‘S lver SPA’da da uyguluyor.

BURÇLARIN İNSANLARI SİNİR
EDEN YÖNLERİ
25 Ekim 2015 09:51 | By Nurdan Gündoğdu

Burçların insanları sinir eden yönleri; Koç
Ego tatminine en çok...
DEVAMI

İstanbul’un tadının çıkarıldığı koşturmalı b r günün sonunda d nlenmek, arınmak, stres atmak steyenler S lver
SPA’yı terc h ed yor. Türk ye’n n sayılı Des gn Hotels üyes oteller arasında yer alan Gez Hotel Bosphorus,
bünyes nde yer alan S lver SPA le m saf rler n n İstanbul’da geçen yoğun günü ardından yorgunluk atmalarını
sağlıyor. Pandem neden yle tüm spa h zmetler k ş ye özel olarak açılırken k ş selleşt r lm ş but k ve profesyonel
b r h zmet sunuluyor. Beden ve ruhu arındırıcı masajlardan c lt bakımına, modern Türk hamamından Uzakdoğu
masajlarına kadar pek çok uygulamaya sah p olan S lver SPA’da en yen techno-gym ek pmanlarıyla donatılmış
spor merkez de bulunuyor.
Modern Türk hamamından Uzakdoğu masajlarına…
Modern Türk Hamamının d ng nl k ver c r tüeller , profesyoneller tarafından uygulanan Uzakdoğu masajları,
dermatoloj k ürünlerle yapılan c lt bakımları başta olmak üzere pek çok uygulaması bulunan S lver SPA’da c ld
yen leyen vücut peel ng , rahatlatıcı köpük masajının yanı sıra buhar odası, sauna ve d nlenme salonu mkanları
da sunuyor.
Sağlıklı menülerle sporunuzu tamamlayın

Mükemmel İlet ş mler yle
D kkat Çeken Burç Ç ftler
2 Nisan 2020 13:50 | By Kübra Elmalı

Bunu yanı sıra f z ksel sağlığına özen gösteren, formunu korumak steyen m saf rler, en yen techno-gym
ek pmanlarıyla donatılmış spor merkez nde günlük kard yo çalışmalarını yapab l yor, sağlıklı SPA menüsündek
y yecekler terc h edeb l yor.

Bazı insanlar vardır; kusursuz
iletişimleriyle size kendilerini hayran
bırakırlar. Bu...

Des gn Hotels Felsefes
Des gn Hotels dünyada 300’den fazla otele sah p n ş b r portföy, köklü konukseverl k anlayışını, eşs z tasarım ve
m mar ye tutkuyla bağlı bağımsız otelc ler n – veya “Or j naller n” v zyonunu, sah b n n felsefes n yansıtan b r
grup.

DEVAMI

Kübra Elmalı
Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında lmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve
fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve oral desenleri de çok seviyor.

BUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

GURME,

YAŞAM

SEYAHAT,

YAŞAM

Boğaz’ın İtalyanı Oster a
Salvatore’den Mevs me Özel
“Kabuklu” Lezzetler!

Ajda Pekkan Bayram’da
T tan c Deluxe Bodrum’da
Sahne Alıyor!

12 NİSAN 2022 · FİONA MALKİ

11 NİSAN 2022 · FİONA MALKİ

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİR

iPhone ve iPad ve Android cihazlarınız için Marie
Claire.

YAŞAM

Pakten Sağlık Ürünler A.Ş,
Yen Yatırımlarıyla Büyüyor
8 NİSAN 2022 · FİONA MALKİ

NAVİGASYON
MODA

ETİKETLER
##SLİDER



#AFRODİZYAK ETKİLİ ERKEK PARFÜM İSİMLERİ

GÜZELLİK



#AFRODİZYAK ETKİLİ KADIN PARFÜMLERİ
#AFRODİZYAK KOKULAR

ÜNLÜLER



#AYRILIK SONRASI İZLEMENİZ GEREKEN FİLMLER
#BAHAR HAVASINDA NASIL AYAKKABI GİYİLİR
#BAŞAK DÖVMESİ

DEFİLE

#BURÇ DÖVMELERİ

#BURÇLARIN TEN UYUMU

#CAROUSEL

#EKİN KOÇ SEVGİLİSİ VAR MI

SEKS & İLİŞKİLER

#EN EROTİK FİLMLER

ASTROLOJİ



#EN GÜZEL KOKAN PARFÜMLER
#EN İYİ SİYAH OJE MARKALARI

YAŞAM



#ERKEKLERİN EN BEĞENDİĞİ KADIN PARFÜMLERİ
#EVLİLİK SONRASI İLK GECE NE GİYİLİR

VİDEO



#GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ MODELLERİ

#HANDE ERÇEL

#HÜLYA BALIKAVLAYAN

YILBAŞI SAYISI

#İLK BULUŞMADA NE GİYİLİR
#İLK BULUŞMADA NE KONUŞULUR
#İÇ ÇAMAŞIRI

#İÇ GİYİM

#JO MALONE

#KADINLAR İÇİN DÖVME ÖNERİLERİ
#KADINSI KOKULAR
#KİM KARDASHİAN SEX TAPE
#MİNİMAL DÖVMELER
#NASIL SEKSİ OLUNUR
#PARFÜM

#MODA BLOG'U
#NİKAHTA NE GİYİLİR

#PİJAMA

#SEKS FİKİRLERİ

#KÜLOT

#SAAT

#SEKS HİKAYELERİ

#SEVİŞİRKEN DİNLENECEK ŞARKILAR
#SİMLA CANPOLAT
#TAYT

#SLİDER

#SUTYEN

#YENGEÇ DÖVMESİ

#ÇIPLAK SAHNELERİ OLAN FİLMLER
#ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI ŞAMPUANLAR

Mar e Cla re Türk ye

