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Historia ³aŸni tureckich siêga 
jeszcze czasów staro¿ytnych, tak 
wiêc s¹ mocno zakorzenione w tam-
tejszej kulturze. W tamtych czasach 
tylko zamo¿ne domostwa wyposa-
¿one by³y w kanalizacjê oraz bie¿¹c¹ 
wodê. Reszcie spo³eczeñstwa po-
zostawa³y ³aŸnie – miejsca, gdzie 
mo¿na by³o za¿yæ k¹pieli oraz 
odœwie¿yæ siê. W tym samym czasie 
na po³udniu Europy, czyli przede 
wszystkim w Rzymie i w Grecji, 
ludnoœæ korzysta³a z otwartych term, 
w których woda Ÿródlana dostar-
czana by³a akweduktami. W krajach 
Orientu ³aŸnie – parowe pozosta-
wa³y zamkniête, w nich panowa³a 
wysoka temperatura i unosi³a siê 
para wodna.

Do dziœ kraje Orientu nie wy-
obra¿aj¹ sobie ¿ycia bez ³aŸni i jest 
sta³ym elementem tamtejszych 
krajobrazów. Tak jak i dawniej tak
i dziœ, ³aŸnia nie s³u¿y wy³¹cznie 
celom kosmetycznym i higienicz-
nym, spe³nia ona równie¿ wa¿n¹ 
funkcjê kulturow¹. To w niej toczy 
siê ¿ycie towarzyskie, to w³aœnie
w ³aŸni zosta³ dobity niejeden targ
i za³atwiony niejeden interes. Tylko 
w ³aŸniach budowanych z myœl¹
o turystach dopuszczalne jest to, aby 
z jej uroków korzystali jednoczeœnie 
mê¿czyŸni i kobiety. W tradycyjnych 
³aŸniach kobiety i mê¿czyŸni za¿y-
waj¹ ³aŸni osobno.

Rytua³ k¹pielowy potrafi trwaæ 
nawet do dwóch godzin. Jednak 
zale¿y to przede wszystkim od tego, 
jak siê w ³aŸni czujemy. Jeœli zbyt 
gor¹ca temperatura zaczyna dos-
kwieraæ, nale¿y natychmiast zrobiæ 
przerwê, za¿yæ ch³odniejszego po-
wietrza lub nawet wyjœæ z ³aŸni.

Wizyta w ³aŸni tureckiej zaczyna 
siê od pó³godzinnego pobytu w sau-
nie. 

Uczestnicy k¹pieli siadaj¹ na 
rozgrzanych ³awach, polewaj¹ siê 
wod¹. Ogarnia ich uczucie odprê-
¿enia, relaksu, poprawia siê samo-
poczucie, a ciep³o ogrzewa ca³e 

cia³o. K¹piele w saunie powoduj¹ 
przyspieszone kr¹¿enie krwi. Sauna 
ma te¿ znacz¹cy wp³yw na uk³ad 
oddechowy, który w trakcie korzys-
tania z sauny oczyszcza siê i pozwala 
oddychaæ g³êbiej. Sauna sprawia, i¿ 
oczyszcza siê organizm z toksyn. 
Ponadto, w saunie przyspieszona 
zostaje akcja serca, w rezultacie 
dzia³a ona na serce tak, jak regularny 
wysi³ek fizyczny. Dziêki unosz¹cym 
siê w saunie oparom olejków ete-
rycznych, skóra staje siê odpowied-
nio miêkka.

Nastêpnie bierze siê zimny 
prysznic. Zmiana temperatury poz-
wala zahartowaæ organizm i jedno-
czeœnie pobudziæ do pracy uk³ad 
odpornoœciowy. W nastêpnej ko-
lejnoœci ca³e cia³o poddaje siê 
dzia³aniu soli himalajskiej, która 
sprawia, ¿e skóra staje siê na-
piêta, ujêdrniona. PóŸniej przecho-
dzi siê do etapu w³aœciwego, czy-
li aromatycznej ³aŸni k¹pielowej. 
Wnêtrze ³aŸni powinno byæ wy-
konane z marmuru. Poœrodku ³aŸni 
zawsze stoi ³o¿e wykonane z tego 
kamienia.

Marmur nagrzewa siê szybko
i d³ugo trzyma temperaturê, a poza 
tym ma podobno lecznicze w³aœci-
woœci, w tym, leczy z reumatyzmu.

Uczestnicy ³aŸni k³ad¹ siê na 
marmurowym ³o¿u, gdzie ich cia³o 
rozgrzewa siê do w³aœciwej tem-
peratury. Kiedy skóra jest ju¿ 
odpowiednio wilgotna, przychodzi 
czas na pozbycie siê martwego 
naskórka. Zajmuj¹ siê tym pra-
cownicy ³aŸni, którzy masuj¹ cia³o 
za pomoc¹ parcianych rêkawic. 

Dopiero wtedy goœci ³aŸni czeka 
natarcie pian¹ mydlan¹. Na ciele roz-
smarowuje siê specjalne czarne my-
d³o. Jest to kosmetyk otrzymywany
z czarnych oliwek, nierafinowanego 
oleju palmowego, a tak¿e mas³a 
shea. Mas³o to ma przede wszystkim 
silne w³aœciwoœci oczyszczaj¹ce, 
wyg³adzaj¹ce oraz antybakteryjne. 
Ponadto, kosmetyk zaopatruje skórê 
w wiele cennych witamin i g³êboko 
j¹ nawil¿a. Dzia³anie tego kosme-
tyku wzmo¿one jest unosz¹c¹ siê 
par¹. 

Dope³nieniem pobytu w ³aŸni 
jest jeszcze masa¿, podczas którego 
cia³a najpierw masuje siê szorstk¹ 
rêkawic¹, potem ok³ada leczniczym 
b³otem, a¿ w koñcu naciera siê 
olejem arganowym. Olej ten jest 
bogaty w witaminê E, ma dzia³anie 
antyrodnikowe, a tak¿e regeneru-
j¹ce. Specyfik ten wchodzi w sk³ad 
wielu kosmetyków.

Istotn¹ zalet¹ ³aŸni parowej jest 
to, ¿e skóra nabiera szczególnego 
blasku, œwie¿oœci, jest nawil¿ona
i elastyczna. Nie bez znaczenia jest 
jednak to, ¿e ³aŸnia pozwala od-
prê¿yæ siê, zrelaksowaæ i naprawdê 
wypocz¹æ.
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