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DOĞA TERMAL HOTEL (5*)  - KARAHAYIT (Kırmızı Su) Özellikleri; 

Pamukkale kaplıcası, Denizli'ye 20 km. uzaklıkta, eski Hierapolis kentinin bulunduğu 

alandadır. Karstik alanlardan çıkan suların bünyesindeki kireç çözeltisi buharlaşma ve sudaki 

karbondioksitin ayrışması sonucu çökelerek genellikle beyaz renkte ve pamuk balyalarını 

andıran kalker tüfleri Pamukkale travertenlerini oluşturmuştur. Kaplıca suları kalp, damar 

sertliği, tansiyon, romatizma, deri, göz, raşitizm, felç, sinir ve damar hastalıkları, ilik 

içildiğinde spazmlı midesele iyi gelmektedir. İdrar sokturucudur. Böbrek kum ver taslarında, 

idrar yolu iltihaplarında etkilidir. Damar iltihapları ve reyon hastalığının tedavisinde yararlıdır. 

 

Karahayıt kaplıcaları, Pamukkale'nin 5 km. kuzeyinde Karahayıt mahallesindedir. Suyunun 

sıcaklığı Pamukkale'nin sularından daha fazla (42°C, 50°C, 56°C), serbest karbondioksit oranı 

daha az, radyoaktivitesi yüksektir. Kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, 

deri ve sinir hastalıklarından bazılarına, limbo, uyuz, sivilce, kasıntı vb. hastalıklarda şifalıdır. 

 

    KIRMIZI SUYUN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

İyonlar mg/lt Kaytonlar mg/lt 

Kalsiyum 466.00 Bikarbonat 1339.569 

Sodyum 114.950 Sülfat 830.000 

Magnezyum 131.344 Klorür 130.000 

Potasyum 32.833 Florür 2.280 

Demir 4.485 Hidrofosfat 0.700 

Alüminyum 0.850 Metabozik Asit 6.640 

Alfa Aktivitesi 183.140 Metasilik Asit 12.600 

Beta Aktivitesi 77.200 Isı 56 ° C 
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Banyo uygulamaları şeklinde; 

 Ortopedik ve nörolojik sekellerin rehabilitasyonunda tamamlayıcı tedavisinde,  

 Romatizmal hastalıklar  

 Siyatik, bel-boyun fıtığı, kireçlenme 

 Dolaşım sistemi hastalıkları ve sedasyon (ruhi rahatlatma) özelliği  

 Nörolojik rehabilitasyon gerektiren hastalıklar 

 Ameliyat sonrası tutukluk ve sertliklerin giderilmesi 

 Kadın hastalıkları 

 Stres ve strese bağlı tüm hastalıkların rehabilitasyonu 

 Uykusuzluk ve yorgunluklar 

 Saç, tırnak ve derideki hücrelerin canlanması 

 Cilt ve deri hastalıkları 

 Kırıkların alçılarının alınmasını mütaakip gelişen kontraktürlerin giderilmesi 

 Adele spazmlarının giderilmesi  

 Gut hastalığı, Nevralji, nevrit, Artrozlar, Kolit hastalıklarının tedavisi. 

İçme suyu uygulamaları şeklinde kullanılarak; 

 Üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozukluklarında, 

 Mide ve yemek borusu rahatsızlıklarında 

 Kemik erimesinde, ürolithiasisde ve kalsiyum ihtiyacının tamamlayıcı tedavi unsuru 

olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Çamur banyosu şeklinde kullanılarak; 

suyun içinde bulunan çamurun cilde sürülmesinin : 

 Cildi yumuşatma, 

 Gözenekleri açma, 

 Selülit ve çatlak tedavisi ve toparlama etkisi 

 Antiseptik tesiri ile akne ve sivilceleri yok etme 

 Kırışıklıkları giderme, siğilleri absorte etme özellikleri bulunmaktadır. 

ÇAMUR BANYOSU : Çamur havuzunda termal sulardan elde edilen çamur, vücudun gerekli 

bölgelerine uygulanır. Eklem ağrılarını azaltır, romatizmal hastalıklarda, kireçlenme, selülit, 

çatlak tedavisinde etkilidir. Kırışıklıkları giderir, siğilleri absorte eder.  

 

TAVSİYELER  

 Uygulanabilecek kur süresi : 10-20 dakikalık banyo olmak üzere, 10-15 gün. 

 Sıcak-soğuk–sıcak banyo uygulaması ile şok tedavi yapılabilir. 

 Tüm uygulamalardan evvel doktor kontrolünden geçmeniz tavsiye edilir. 

 


