




A whole new dimension of Spa
opens up as we learn to touch and 
communicate with you in a manner 
that honors your uniqueness and 
body type. The spa-experience then 
becomes a context where your true 
nature can blossom and unfold. 
Inevitably, this is what each one of
us seeks.

self realization…
Welcome to a journey of

Our wide range of luxurious face
and body treatments are tailor
made through a diagnosis to further  
customize product selection and 
treatment for your body nature and 
for the optimizing better results.  

We present a journey of self 
discovery…



Massage Therapy 
TRADITIONAL BALINESE MASSAGE

60/90 minutes, AED 490 / AED 660

HOT STONE THERAPY
Allow the deep, penetrating heat of volcanic basalt 
stones melt the tension away. Heat to the muscles 
enhances relaxation, circulation and healing process of 
a therapeutic massage. This modality can combine 
energy work to help balance the body. Perfect for those 
wanting a super-deep tissue massage to help stubborn 
muscles release and relax.  
60/90 minutes, AED 530 / AED 760

45 minutes, AED 390

An  ancient  deep  tissue  massage  technique  involves 
the use of oils. Pressure is applied to release areas of 
tense, knotted tissue as well as long massage strokes 
and  skin  rolling  techniques  to  relieve  stress  and 
tension  and  improve  circulation.  The  massage  is 
performed using oil  mixed with essential  oil,  which 
combines  with  the  massage  techniques  applied  to 
promote harmony of the mi nd, body and soul.

SPORTS MASSAGE
Perfect for a very active or athletic individual who seeks 
a muscle-intensive massage modality. Sports massage 
concentrates more on specic areas of the body along 
with stretching. It is ideal for recreational lifestyles to 
help relieve discomfort or pain from over activity.



MOTHER TO BE

45 minutes, AED 390

Swedish massage includes long, relaxing strokes, 
kneading, friction, tapping, and shaking motions. 
Improved circulation, relief of muscle tension, 
relaxation and well being are some of its benets. Your 
body will feel rested and your mind at ease for a total 
pampering experience.
60/90 minutes, AED 390 / AED 560

60 minutes, AED 410

This deeply penetrating massage was custom designed 
to reduce tension, stress and anxiety from your body. 
Targeting specic muscles your therapist will use a  
unique warm oil to create a deep penetrating heat 
while applying a remedial range of techniques and 
pressures, concentrating on your areas of concern.  
This massage is superb for overworked, tired, stressed 
muscles to help stretch the body and alleviate fatigue. 
60 minutes, AED 510 
     

REFLEXOLOGY

60 minutes, AED 425

THAI MASSAGE

60 minutes, AED 560

LYMPHATIC MASSAGE

60 minutes, AED 455

A foot treatment incorporating pressure points that 
mirror the body’s key systems. This is an ancient 
healing art bringing soothing relief in modern times. 
Since ancient times, the Chinese have practiced foot 
reexology to heal the body and mind to maintain 
balance and equality. It is a natural and non-medical 
approach towards healing.

Thai Massage or Thai Yoga Massage is an ancient 
healing system combining acupressure and assisted 
yoga postures. The treatment uses no oils or lotions. 
The recipient remains clothed by loose comfortable 
clothing throughout the treatment. The treatment 
consist of compression, rhythmic pressing and 
stretching of the entire body. Thai Massage operate on 
the hypothesis that body is permeated with "lom" or 
"Air"  which is inhaled in to the lungs and subsequently 
travels throughout the body  through 72,000 pathways 
called "Sen" which therapist manipulate manually. 
Thai massage can help people relax, relieve aching 
muscles, increases circulation, provides a sense of well 
being and promotes relaxation.

The lymphatic system is essential as the body’s 
drainage system for cleansing and ltering out  toxins. 
Congested lymph pathways can cause soreness, aches, 
pains and u-like symptoms. This helps to clear the 
“passage-ways”.   

During pregnancy several discomforts and changes can 
happen to a woman’s body. She will leave relaxed, 
pampered and stress-free. Pregnancy massages can 
help alleviate upper and lower back pain, aching knees 
and overall fatigue often associated with pregnancy.

CLASSIC SWEDISH MASSAGE

Argan oil is commonly known as liquid gold and queen 
of oil. The oil is rich in Vitamin E and it  is moisturizing, 
regenerating, antioxidant and nourishing. Recommend 
for dry and devitalized skin and promotes collagen 
production and ghts against all signs of aging. 
Unwind with a traditional classic massage which 
utilizes long owing strokes using pure argan oil to 
provide maximum wellbeing.

SOFTOUCH  ARGAN OIL MASSAGE

SOFTOUCH WELLBEING MASSAGE



Express Treatments 
With Aromatic oils in the traditional style.
30 minutes, AED 285

30 minutes, AED 285

REVIVE LEG AND FEET 
Gentle stroking up to the legs is helpful for tired legs. The 
oil is well  absorbed to the tissue, gives relaxing effects of 
the Aromatic oil used and strengthens the nerves.
30 minutes, AED 285

EYE TREATMENT

45 minutes, AED 360

BACK MASSAGE

30 minutes, AED 305

ANTI-AGE AND SPOT HANDS TREATMENT
Concerned of your hand due to aging problem, try our 
excellent anti-aging treatment which treats your 
wrinkles and dark spot in the hand.
45 minutes, AED 360

FEET REPAIR TREATMENT

45 minutes, AED 360

NOURISHING SCALP TREATMENT

EASE NECK AND SHOULDER
To have this pain eased away can be a source of great  
pleasure. This massage with Aromatic oil relieves your 
tension build ups.

This treatment revives and relaxes your tired and 
stressed eyes. A Specialized Massage and Mask brings  
back your eyes to their Sparkling best.

A good back massage can help relieve lower back pain. 
After a strenuous work out or sitting at desk all day 
your back muscles are likely to be tense from overuse  
or repetitive use. Let the therapist work these muscles 
and ease the tension away.

Remove the dryness of the Feet with this treatment. An 
anti-aging mask and scrub along with a relaxing 
massage will make your feet revive and rejuvenate.

30 minutes, AED 305

LIP RENEW PLUMP & DE-AGE TREATMENT
An anti-aging treatment to target the lip and mouth 
area to instantly and progressively achieve fuller, 
plumper and smoother lips with a more youthful skin 
surrounding the mouth for the perfect pout !





  

 

  

Body Scrubs & Wraps
For a healthier, softer and smoother skin!  French Sea 
Salt and organic fruit extracts enriched in pro-vitamin A 
and carrot seed oil are applied to your body creating 
the sweater ambiance experience. This innovative 
anti-aging , salt-mousse renes your skin unlike any  
other exfoliation treatment. Choose from two natural 
extract aromas papaya-pineapple or mango-passion 
fruit.

This special treatment is the beginning to a smoother, 
silkier body. An aromatic mixture of moisturizing  oils, 
aromatherapy oils and sea salts are applied and 
massaged in circular motion all over the body.

30 minutes, AED 405

30 minutes, AED 410

30 minutes, AED 360

SALTMOUSSE-GLOW FULL BODY SCRUB

FULL BODY POLISH (SMOOTH – HYDRATE)
A rich creamy textured skin rening body scrub to  
remove impurities and rough skin. Gentle and deep 
cleansing,Pevonia’s body polish uses natural jojoba 
granules to activate the blood circulation without 
harming the ne capillaries, leaving skin soft ,silky and 
smooth.Perfomed within every body warp and self tan 
or as a sole treatment.

SPLENDOR EXFOLIATE   

 

  



YOGURT WRAP WITH MANGO-PASSION
FRUIT BODY SCRUB

60 minutes, AED 585
90 minutes, AED 810  (including Body Scrub) 

A full body exfoliating and body wrap treatment done 
by special Pevonia products avored with the essence 
of fresh fruits like papaya and pineapple which 
eliminates dead skin cells and impurities, renes the 
epidermis, releases the negative ions and renders skin 
soft and silky while fruit extract deeply nourishes and 
rejuvenates revealing soft, velvety and glowing skin.
60 minutes, AED 585
90 minutes, AED 810 (including Body Scrub) 

60 Minutes, AED 560
90 minutes, AED 1015 (including Body Scrub) 

 

60 minutes, AED 460
90 minutes, AED 605

60 minutes, AED 485
90 minutes, AED 635  (including Body Scrub)

60 minutes, AED 560
90 minutes, AED 815  (including Body Scrub)

AROMATIC MOOR MUD WRAP
This unique holistic, healing black magma dates back 
over 40,000 years. As warm Aromatic Moor Mud  rich 
in 350 natural vitamins, minerals and enzymes is 
generously applied to the entire body, sore muscles, 
aches and pains are alleviated. This superb mud offers 
a gentle thermal action which stimulates and 
invigorates the body bringing a state of deep relaxation 
and wellbeing.

This wrap stimulates your body’s ability to break down 
fat, increase metabolism and eliminate water retention. 
100% pure micronized Green Coffee, naturally rich in 
Chlorogenic acid, polysaccharides  and proteins as 
well as essential oils will smooth and enhance the skin’s 
overall texture thus visibly reducing spongy, dimply, 
cellulite areas. 

GREEN COFFEE BODY WRAP FOR CELLULITE

CHOCOLATE LOVER’S DREAM
Give yourself a Choclate Hug!  A full Body exfoliation, 
a refreshing, powerful, skin re-charging chocolate oil 
massage and body mask uplift you with  aroma. The 
combined benets detoxify, tone and  soften the skin 
and stimulates your ‘‘happy feeling’’ endorphins. 

Firming and brightening, this delightful tropical body 
wrap counteracts aging, evens skin tone, and delivers 
invigorating and toning benets. Combining the 
tropical extracts of Mango and Passion Fruit, this 
wrap is rich in malic, tartaric, and citric acids, as well as 
anti-aging ingredients. The skin emerges revived, 
refreshed, smoother, rmer, and vividly brighter.

DE-AGING TROPICAL PAPAYA-PINEAPPLE
BODY WRAP

The full body Gold body scrub exfoliates dead skin cells, 
leaving only new, healthy and radiant skin visible and 
regulates the body’s sebum production. Gold leaf rms 
and lifts the skin and protect against harmful free 
radicals with its high anti-oxidant content ensuring the 
skin complexion is radiant. The Gold gel full body mask 
enhances your tightening, rming and toning results on 
the problem areas like abdomen, legs and upper arms 
while ghting the appearance  of cellulite and improving 
skin texture.

(including Body Scrub)

GOLD BODY WRAP



 

90 Minutes, AED 760

60 Minutes, AED 460
90 minutes, AED 605 (including Body Scrub)

Body wrapping is a therapeutic treatment that is used 
to detoxify the body using simple, all natural 
ingredients. Detoxifying the body through body 
wrapping not only creates inch loss and shrinking, it is 
also an excellent addition to any weight loss 
programme. The treatment sessions starts with a 
Turmeric scrub. Turmeric is anti bacterial and super 
amazing for the skin. It lightens and brightens the skin, 
reduces the appearance of stretch marks, evens skin 
tone, has anti-aging benets and gives a beautiful 
awless glowing skin. Dead Sea Mud is applied to the 
entire body in the next phase of treatment and the body 
is wrapped with    a hot blanket. Dead Sea mud has high 
concentration of minerals like magnesium, calcium and 
potassium. These minerals increase the blood 
ciriculation and cleanse the toxins out through the body 
pores and   bring down the cellulite of your skin.As 
healing and nourishing minerals seep in, warm heat 
relieves ache, pain, fatigue and stress. Skin surface 
becomes moisturized, nourished and toned displaying a 
healthy, vibrant glow. 

DETOX BODY WRAP

HYDRA – SEA SEAWEED WRAP
A body wrap treatment with micronized algae for 
mineralizing and toning the skin. Smoothes orange 
peel skin, activates blood circulation and moisturizes 
the skin. An excellent wrap treatment to detoxify the 
body.



Signature Therapies 

100 minutes, AED 815

90 minutes, AED 1015

75 minutes, AED 815

SOFTOUCH HARMONY
With a harmonious blend of scrubs, massage and 
facial, Softouch Harmony is a total relaxing ritual. 
This special treatment begins with a scrub to a 
smoother, silkier skin followed by various rhythmic 
massage strokes. Softouch Harmony includes a skin 
type relaxing mini-facial besides.

CHAKRA BALANCING CRYSTAL TREATMENT
Deeply meditative, this experience brings the body’s 
seven main Chakras into alignment through a  
combnation of massage, specic essential oil blends 
and healing crystals. Working subtly on the energetic 
body with profound effects, this truly unique 
experience leaves you feeling calm and in a state of 
harmony, resulting in an increase in overall wellbeing.

THAI HERBAL COMPRESS
Thai Herbal compress ball consists of 100% natural 
herbs. The Herbal compress ball is an ancient form of 
Thai massage .This Massage ball blends the profound 
benet of heat,aroma,herbs and acupressure therapy 
and is a wonderful way to combine heat therapy, herbal 
therapy and aroma therapy in one modality. The 
Treatment starts with a 40 minutes aromatherapy  
massage from head to toe followed by the massage 
with Thai herbal compress. The unique combination 
and balance of these herbs within the compress balls 
work to promote your well being through increased 
energy ow, skin nourishment and increased blood 
circulation and also relaxes your tension, revitalizes 
your body and recharges your energy and ultimately 
lets you experience a complete stage of Bliss.



 

LUXURY SLEEP TREATMENT

120 Minutes, AED 915

100 Minutes, AED 1015

100 Minutes, AED 1015

Sleep redened as a Luxury Experience is essential to 
overall health and well being, a good night sleep does 
wonders for your body.The spa treatment starts  with 
an aromatic moor mud wrap. As warm aromatic moor 
mud rich in 350 natural vitamins, minerals and enzymes 
is generally applied to the entire body, sore muscles, 
aches and pain are alleviated. This superb mud offers a 
gentle thermal action which stimulates and invigorates 
the body bringing a state of deep relaxation and 
wellbeing. This is followed by lavender dreams full 
body massage, an exclusive massage experience uses 
lavender and purposeful massage technique to help 
you unwind, decompress and relax into much needed 
rest. The session ends with a nourishing scalp massage 
which relax the mind and promotes sleep.

ARABIAN JOURNEY
Begin this journey polishing away unwanted toxins 
from the body using jojoba, rosemary and lemon to 
prepare your skin for the ultimate massage experience. 
The massage consists of rst an elixir applied for the 
perfect brightening effect then a balm, infused with 
olive oil and bees wax not only to warm and relax the 
body but to increase hydration lost from the desert 
heat. After this revitalizing massage the body will be 
wrapped in a yogurt bended from ancient remedies to 
lighten and brighten the skin. Finally to close the ritual 
the treatment will nish with a scalp massage and body 
moisturisation.

JETLAG / DE-STRESS TREATMENT
After a long day of travel or a hard day at work, calm 
and relax with this blissful treatment. An intense 
treatment to relieve the body of stress and toxins, using 
an aromatic volcanic mud to melt away the tension. 
Enjoy a detoxifying foot soak and exfoliation, followed 
by a mini foot reexology whilst the body is cocooned 
in a muscle relaxing body wrap. After showering let 
your therapist put you into a deep state of relaxation 
and wellbeing with stress relieving full body massage. 
Finish off this de-stressing treatment with a refreshing 
and awakening facial combined with a scalp massage.



Swiss French spa line launched in 1991,Pevonia spa 
care bases its philosophy on the use of exceptional 
natures nest marine and botanic organic resource and 
advanced manufacturing process, innovative holistic 
spa treatment to deliver outstanding, visible 
professional results and an unsurpassed spa experience. 
Pevonia  placed in the healing hands of 
expertly-trained, highly educated skin care specialists. 
These skilled professionals administer outstanding 
skin care treatments to spa guest around the globe.



PEVONIA FACIAL Treatments 

30 minutes, AED 260

60 minutes, AED 510

75 minutes, AED 610

60 minutes, AED 510

REFRESHER MINI-FACIAL
Have little time ? You still have time to get pampered 
with this facial. Enjoy a perfect blend of cleansing, 
customized mask, toning and moisturizing, Unwind 
and relax.

PRESCRIPTIVE FACIAL
Not certain of the facial that’s best for your skin? Let 
our aesthetician design one for you. Feel the soothing 
steam as your skin is deeply cleansed with enzyme 
exfoliation, extractions if needed and a customized 
treatment mask. Your therapist will tailor make your 
Facial treatment according to your skin type & 
concerns.

DEEP CLEANSING FACIAL
This is a deep pore cleansing facial, including an  
enzyme peel with steam to melt away impurities. Light 
extractions are performed, followed by an ampoule,  
mask, and moisturizer to balance and rejuvenate your 
skin. All Skin Types – Ask your therapist about  the 
choice of high active ampoules to suit your skin  
concerns.

GENTLEMEN’S FACIAL
This facial will dissolve impurities, deep clean and 
hydrate your skin. You will experience complete  
relaxation and your therapist will customize your facial 
treatment according to your skin type & concerns.

75 minutes, AED 815

75 minutes, AED 1010

Pamper and protect your skin with this high-tech, 
medically formulated Vitamin C. Designed to promote 
change in your skin and to reduce the signs of sun 
damage and aging, this facial will hydrate, nourish, and 
protect your skin with its vitamin enriched, anti-oxdant 
formulation. It creates a more even, rmer, and radiant 
complexion.

CAVIAR FACIAL FOR HIM & HER
This amazing treatment revitalizes, hydrates, and rms 
the skin through a synergistic blend of rich botanicals. 
Vegetable extracts, crushed pearls, and marine caviar 
are layered together for deep penetration, resulting in a 
rmer, youthful, glow. Includes a luxurious Caviar  
Hand & Arm Massage.

LUMINOUS “C” & “SEA” FACIAL MASK 
TREATMENT



Mila D`Opiz

In 1938 as the company founder Mila Opitz rst began 
to manufacture and sell a biological face cream, no one 
had any idea that she was laying the basis for the 
impressive career of this Swiss cosmetic company. The 
Mila d’Opiz vision is to provide people with the means 
of making them feel good about their skin. A brand is a 
promise, a promise to the clients and to the future. The 
brand values of Mila d’Opiz Switzerland dene the 
promise ever higher Quality, Naturalness,  Modernity,  
Care and Beauty. Quality has always played a central 
role for Mila d’Opiz.  It shows in the product itself, in 
the high value ingredients  and their formulation.

Mila d’Opiz is synonymous  with the highest quality. 
Naturalness is also central to Mila d’Opiz. It is given 
meaning through the active  ingredients and raw 
materials used and the production procedures 
employed. Naturalness can also be seen in the way 
Mila d’Opiz listens to the wishes of the customers. 
This, together with the highest quality standards are 
the reasons why Mila d’Opiz is so trusted by 
professionals. 

Try Mila d’Opiz skin care, your skin will cherish.



 

75 minutes, AED 2035

75 minutes, AED 1220

60 minutes, AED 1015

75 minutes, AED 1525

Mila D`Opiz Facial Treatments

Eternal youth… a dream come true with the innovative 
Skin Whisperer beauty care! A revolution on your skin 
with the powerful anti-ageing complex and plant stem 
cells. This treatment increases the collagen and elastin 
production in your skin, promotes rmness, reduces 
wrinkle-depth and gives you smoother and rejuvenated 
skin.

SKIN WHISPERER – LUXURY WHISPERER
TREATMENT

CAVIAR WHITE TRUFFLE TREATMENT
The combination of exclusive black caviar and highest 
quality argan oil has an highly efcient effect on your 
skin. These natural ingredients restore and nourish the 
skin, slowing down the ageing process. The treatment 
will stimulate skin regeneration and protect the skin 
cells from free radicals.

BRIGHTENING TREATMENT
This treatment helps to reduce pigmentation disorders 
and to even your skin tone. The natural oils nourish, 
regenerate and soothe your skin. The micro-circulation 
in your skin will be stimulated and will leave you with a 
clear, healthy glow.

PHYTO de LUXE - GOLD TREASURE TREATMENT
A rst class anti-ageing treatment that targets the  
prevention of photo-ageing and hormonal ageing. The 
treatment will reduce visible ne lines and wrinkles,  
strengthen the skin tissue and deeply nourish to correct 
early signs of premature skin ageing.



120 Minutes, AED 2535 for couples

SWISS POWER TREATMENT

60 minutes, AED 715

Couples Zone
Be My Valentine...

A true energy booster for your skin! The treatment 
protects, energizes, soothes and deeply hydrates. The 
Vitamin-complex increases your skin’s resistance  against 
environmental inuences, providing anti- oxidants. Your 
skin will be deeply hydrated and soft to touch.

“LOVE KNOWS NO BOUNDARIES, PASS THEM 
ALL AND BE MINE FOREVER”
Indulge with Pure Gold Leaf Spa Treatments and 
elevate the experience to the new heights of Luxury.   
The Treatment starts with a full body Gold body scrub 
which exfoliates dead skin cells, leaving only new, 
healthy and radiant skin visible and regulates the 
body’s sebum production. Gold leaf rms and lifts the 
skin and protect against harmful free radicals with its 
high anti-oxidant content ensuring the skin 
complexion is radiant. In the next phase of treatment 
enjoy a Gold gel full body mask which enhances your 
areas like abdomen, legs and upper arms while ghting 
the appearance of cellulite and improving skin texture.
A pampering aromatic massage follows to reduce 
anxiety, ease depression, boost energy levels and to 
strengthen the immune system and improve 
circulation.

For Her
*Foot spa -The experience begins with  a foot ritual to 
purify both mind and body.Your feet will be exfoliated 
and then massaged with a detox oil to cleanse the body of 
impurities and prepare you for the transformation  
treatment to come.

*Orange Sugar Scrub - A natural way to soften,  exfoliate 
and to freshen up the skin. Its moisturizing  properties 
prevent the skin from drying.

*Argan oil Massage-Argan oil is commonly known as 
liquid gold and queen of oil .The oil is rich in Vitamin E 
and it is moisturizing, regenerating, antioxidant and 
nourishing. Recommend for dry and devitalized skin and 
promotes collagen production and ghts against all signs 
of aging.
*Prescriptive Facial - Let the aesthetician design for you 
one of our best facials according to your skin type and you 
will enjoy a perfect blend of cleansing, customized mask, 
toning and moisturizing.
*Express Pedicure / Manicure - Choose either an express 
pedicure or manicure to nish the session.

‘‘TWO SOULS WITH BUT A SINGLE THOUGHT, 
TWO HEARTS THAT BEAT AS ONE”



For Him

160 Minutes, AED 2845 for couples

120 Minutes, AED 2035 for couples

* Foot spa -The experience begins with a foot ritual to 
purify both mind and body .Your feet will be exfoliated 
and then massaged with a detox oil to cleanse the body of 
impurities and prepare you for the transformation 
treatment to come.
* Sea Salt Scrub - The exfoliating treatment which 
removes dead skin cells, invigorate the skin and helps to 
improve circulation and also encourages the 
regeneration and improve the texture of skin.
* Argan oil Massage - Argan oil is commonly known as 
liquid gold and queen of oil .The oil is rich in Vitamin E 
and it is moisturizing, regenerating, antioxidant and 
nourishing. Recommend for dry and devitalized skin  
and promotes collagen production and ghts against all 
signs of aging.
* Gentlemen’s Facial - This facial will dissolve  
impurities, deep clean and hydrate your skin.
* Express Pedicure / Manicure - Choose either an 
express pedicure or manicure to nish the session.

CELEBRATE LOVE WITH OUR SPECIAL
PACKAGE! EXPRESS YOUR AFFECTION AS
ONE AND SHARE A TREATMENT FOR TWO!!
Begin an exotic spa journey with a honey and ginger tea. 
The session starts with a refreshing coffee body scrub 
followed by an aromatic massage in candlelight on a bed 
atop with rose petals. Choose your favorite aroma of oil 
from our vast collection. The session ends with a facial 
cleansing which leaves your skin toned and moisturized.  
An excellent spa treatment to reach Tranquility.



“AND NOW WE INVITE YOU TO RELAX.....”

165 Minutes, AED 1420

120 Minutes, AED 965

Promotion Packages
Sublime with our Sensational spa treatment package. 
The treatment sessions starts with a Turmeric scrub. 
Turmeric is anti bacterial and super amazing for the 
skin. It lightens and brightens the skin, reduces the 
appearance of stretch marks, evens skin tone, has 
anti-aging benets and gives a beautiful awless 
glowing skin. Enjoy a Balinese massage with our 
experts from the land of Bali in which pressure is 
applied to release areas of tense, knotted tissues as well 
as long massage strokes and skin rolling techniques to 
relieve stress and tension and improve circulation. The 
treatment session continues with a Skin brightening 
facial treatment to reduce the pigmentation disorders 
and to even your skin tone and it ends with an express 
pedicure or manicure of your choice. 
Enjoy and Unwind!!

‘‘KEEP CALM AND PAMPER YOURSELF 
WITH OUR INVIGORATING SPA TREATMENT
PACKAGE” 
The session starts with a sea salt glow body scrub 
treatment which removes dead skin cells, invigorates 
the skin and helps to improve circulation. Scrubbing 
with salt also helps to remove bacteria from the skin and 
unclog the pores and also helps in skin regeneration. 
The next phase is a full body massage with our  
specialized orange essential oil which is obtained from   
the peels of orange by cold compression. Orange 
essential oil serves as a detoxier, and is very good for 
maintaining healthy, smooth and glamorous skin. It is 
also anti inammatory, antidepressant and aphrodisiac. 
The session ends with an Eye treatment to revive and 
relax your tired and stressed eyes. A specialized massage 
and mask brings back your eyes to their  sparkling best.



 
150 Minutes, AED 2230

120 Minutes, AED 865

150 Minutes, AED 1320

‘‘COOL OFF WITH THE SUMMER SPECIAL
SPA   THERAPIES   THAT  OFFER   A   SYNERGIC
BLEND OF THERAPEUTIC AND REJUVENATING
TREATMENTS BASED ON ORIENTAL
SPA RITUALS”
Experience a refreshing combination of mango passion 
fruit and yoghurt body wrap followed by Balinese 
massage. Mango passion fruit is an exfoliating enzyme 
which helps in removing dead skin cells and surface dirt. 
It contains 85%  water which helps in hydrating the skin 
in this  scorching heat while the yoghurt wrap nourish 
the skin. Balinese massage uses a harmonious 
combintion of stretching and acupressure techniques  to 
stimulate the ow of blood, oxygen and “chi” (energy) 
around your body and bring relaxation and wellness. 
Balinese massage is ideal for weary travelers.

‘‘THE LUXURY HEALING SPA TREATMENT”
The Treatment starts with a Hot Stone Therapy, Allow 
the deep, penetrating heat of volcanic basalt stones melt 
the tension away. Heat to the muscles enhances 
relaxation, circulation and healing process of a 
therapeutic massage. Perfect for those wanting their 
muscles to release and relax. Reexology is done in the 
next phase - A foot treatment incorporating pressure 
points that mirror the body’s key system. Reexology will 
help to heal the body and mind and to maintain balance 
and equality. Finish the session with a luxury Caviar 
Facial treatment - This amazing treatment revitalizes, 
hydrates and rms the skin through a synergistic blend of 
rich botanicals .The deep penetrating facial will result in 
a rmer and youthful glow of the skin.

The spa treatment session starts with a turmeric and 
tamarind scrub to exfoliate the body followed by a 
pampering aromatic massage. Mineral mud is applied on 
the body in the next session followed by wrapping with 
hot blanket which makes the skin surfaces 
moisturized,nourished and toned displaying a healthy 
vibrant glow. As healing and nourishing herbs seep in, 
warm heat relieves aches, pain, fatigue and stress. The 
session nishes with an advanced anti-aging facial from 
Miladopiz with Gold extracts which result in a 
maximum degree of radiant smoothness, rmness and 
anti wrinkle effect.

“RENEWAL SPA TREATMENT”



 

165 Minutes, AED 3045 (For Mother & Daughter
Above 16 Years Of Age)
165 Minutes, AED 2035 (For Mother & Daughter
Below 16 Years Of Age)

Special Spa Retreat
To Pamper Both
Mother and Daughter  
For Mother
The treatment starts with a slimming & rming massage 
which combines relaxation with slimming results. 
Starting with a lymphatic massage of the legs, combined 
with tapping and roll movements, the skin is detoxied 
and toned. This incredible treatment will reduce uid 
retention and fatigue in the legs. An Anti-Aging Luxury 
skin whisper facial treatment is done in the next 
phase.This treatment increases the collagen and elastin 
production in your skin, promotes rmness, reduces 
wrinkle depth and gives you smoother and rejuvenated 
skin. Eternal  Youth.. A dream comes true with the 
innovative skin whisper beauty care!! .The treatment 
ends with a Gel Manicure from Shellac which is an 
innovative manicure with a superior durability that resist 
nail chipping longer.

For Daughter (above 16 years)
Enjoy an aromatherapy massage which includes long 
and relaxing strokes. Improved circulation, relief of 
muscle tension, relaxation are some of the benets. 
A prescriptive facial follows the next phase in which your 
skin is cleansed. This treatment moisturizes, balances 
and rejuvenates your skin. The treatment ends with a 
manicure session which maintains beauty and health of 
your nger nails and hands.

For Daughter (below 16 years of age)
Be ready to be pampered with our express manicure and 
express pedicure treatments.
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Blackhead removal

WAXING
AED 560
AED 195
AED 260
AED 195
AED 260
AED 95

Full Body
Hand
Full Leg
Half Leg
Bikini
Under arms

AED 100

THREADING
Eye brow shape
Upper lip
Full Face
Eye Brow Colouring

AED 95
AED 55

AED 260
AED 120

Pedicure
Manicure
Tal Anti-Age Manicure
Tal Anti-Age Pedicure
Gel Manicure
Gel Pedicure
French Manicure
French Pedicure
Paraffin Manicure
Paraffin Pedicure

AED 205
AED 205
AED 410
AED 410
AED 305
AED 305
AED 260
AED 260
AED 260
AED 260



General tips:
Allocate a minimum of 15 minutes prior to your 
treatment to allow yourself ample time to change 
and get ready. Arriving late is a breach of etiquette 
and will shorten your massage.

If you have any health concerns, Please inform our 
therapist before going for a massage. Please inform 
him/her if you are pregnant or have any allergies, 
heart problems, or have any medications, or any 
recent surgeries that may hamper the treatment 
process. 

A 4 hour cancellation notice period is required to 
avoid being charged 50% of a scheduled 
appointment.

Please do not bring any valuables or jewellery to the 
spa. We are not responsible for any lost or stolen 
personal items.

It is appreciated that you take massage better on 
empty stomach or keep an interval of at least 1 hour 
after food. 

Have a wonderful Spa experience!!!

Drink lot of warm water during the days of 
treatment and this helps to ush out toxins from the 
body.

Please remove any contact lens before treatment to 
prevent any injury to the eyes.

You can purchase our products & gift vouchers 
from the spa reception.

Rest for one hour is advised after the massage; 
restrain from cold exposure, swimming, sun, 
drinking cold water/food for an hour after oil 
therapies.

For those who take treatment programs are advised 
to avoid sleeping in day time, heavy & oily meals, 
yoghurt, direct cold exposures, keeping awake at 
nights, and over exertion. Try to keep a relaxed & 
serene mind during the period of treatment 
programs.





مالبسكم  لتغيير  المعالجة  قبل  ا�قل  على  دقيقة   ١٥ خصصوا 
وتحضير أنفسكم. فالوصول متأخراً يخالف القواعد ويجعل وقت 
معالجتكم أقصر. تذكروا أن معالجتكم يجب أن تنتهي في وقتها 

لمنع تأخير العمالء التاليين، بغض النظر عن مدة التأخير. 

إذا كنت تعانين من مشاكل صحية، احرصي دائمًا على استشارة 
طبيبك قبل القيام بأي تدليك. ويرجى إطالعه أو إطالعها إذا كنت 
حامًال أو لديك أي نوع من الحساسية، مشاكل القلب أو تتناولين 
أي نوع من الدواء أو قمت مؤخراً بأي عملية جراحية قد تعيق القيام 
الذين  ل�شخاص  مسموح  غير  السبا  فاستخدام  بالمعالجة، 

يعانون من أمراض معدية أو جروح مفتوحة.

من   ٪٥٠ مقدارها  غرامة  تسديد  لتجنب  ساعة   ٢٤ قبل  إعالمنا  نرجو 
قيمة الموعد المحدد.

يرجى عدم اصطحاب أي ممتلكات ثمينة أو مجوهرات إلى السبا. 
الممتلكات  سرقة  أو  فقدان  تجاه  مسؤولية  أدنى  نتحمل  ال  فنحن 

الشخصية.

تتميز ا�جواء في السبا بالهدوء واالسترخاء. لذا، يرجى احترام هذه 

á````eÉ```Y نـصـائــح
القيام  منكم  نتمنى  كما  ا�خرين.  الضيوف  وخصوصية  ا�جواء 
الطعام.  تناول  من  ساعة  بعد  أو  فارغة  معدة  على  بالتدليك 
وننصحكم با�كثار من تناول الماء الفاتر خالل أيام المعالجة فهو 

يساعدكم على طرح المواد السامة من جسمكم.

يرجى نزع العدسات الالصقة قبل المعالجة تجنبًا لتأذي العيون. 

يمكنكم شراء منتجاتنا و شهادات الهدايا من قسم االستقبال في 
السبا.

ا�جواء  عن  واالمتناع  التدليك،  بعد  ساعة  لمدة  بالراحة  ينصح 
الطعام  البارد/  الماء  تناول  للشمس،  التعرض  السباحة،  الباردة، 

لمدة ساعة قبل المعالجات بالزيت.

ينصح أولئك الذين يتلقون برامج المعالجة تجنب النوم في وقت 
الباردة  ل�جواء  التعرض  اللبن،  والدهنية،  الثقيلة  الوجبات  النهار، 
مباشرة، السهر في الليل، ا�جهاد المفرط. كما ننصحكم بالحفاظ 

على هدوئكم واسترخائكم الذهني خالل فترة برامج المعالجة.

 !!!É```Ñ`°ù`dG »`a á`∏`gò`e á`Hô`é`J º`μ`d ⋲`æ`ª`à`f



 

 

 

∫Éª÷G غـــرفـــة

إزالة الرؤوس السوداء

كامل الجسم
اليد

الساق كاملة
نصف الساق

خط البكيني
تحت ا�بط

إزالة الشعر بالشمع
٥٦٠ درهم
١٩٥ درهم

٢٦٠ درهمًا
١٩٥ درهمًا
٢٦٠ درهمًا
٩٥ درهمًا

١٠٠ درهم

إزالة الشعر بالخيط
تخطيط حاجب العين

تلوين الحواجب
الشفة العلوية

كامل الوجه
باديكير/هالم مسمار
مانيكير/هالم مسمار

طالء جال اضافر اليدين
طالء جال اضافر للقدمين

طالء اضافر اليدين الفرنسي
طالء اضافرالقدمين الفرنسي

بارافين لليدين
بارافين للقدمين

طالء اضافر اليدين
طالء اضافر االقدام

٩٥ درهمًا
١٢٠ درهمًا
٥٥ درهمًا

٢٦٠ درهمًا
٤١٠ درهمًا
٤١٠ درهمًا

٣٠٥ درهم 
٣٠٥ درهم
٢٦٠ درهم
٢٦٠ درهم
٢٦٠ درهم
٢٦٠ درهم
٢٠٥ درهم
٢٠٥ درهم





قم بزيارة السبا لدينا  واحجز عالج الشفاء الفاخر
تبدأ الجلسة بعالج   االحجارالساخنة : 

كما  التشنجات  من  التحرر  على   البركانية  البازليت  احجار  حرارة  تعمل 
في  الدموية  الدورة  ومجرى  االسترخاء  عملية  العضالت  سخونة  تعزز 
استرخاء   يريدون  الذين  �ولئك  مثالي  عالج  انه  العالجي.  التدليك 

عضالتهم.
تتواصل رحلة العالج في  لمرحلة ثانية  لتشمل  عالج خاص للقدمين 
وذلك بدمج نقاط الضغط التي تعكس النظام الرئيسي للجسم. انه 

عالج شافي للجسم والنفس في ان واحد.
في نهاية  عالجك تكون لك  جلسة مع عالج الكافيار الفاخر  للبشرة:  انه  
من  متازر  مزيج  خالل  من  ويثبتها  يرطبها   ، البشرة  الحياء  ساحر  عالج 
النباتات الغنية , حيث يتم مزج مستخلصات النباتات ومسحوق اللؤلؤ 
والكافيار البحري لتوفير اختراق اعمق ,مما يساهم في اضفاء رونق مميز 

على البشرة فتمسي اكثر تماسكا وشبابا.

١٥٠ دقيقة  :  ١٣٢٠ درهم 

عالج خاص وممتع ل�م وابنتها:
لالم:

تبدا الجلسة بتدليك التخسيس والتماسك الذي يجمع بين االسترخاء 
والتخسيس , بدءا بتدليك لمفاوي للساقين الدي يعمل على تنضيف 
الجسم و تحريره من السموم .هدا العالج يخفف من احتباس السوائل 
فاخر  بعالج   ستنعمين  الجلسة  من  تالية  مرحلة  في  الساقين.  وتعب 
,انه يحفز  للبشرة" سكن ويسبر"الدي يكافح عالمات التقدم في السن 
انتاج الكوالجين وااليالستين في بشرتك كما يمنحك بشرة انعم واكثر 
معنا  رحلتك  نهاية  في  حقيقة.  يصبح  والحلم  دائم...  شباب  شبابا. 
المتانة  "شيالك"دو  من  ابتكار  اخر  اليدين  اضافر  طالء  بجال  ستنعمين 

المتفوقة التي تقاوم تقصف االضافر لمدة اطول.

بالنسبة  للبنت ١٦ سنة فما فوق
وطويلة  خفيفة  ضربات  يشمل  الدي  الروائح  بتدليك   استمتعي 
والتوتر  االجهاد  من  التخلص  لالسترخاءو  للجسم  دعك  وتقنيات 
لك  ستكون  العالج  من  التالية  المرحلة  في  الدموية.  الدورة  وتحسين 
بشرتك,   تنضيف   فيها  يتم  التي  بالبشرة   للعناية  توجيهية  جلسة 
مانيكير  بجلسة  العالج  ينتهي  احيائها.  واعادة  التوازن  ترطيبها,منحها 

تحافظ على جمال وصحة يديك واضافرك.

بالنسبة للبنات اعمارهن اقل من ١٦ سنة

والساقين  اليدين  اضافر  طالء  بجلسة  لتستمتعي   : مستعدة  كوني 
السريعة.

١٦٥ دقيقة  :  ٢٠٤٥ درهم (ل�م وابنتها  ١٦ سنة فما فوق)
١٦٥ دقيقة  :  ٢٠٣٥ درهم(لالم وابنتها اقل من ١٦ سنة)



من  للتخلص  الجسم  في  معينة  مناطق  على  الضغط  ,يتم  العميقة 
االجهاد واالنسجة المعقودةكما يتم اللجوء لضربات خفيفة و طويلة 
الدورة  وتحسين  والتوتر  االجهاد  من  للتخلص  الجسم  دعك  وتقنيات 
الدموية. وتستمر الجلسة بعالج معززالشراقة البشرة الذي يساعد على 
يمكنك  رحلتك  ختام  في  لونها.  توحيد  و  البشرة  تصبغات  تقليص 

اختيار طالء اضافر اليدين او الساقين استمتع واسترخي !!!

١٦٥ دقيقة  :  ١٤٢٠ درهم 

الصحية  العالجات  من  بحزمة  نفسك  الهدوء,ومتع  الرجاء 
المنعشة.

الميتة،  البحر   الذي يزيل الخاليا  التجربة بفرك الجسم   بملح  تبدأ هده 
في  يساهم  كما  الدموية.  الدورة  تحسين  على  ويساعد  الجلد  ينشط 
تجديد  على  أيضا  ويساعد  المسام  وفتح   البشرة  من  البكتيريا  إزالة 

الخاليا.
يتم  الدي   البرتقال  بزيت  الجسم  كامل  تدليك  هي  التالية  المرحلة   
زيوت  البارد.  بالضغط  المعصورة   البرتقال  قشور  من  عليه  الحصول 
صحة  على  تحافض    ، الجسم  من  السموم  تزيل  االساسية  البرتقال 

ونضارة البشرة. كما انها مضادة لاللتهابات و  لالكتئاب.
اليها  يعيد  وتدليك  بقناع  المتعبة  العيينين  بعالج  رحلتك  تنتهي 

رونقها.

١٢٠دقيقة  :  ٩٦٥ درهم

التي  الصيفية  الخاصة  السبا  عالجات  مع  االسترخاء  يمكنك 
حيوية  وتجديد  العالجية  الجلسات  من  متناغما  مزيجا  توفر 

الجسم استنادا إلى طقوس السبا الشرقية.
والباشن  المانجا  فاكهة  مع   الزبادي  للفيفة  منعشة  بتجربة   استمتع 
فروت للجسم التي يليها التدليك البالي. فاكهة  المانجا هي عبارة عن  
انزيم مقشر  يساعد على ازالة  الخاليا  الميتة وا�وساخ السطحية. أنها 
لما  البشرة   ترطيب  على  تساعد  التي  المياه  من    ٪٨٥ على  تحتوي 

يكون الطقس حارا , بينما تعزز  لفيفة الزبادي احياء البشرة وتغديتها.
 يستخدم التدليك البالي مزيج متناغم من تقنيات التكسيالت والعالج 
جسمك  في  "تشي"   الطاقة   و  وا�كسجين  الدم  تدفق  لتحفيز  باالبر 
للمسافرين  مثالي  البالي  التدليك  والعافية.  االسترخاء  وتحقيق 

المرهقين.

١٢٠ دقيقة  :  ٨٦٥ درهم

قناع مخصص، التنغيم والترطيب.

له:
@عالج القدم :

التجربة مع طقوس القدم لتنقية كل من العقل والجسم. ليتم  تبدأ 
تقشير قدميك ثم تدليكها بزيت مضاد للسموم وتطيهر الجسم من 

الشوائب و تعمل على إعدادك لمعالجة  قادمة مميزة.

فرك السكر و البرتقال   
من   تحد  مرطبةو  الجلد.  وتجديد  تقشير  لتليين،  طبيعية  مواد  هي 

جفاف البشرة.

@@ زيت أركان للتدليك    
زيت ا�ركان المعروف باسم الذهب السائل و ملك الزيوت. هذا الزيت 
ومغذي.  ل�كسدة  مضاد  للبشرة،  مجدد  مرطب،   E بفيتامين  غني 
ويحارب   الكوالجين  إنتاج  ويعزز  والمتحركة  الجافة  للبشرة  به  يوصي 

جميع عالمات التقدم في السن.

عالج البشرة المخصص للرجال    
يساهم هدا العالج في التخلص من الشوائب ويرطب بشرتك.

@@@@ طالء اضافر سريع لليدين والساقين -   
احصل على عالج الضافر اليدين والساقين النهاء تجربتك.

١٦٠ دقيقة، ٢٨٤٥ درهم لالزواج

احتفال بالحب ضمن مجموعةعروضنا الخاصة خالل مناسبات االعياد.  
الجلسةتقشير  ,تشمل  والعسل  الجنجر  بشاي  معنا  رحلتكما  ابدا 
زين  سرير  على  العطرة  بالزيوت  تدليك  يليه   بالقهوة  منعش 
ضمن  تتوفر  التي  الزيوت  من  لكما  يحلو  اختيارما  باالزهار,يمكنكما 
تشكيلتنا المتنوعةواختتما الجلسة بعالج منضف للوجه. انه عالج رائع 

لالسترخاء.

١٢٠ دقيقة، ٢٠٣٥ درهم لالزواج

حزمة من العروض 
استمتع بحزمة من الجلسات المثيرة معنا في السبا. تبدا جلسة العالج 
للبشرة  الممتازة  النتائج   ذو  للبكتيريا  المضاد  بالكركم  الجسم  بفرك 
فهو يشدها ويجعلها مشرقة كما يحد من عالمات الشيخوخة ويوحد 
بالتدليك  استمتع  السن.  في  التقدم  عالمات  ويكافح  البشرة،  لون 
االنسجة  تستهدف  تقنية  انها  بالي  من  مدلكين  خبراء  صحبة  البالي 



êGhR’G وعالجات Iõ«‡ عالجات
كن حبيبي.....

«الحب ال  يعرف  الحدود، اعبر كل الحدود  وكن لي  إلى ا�بد» انغمس 
واستمتع بتجربة فاخرة اثناء عالج قناع اوراق الذهب. 

يزيل   الذي  الذهب  اوراق   بمقشر  الجسم  كامل   بفرك  العالج  هدا   يبدأ 
خاليا الجلد الميتة، ويترك فقط الجديدة، صحية ونضرة  كما ينظم إنتاج 
الزهم للجسم. تعمل أوراق الذهب على شد الجلد وحمايتة ضداالشعة 
الضارة نضرا الحتواءها على كمية  عالية من  مضادات ل�كسدة التي 
التالية من العالج استمتع بقناع   المرحلة  . في  تضمن اشراقة  للبشرة 
احياءها   ويعيد  البشرة،  تماسك  يعزز  الذي  الجسم  لكامل  الذهب 
وتجديد شبابها فتصبح انعم واكثراشراقا. وتنغيم النتائج على  البطن 
والساقين والذراعين العلويين كما يعالج ظهور السيلوليت وتحسين 
من  للحد  عطر  المميزةبتدليك  التجربة  هذه  وتنتهي  الجلد.     نسيج 
جهاز  وتقوية  الطاقة  مستويات  وتعزيز  االكتئاب،  وتخفيف  القلق، 

المناعة وتحسين الدورة الدموية.

١٢٠ دقيقة، ٢٥٣٥ درهم ل�زواج.

"روحان ولكن فكر واحد ,قلبان و لكن نبض واحد"
وله   لها  المميزة  للعالجات  خصيصا  تاتش  سوفت  سبا  صممت  لقد 

في المناسبات الميمونة.

لها
@عالج القدم 

التجربة مع طقوس القدم لتنقية كل من العقل والجسم. ليتم  تبدأ 
تقشير قدميك ثم تدليكها بزيت مضاد للسموم لتطهير الجسم من 

الشوائب و تعمل على إعدادك لمعالجة  قادمة مميزة.

@ فرك السكر و البرتقال  
من   تحد  مرطبةو  الجلد.  وتجديد  تقشير  لتليين،  طبيعية  مواد  هي 

جفاف البشرة.

@@ زيت أركان للتدليك   
زيت ا�ركان المعروف باسم الذهب السائل و ملك الزيوت. هذا الزيت 
ومغذي.  ل�كسدة  مضاد  للبشرة،  مجدد  مرطب،   E بفيتامين  غني 
ويحارب   الكوالجين  إنتاج  ويعزز  والمتحركة  الجافة  للبشرة  به  يوصي 

جميع عالمات التقدم في السن.

عالج توجيهي للبشرة 
اسمح الخصائية التجميل  تصمم لك واحدة من أفضل عالجات  الوجه 
التنضيف،  من  مثالي  بمزيج  تستمتع  وسوف  بشرتك  لنوع  وفقا  لدينا 





العالج  هذا  .يحفز  النباتية  الجذعية  والخاليا  السن  في  التقدم  عالمات 
انتاج الكوالجين وااليالستين في بشرتك ,كما يعزز التماسك ويقلل من 

عمق التجاعيد فيما يمنحك بشرة انعم واكثر شبابا.

٧٥دقيقة ٢٠٣٥ درهم

عالج "فيتو دو لوكس –غولد ترجور"  
الحماية من  ,يهدف الى  التقدم من الطراز االول  عالج مكافح لعالمات 
,والهرمونات  الشمس  الشعة  التعرض  عن  الناتج  السن  في  التقدم 
سيشد  .كما  الضاهرة  والتجاعيد  الرفيعة  الخطوط  العالج  .سيقلص 
نسيج البشرة ويغذيها بعمق الصالح العالمات المبكرة لتقدم البشرة 

في السن.

٧٥دقيقة ١٥٢٥ درهم

عالج الكافياروالكماءة البيضاء
يمتع مزيج الكافيار االسودالحصري واجود انواع زيت االرجان بتاثير فعال 
كما  وتغذيها  البشرة  ترمم  الطبيعية  المكونات  .فهذه  البشرة  على 
تبطىء عملية تقدمها في السن .سيقوم العالج بتحفيز عملية تجدد 

البشرة ويحمي خالياها من ضرر الجذور الحرة.

٧٥دقيقة ١٢٢٠ درهم

العالج المعزز لالشراق
لونها.  توحيد  و  البشرة  تصبغات  تقليص  على  العالج  هذا  يساعد 
تحفيز  وسيتم  وتلطفها.  وتجددها  البشرة  تغذي  الطبيعية  فالزيوت 
بنقاوة  صحيا  رونقا  يمنحك  ,مما  بشرتك  في  الصغرى  الدموية  الدورة 

مبهرة.

٦٠دقيقة ١٠١٥ درهم

عالج" سويس باور"   
الطاقة  ويمنح  يحمي  العالج  فهذا   ! بشرتك  لطاقة  فعلي  معزز  انه 
ويلطف ويرطب بعمق .كما ان مركب الفيتامينات يزيد من قدرة البشرة 
لالكسدة  مضادات  توفير  عبر  الضارة  البئية  التاثيرات  مقاومة  على 

وبالتالي ستصبح البشرة مرطبة جدا مع ملمس بنعومة الحرير.

٦٠دقيقة ٧١٥ درهم
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 “SEA” و “C” معالجة ماسك إشراق الوجه  بڤيتامين
العالية  التقنية  دلل بشرتك ووفر  لها الحماية مع هذه المعالجة ذات 
بشرتك  لتصحيح  صممت  فقد   .C بڤيتامين  طبيًا  تركيبها  تم  والتي 
وتحمي  وتغذي  ترطب  فهي  السن،  وتقدم  الشمس  عالمات  وتقليل 
ا�كسدة،  ومضادات  بالڤيتامين  الغنية  تركيبتها  خالل  من  بشرتك 

لتمنحك بشرة مشدودة ومتناسقة ومشرقة أكثر.

٧٥ دقيقة، ٨١٥ درهم

معالجة الوجه بالكاڤيار له ولها 
تقوم هذه المعالجة المذهلة بتنشيط وترطيب وشد البشرة من خالل 
ومسحوق  النباتية  الخالصات  تعمل  حيث  النباتات،  من  غنية  توليفة 
شابة  بشرة  �ضفاء  بعمق  التغلغل  على  البحري  والكاڤيار  اللؤلؤ 
ترفيهي  تدليك  أيضًا  المعالجة  تشمل  أكثر.  ومشدودة  ومشرقة 

بالكاڤيار لليدين والذراعين.

٧٥ دقيقة، ١٠١٠ درهمًا

وجهي  كريم  وبيع  بانتاج  اوبتيز  ميال  الشركة  مؤسسة  بدات  حين 
بيولوجي عام ١٩٣٨,لم يخطر ببال احد انها كانت تضع اسس مسيرة 
مبهرة لشركة مستحضرات التجميل السويسرية هذه.وقد مكن مرفق 
بحوث وتطوير خاص الى جانب مكونات صيدالنيةكميائية /فنية اكثر 
توسيع  من   M. Optiz +Co.AG شركة  التقني  الصعيد  على  كفاءة 
في  مركزها  ترسيخ  ومن  هامة  دولية  اسواق  الى  للوصول  انتشارها 

الخارج بكل عناية .

٤٠٠منتج  مايناهز  الشاملة  ميالدوبيز  منتجات  مجموعة  فتحتوي  االن  اما 
قارات   ٥ بلداحول   ٤٢ في  التجارية  العالمة  هذه  تتواجد  كما   , مختلف 
بالبشرة  للعناية  وفعالة  حديثة  تجميل  مستحضرات  بكونها  .وتعرف 
انتاج  جانب  .والى  السن  في  التقدم  عالمات  ضهور  وتاخير  طبيعيا 
 M. Optiz منتجاتها التجميلية الخاصة تحت اسم ميالدوبيز تعتمد شركة
,وهي  والسالمة  الجودة  لمراقبة  ممتازة  سويسرية  معايير    +Co.AG
تستحق بجدارة التعريف بنفسها كمصنع و معبىء لمنتجات صيدالنية 

وتجميلية اخرى. 

عالج سكن ويسبرر-" لوكجري ويسبر"   
بالجمال "سكن  الرائد  العناية  ...انه حلم يتحقق مع نضام  شباب دائم 
لمكافحة  الفعال  المركب  مع  جذري  بشكل  بشرتك  ويسبرر"!ستجدد 



بيفونيا 
تم اطالق سلسلةالسبا السويسري الفرنسي بيفونياعام١٩٩١, وتعتمد 
والنباتية  البحريةالطبيعية  رد  الموا  اجود  استخدام  على  فلسفته 
وعالجات  المتطورة  التصنيع  عمليات  الى  العضوية,باالضافة 
عمل  فريق  بيفونيا  في  يعمل  استثائية.  تجربة  وتقدم  السباالشاملة 
متكامل يتالف من خبراء متمرسين واختصاصيين في العناية بالبشرة. 
متميزة  عالجات  العالم  حول  السبا  لزوار  المهرة  هؤالءالخبراء  يوفر 

للعناية بالبشرة.

معالجة الوجه المصغرة والمنعشة 
المعالجة  بهذه  نفسك  لترفيه  الوقت  لديك  يزال  ال  ضيق؟  وقتك  هل 
المتكونة  للبشرة  ومهدئة  مصغرة  بمعالجة  استمتع  للوجه.  الخاصة 
ا�ن  انطلق  والترطيب.  التنقية  لك،  المحضر  الماسك  التنظيف،  من 

وامنح بشرتك االسترخاء واالستجمام.

٣٠ دقيقة، ٢٦٠ درهمًا

معالجة الوجه الضرورية  
لدينا  الجمال  خبير  دعي  وجهك؟  لبشرة  المثلى  المعالجة  تجدين  أال 
يصمم لك معالجة خاصة. تمتعي بذاك ا�حساس الرائع عندما يتهادى 
ا�نزيمي،  التقشير  يقوم  بينما  بلطف،  ليهدئها  بشرتك  على  البخار 
وإخراج البثور يدويًا عند الحاجة وماسك المعالجة المخصصة بتنظيفها 
المعالجة  لك  سيفصل  المعالج  أن  ثقة  على  كوني  العمق.  من 

الخاصة بوجهك حسب نوع بشرتك واحتياجاتها.

٦٠ دقيقة، ٥١٠ درهم

معالجة التنظيف العميق للوجه
معالجة لتنظيف مسامات الوجه من العمق، تشمل التقشير ا�نزيمي 
مع البخار �زالة الشوائب. تضم أيضًا ا�خراج اللطيف للبثور يدويًا، يتبعه 
ا�مبولة، الماسك المجاني والمرطب لتوفير المظهر المتوازن للبشرة 
سؤال  يرجى  البشرة،  أنواع  لجميع  المعالجة  هذه  تتوفر  وتجديدها. 
المعالج عن االختيارات الخاصة با�مبوالت عالية الفعالية التي تناسب 

احتياجات بشرتك.

٧٥ دقيقة، ٦١٠ درهم

معالجة وجه الرجال 
وترطيب  العميق  التنظيف  الشوائب،  إزالة  على  المعالجة  تعمل 
بتصميم  المعالج  يقوم  بينما  الكامل،  باالسترخاء  ستشعر  البشرة. 

المعالجة الخاصة بوجهك حسب نوع بشرتك واحتياجاتها.
٦٠ دقيقة، ٥١٠ درهم
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التدليك هادفة لمساعدتك على االسترخاء، . وتنتهي التجربة    بتدليك 
فروة الرأس المغذية التي تعزز استرخاء العقل الذي بدوره باعث للنوم 

والراحة .

١٢٠ دقيقة، ٩١٥ درهم

الرحلة العربية
الجوجوبا،  باستخدام  السموم   من   الجسم  بتنضيف  الرحلة  هذه  تبدأ 

االكليل والليمون �عداد بشرتك لتجربة التدليك .
. يتكون التدليك من أول ا�كسير  للحصول على بشرة مشرقةو ناعمة، 
على    فحسب  يعمل  ال  الذي  النحل  شمع  و  الزيتون  زيت  من  خليط 
تدفئةواسترخاء الجسم وانما على  زيادة الرطوبة المفقودة من حرارة 
الجسم كما تعتبر  لفيفة   التدليك في تنشيط  الصحراء. يساهم هذا 
طقوس  النهاء  أخيرا  البشرة.  لتفتيح   القديمة  العالجات  من  اللبن  

العالج سوف تنتهي التجربة   بتدليك فروة الرأس وترطيب الجسم.

المدة ١٠٠ دقيقة بسعر ١٠١٥ درهم

العالج بضغط الهواء المزيل للتوتر   
بالهدوء  ،استمتع  الشاق  العمل  أو  السفر  من  طويل  يوم  بعد 
واالسترخاء مع هذا العالج. انه عالج مكثف لتخفيف التوتر من الجسم  و 
العطروالمزيل   البركاني   الطين  باستخدام  وذلك  ازالةالسموم، 

للتشنج.
يتم في مرحلة اولى نقع اقدامك  وتقشيرها ، ليليها التدليك  في حين  
اسمح   االستحمام  بعد  العضالت.  مسترخي  الجسم  كامل  يكون 
لكامل   التدليك  من  عميقة   رحلة  في  باخدك  بك  الخاص  للمعالج 

الجسم .
 لتنتهي هده الرحلة العالجية بتدليك ناعم للوجه وفروة الراس.

المدة ١٠٠ دقيقة بسعر ١٠١٥ درهم

تناغم سوفتش سبا
الراحة  ويوفر  الوجه  ومعالجة  التدليك  التفريك،  من  متناغم  مزيج  وهو 
لتنعيم  بالتفريك  الخاصة  المعالجة  هذه  تبدأ  الكاملين.  واالسترخاء 
هذه  وتشمل  منتظم.  بإيقاع  تدليك  نقرات  تتبعه  البشرة،  وتمليس 

المعالجة أيضًا معالجة مصغرة السترخاء الوجه حسب نوع البشرة.

١٠٠ دقيقة، ٨١٥ درهم

توازن الشكرة من خالل المعالجة بالبلورات
في  الرئيسية  شكرات  السبع  ضبط  على  العميق  التأمل  تجربة  تعمل 
العطرية  الزيوت  من  بمجموعة  التدليك  خالل  من  ا�نسان  جسم 
الجسم  على  بمهارة  العمل  يعتبر  و  بالبلورات.  والمعالجة  المميزة 
بالفعل تترك لديك  العميقة بمثابة تجربة فريدة  التأثيرات  الحيوي مع 
شعوراً بالهدوء وتجعلك في حالة من االنسجام مما يزيد من العافية 

الشاملة.

المدة ٩٠ دقيقة بسعر ١٠١٥ درهم

التدليك بكمادات االعشاب التايالندية 
انها طريقة تقليدية للعالج بكمادات االعشاب الطبيعية التايلندية ١٠٠٪.  
يقع الضغط  على هذه الكمادات التي تكون غالبا حارة فتمتص االم و 
والعالج  الحراري  العالج  بين  للجمع  رائعة  وسيلة  انها   التشنجات. 
 ٤٠ يدوم   الذي  التدليك  هدا  يبدأ  الروائح.  بطب  المفعمة  با�عشاب 
القدمين  الرأس إلى أخمص  الروائح من  دقيقة تدليك باستخدام طب 
بفضل  التايالندية.  العشبية  الكمادات  ضغط   مع  التدليك  يليها 
تركيبتها  الفريدة  من هذه ا�عشاب تعمل على تعزيز الرفاه الخاص بك 
من خالل زيادة تدفق الطاقة، وتغذية الجلد وتحفيز الدورة الدموية كما 
نهاية  وفي  طاقته،  شحن  وتعيد  الجسم  تنشط  التشنج،  تخفف  انها 

المطاف تتيح لك تجربة تدليك ممتعة و رائعة.

٧٥ دقيقة، ٨١٥ درهم

عالج النوم الفاخر
تم تعريف النوم على انه  تجربة فاخرة و أمر ضروري للصحة  ، فليلة نوم 
المعدنية  بالمياه  العالج  يبدأ  لجسمك.  الراحة  لمقومات   باعثة   جيدة 
وتغطية الجسم  بلفيفة  الطين العطرة التي تكون دافئة. تحتوي هده 
اللفيفة  على  ٣٥٠ نوعا من  الفيتامينات الطبيعية، المعادن واالنزيمات 
 . آالم  ازالة  على   تساعد  و  المتشنجة  العضالت   حدة   من  تخفف  التي 
مما  الجسم  وينشط  يحفز  لطيفا  حراريا  تيارا   الرائع  الطين  هذا  يوفر  
ثانية   مرحلة  في  .ليتبعه   والرفاهية  العميق  االسترخاء  من  حالة  يجلب 
تدليك  كامل للجسم  بالخزامة ، تجربة تدليك حصرية باستخدام  تقنية 
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حــلـــم عشاق الشوكالطة
امنح نفسك احضان من الشوكالطة . تجديد بالكامل للبشره . تدليك 
منعش مجدد لنضارة و قوة البشرة مستخلص من زيوت الشوكالطة. 
من  مزيج   . المزاجيه  حالتك  من  يحسن  و  معنوياتك  من  يرفع  تدليك 
الفوائد باالضافه الى تنعيم و تلطيف للبشرة و احساس غير متناهى 

من السعادة و الراحة.

٦٠ دقيقة، ٥٦٠ درهمًا
٩٠ دقيقة، ٨١٥ درهمًا (تشمل تفريك الجسم)

عالج تقدم السن بلفيفة البابايا االستوائيةو ا�ناناس
الخاصة  بيفونيا  بمنتجات  لفه  و  الجسم  كامل  تقشير  يتم 
و  البشرة    تنعم  التي  وا�ناناس  البابايا  مثل  استوائية  بمستخلصات 
البشرة  على   يضفي  مما  السالبة  ا�يونات  وتطلق  شوائبها،  تزيل  
نعومة.  كما تعمل هذه اللفيفة  على تنضيف البشرة بعمق , تغذيها  

وتعطيها رونق شبابي و مخملي .

 ٦٠ دقيقة، ٥٨٥ درهم
٩٠ دقيقة (بما في ذلك فرك الجسم)، ٨١٠ درهم

لفيفة التخلص من سموم الجسم
بطريقة  الجسم  من  السموم  �زالة  يستخدم  الجسم     لف  عالج  ان 
على  فقط  اللفيفة  هده  تعمل  .ال  طبيعية  مكوناتها  وجميع  بسيطة 
انها ممتازة التباع اي  الوزن، كما  ازالة السموم بل تعمل على خسارة 
برنامج النقاص الوزن. تبدأ جلسات العالج بالفرك با ستعمال الترمريك  
المضاد للبكتيريا وله نتائج  مذهلةو رائعة للبشرة. فهو يخفف من االالم  
التمدد،  كما يوحد  للبشرة، ويحد من ظهور عالمات  و يعطي اشراقة 
لون البشرة، من  فوائد  هدا العالج انه يكافح عالمات التقدم في السن  
البحر  طين  لف  يتم   . شائبة  تشوبها  ال  متوهجة  اشراقة   الجلد  ويمنح  
الميت على الجسم كله في مرحلة اولى يليه تغطية الجسم  ببطانية 
المعادن  من  عالية  مجموعة  على  الميت   البحر  طين  يحتوي  دافئة. 
المعادن  هذه  والبوتاسيوم.  والكالسيوم  المغنيسيوم  مثل  المركزة 
تحفز  الدورة الدموية وتزيل السموم من خالل مسام الجسم وتحد من  
مغدية   و  لالسترخاء  باعثة  لالالم  مهدئة   لفيفة  .انها  السيلوليت 

للجسم .بهايعاداحياء البشرة فتصبح انعم و اكثر تماسكاو اشراقا.

٩٠ دقيقة، ٧٦٠ درهم

لفيفة بالذهب لكامل الجسم
يعيداحياء  الميتة،مما  الخاليا   الزالة  بالذهب   الجسم   كامل  فرك  يتم 
البشرة  و تجديد شبابها، فتصبح انعم و اكثر تماسكا و اشراقا. تساهم  

نضرا  وشدالجلد  الضارة   االشعة  من  البشرة  حماية  في  الذهب  أوراق 
الحتوائها مكونات مضادة ل�كسدة . قناع  الذهب لكامل الجسم يعزز  
شد البشرةالمترهلةو يجعلها اكثرتماسكا خاصة في منطقة البطن , 
مظاهر  مقاومة   في  يساهم  كما  العلويين  والذراعين  الساقين 

السيلوليت وتحسين نسيج  البشرة.

٦٠ دقيقة، ٥٦٠ درهم
٩٠ دقيقة (بما في ذلك فرك الجسم)، ١٠١٥ درهم

تغطية الجسم باللبن مع التفريك بفاكهة المانغو والباشن
كما  للجسم،  وا�شراق  الشد  الممتعة  االستوائية  التغطية  هذه  توفر 
والمظهر  النشاط  وإضفاء  السن،  تقدم  عالمات  مقاومة  على  تعمل 
االستوائية  الخالصات  بين  المعالجة  تجمع  البشرة.  على  المتناغم 
الدردي  التفاح،  بحامض  غنية  فهي  الباشن،  وفاكهة  للمانغو 
السن.  تقدم  لعالمات  المقاومة  المكونات  إلى  با�ضافة  والستريك، 
مشدودة  مصقولة،  منتعشة،  بالحياة،  نابضة  البشرة  أصبحت  لقد 

ومشرقة على نحو مخملي. 

٦٠ دقيقة، ٥٨٥ درهمًا
٩٠ دقيقة، ٨١٠ درهمًا (تشمل تفريك الجسم)

لفيفة ا�عشاب البحرية للترطيب
عالج لفيفة  الجسم  بالطحالب البحرية مفيد لتنعيم البشرة وجعلها 
وتحفز  الدموية   الدورة  تنشط  انها   البرتقال،كما  قشرة  مثل    رطبة 

الجسم للتخلص من  السموم .

٦٠ دقيقة، ٤٦٠ درهم
٩٠ دقيقة (بما في ذلك فرك الجسم)، ٦٠٥ درهم



الحيوية.

لمدة ٤٥ دقيقة – السعر ٣٦٠ درهمًا

تدليك الظهر 
الظهر  أسفل  آالم  تخفيف  في  يساعد  أن  يمكن  الجيد  الظهر  تدليك 
تتشنج   . اليوم   طوال  المكتب  في  الجلوس  أو  الشاق  العمل  .بعد 
عضالت الظهر و تتوتر  من االجهاد المفرط أو المتكرر. دع المعالج يدلك 

هذه العضالت ويسهل التوتر بعيدا.

٣٠ دقيقة، ٣٠٥  درهمًا

عالج اليدين المقاوم للشيخوخة والبقع الداكنة 
محاولتنا  جرب  السن،   تقدم  مشكلة  بسبب  يدك  من  بالقلق  تشعر 
الممتازة لمكافحة الشيخوخة بعالج ضد التجاعيد و البقع الداكنة في 

اليد.

٤٥ دقيقة، ٣٦٠ درهمًا

عالج االقدام 
 يعمل هذا العالج على ازالةجفاف القدمين . قناع  مكافحة الشيخوخة  

والفرك  مع التدليك   يجعل قدميك  ناعمة ومتجددة .

٤٥ دقيقة، ٣٦٠ درهم إماراتي

عالج مجددللشفاه ومقاوم للتقدم في السن 
عالج مضاد للشيخوخة يستهدف  منطقة الشفاه والفم بشكل فوري 
او تدريجي . فيعطي شفاه اكثر سالسة ومنطقة محيطة بالفم ممتلئة 

و اكثرشبابا.

٣٠ دقيقة، ٣٠٥ درهم

ملح الموسي لتنظيف ولمعان كامل الجسم
لمزيد من الصحة وليونة ونعومة الجلد! يُستعمل ملح البحر الفرنسي 
بذور  وزيت  (أ)  الفيتامين  بطليعة  المقوية  العضوية  الفواكه  وخالصة 
ملح  يعمل  المعرّقة.  السترة  أجواء  تجربة  يخلق  مما  لجسمك  الجزر 
أي  تنقية بشرتك بخالف  الشيخوخة على  المبتكر لمكافحة  الموسي 
لعبير  الطبيعية  المستخلصات  من  اثنين  بين  اختاري  آخر.  تقشير  عالج 
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البابايا - ا�ناناس أو ثمرة زهرة المانجو.

٣٠ دقيقة بسعر ٤٠٥ درهمًا

تقشيركامل الجسم  (مرطب - ناعم)
شوائبها  ويزيل  البشرة  ينعم  قشدي  قوام  ذو  غني  للجسم  سكراب 
من   يتكون  فهو  عميقا   ومنضفا  ملطفا  التقشير  هذا  وخشونتها. 
ا�ضرار  دون  الدموية  الدورة  لتنشيط  الطبيعية  الجوجوبا  حبيبات 

بالشعيرات الدموية الدقيفة، فيترك البشرة ناعمة .

٣٠دقيقة، ٤١٠ درهم إماراتي

روعة التقشير 
ملمس  ذو  ناعم  جسم  على   الحصول  بداية  هو  الخاص  العالج  هذا 
البحر  العطرة  وأمالح  الترطيب  زيوت  حريري. فهو عبارة عن خليط  من 

التي يتم التدليك بها كامل الجسم في حركة دائرية .

٣٠ دقيقة، ٣٦٠ درهم

تغطية الجسم بالطين 
مور العطري

يعود هذا النوع من المعالجة الشافية بالرواسب السوداء إلى أكثر من 
٤٠٠٠٠ سنة. وبما أن طين مور العطري الدافئ غني بـ ٣٥٠ من الڤيتامينات 
الطبيعية، المعادن وا�نزيمات ويطبق بوفرة على كامل أنحاء الجسم، 
فهو يساعد على تخفيف تشنج العضالت، ا�الم وا�رهاق. هذا ويقد هذا 
ليمنحه  الجسم  وينعش  ينشط  لطيفًا  حراريًا  مفعوًال  الرائع  الطين 

االسترخاء العميق والصحة.

٦٠ دقيقة، ٤٦٠ درهمًا
٩٠ دقيقة، ٦٠٥ درهمًا (تشمل تفريك الجسم)

تغطية الجسم بالقهوة الخضراء 
لمعالجة السيليوليت

تعمل هذه التغطية على تنشيط قدرة جسمك على تحليل الدهون، 
أن  كما  بالماء.  االحتفاظ  عملية  من  والتخفيف  ا�يض  عملية  تعزيز 
بحامض  طبيعيًا  الغنية  الدقيقة،  الخضراء  القهوة  حبيبات 
الكلوروجينيك، السكريات، البروتينات والزيوت ا�ساسية تقوم بتنعيم 
البشرة وتعزيز بنيتها كاملة، مما يقلل من الشكل ا�سفنجي للبشرة 

والتموجات والسيليوليت بشكل واضح.

٦٠ دقيقة،  ٤٨٥ درهمًا
٩٠ دقيقة، ٦٣٥ درهمًا (تشمل تفريك الجسم)



معالجة تغذية فروة الرأس
تتم بزيوت ا�يورڤيدا أو بدونها با�سلوب الهندي التقليدي.

٣٠ دقيقة، ٢٨٥ درهمًا

معالجة �رخاء العنق والكتفين
ل�حساس  ذاته  بحد  مصدراً  ا�الم  من  والكتفين  العنق  استرخاء  يمثل 
بالمتعة الكبيرة. ويتم هذا التدليك بالزيوت العشبية أو بدونها لتحرير 

العضالت من التشنجات.

٣٠ دقيقة، ٢٨٥ درهمًا

تنشيط الساقين والقدمين
يتم بنقرات لطيفة على الساقين، فهو مفيد جداً للساقين المتعبتين، 
حيث يتيح للزيت التغلغل جيداً إلى ا�نسجة، مما يوفر مفعوًال عالجيًا 

للزيت العشبي المستخدم ويقوي ا�عصاب.

٣٠ دقيقة، ٢٨٥ درهمًا

عالج العينين 
من  مزيد  اضفاء  و  الحيويه  العينين  منح  على  العالج  هذا  يعمل 
يعيد  قناع  و  خاص  تدليك  .هو  المرهقة  و  المتعبة  للعيون  االسترخاء 
و  النعومة  من  لمسة  عليهما  ويضفى  لعينيك  النضارة  و  البريق 
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و  المتدفقة  النقرات  يستخدم  الذي  التقليدي  بالتدليك  استرخي  
الطويلة باستعمال زيت ا�ركان النقي لتوفير أقصى قدر من الرفاهية.

٦٠ دقيقة، ٤١٠ درهمًا

تدليك  الرفاهية مع سوفت تاتش
من  والقلق  التوتر  من  للحد  خصيصا  التدليك    هذا  تصميم  تم  لقد   
المعالج  يعمل  سوف  مسترخية.  عضالت  على  .للحصول  جسمك 
الخاص بك  باستخدام زيت دافئ فريد لخلق حرارة تخترق بعمق جسمك 
أثناء تطبيق مجموعة عالجية من التقنيات والضغوط، مع التركيز على 
للتعب،  لالجهاد،  رائع  التدليك  هذا   . الم  ا  و  شد  تعاني  التي  المناطق 

وشد العضالت فهو يساعد في تمدد الجسم وتخفيف التعب.

٦٠ دقيقة، ٥١٠ درهمًا



تدليك البالي التقليدي
تقنية  الزيوت. يعتمد على  باستخدام  التدليك قديم وعميق ل�نسجة 
نقرات  تطبيق  مع  المعقدة  وا�نسجة  التشنج   مناطق  لتحرير  الضغط 
التدليك الطويلة وتقنيات تمليس البشرة �رخاء التوتر والشد وتحسين 
بزيت  ممزوج  زيت  باستخدام  بالتدليك  القيام  يتم  الدموية.  الدورة 
الجسم  على  التناغم  ذاك  �ضفاء  التدليك  تقنيات  وتطبيق  أساسي 

والذهن وا�حاسيس.

٩٠/٦٠ دقيقة، ٤٩٠ / ٦٦٠ درهمًا

تدليك نقاط الفعل الال إرادي
أنظمة  تعكس  التي  الضغط  نقاط  تستهدف  للقدمين  معالجة 
الشفاء  فنون  إلى  التدليك  هذا  أصول  وتعود  الرئيسية.  الجسم 
القديمة �ضفاء الراحة واالسترخاء على الجسم ولكن بطريقة عصرية. 
فمنذ قديم الزمان، قام الصينيون بإجراء تدليك نقاط الفعل الال إرادي 
التوازن  على  المحافظة  أجل  من  والذهن  الجسم  لشفاء  للقدمين 

واالعتدال. إنه أسلوب طبيعي وغير طبي للشفاء.

٦٠ دقيقة، ٤٢٥ درهمًا

المعالجة با�حجار الساخنة
يتيح هذا التدليك لحرارة أحجار البازلت البركانية الساخنة التغلغل إلى 
استرخائها  من  يعزز  للحرارة  العضالت  فتعريض  التشنج.  �زالة  ا�عماق 
وينشط الدورة الدموية ويزيد من قدرة التدليك العالجي الشفائية. فهذا 
توازن  في  ل�سهام  الطاقة  عمله  في  يستخدم  التدليك  من  النمط 
ل�نسجة  عميق  بتدليك  الراغبين  �ولئك  مثالي  وهو  الجسم. 

لمساعدتهم على تحرير العضالت المستعصية وإرخائها.

٦٠ / ٩٠ دقيقة، ٥٣٠ / ٧٦٠ درهمًا

التدليك الرياضي
مكثف  تدليك  إلى  يتطلعون  الذين  النشيطين  للرياضيين  مثالي 
إرخاء  مع  الجسم  في  خاصة  مناطق  على  أكثر  يركز  فهو  للعضالت. 
في  يسهم  حيث  الترفيهي،  الحياة  لنمط  مثالي  أنه  كما  العضالت. 

التخلص من التعب أو ا�لم الناتج من النشاط الزائد.

٤٥ دقيقة، ٣٩٠ درهمًا

تدليك النساء الحوامل
وا�شياء  التغيرات  من  العديد  الحمل  فترة  خالل  المرأة  جسم  يواجه 
المزعجة. فهي تفقد ا�حساس بالراحة والهدوء النفسي. وهنا يمكن 
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لتدليكات الحوامل أن تساعدها على التخفيف من آالم الظهر العلوية 

والسفلية، أوجاع الركبتين وا�رهاق العام الذي غالبًا ما يرافق الحمل.

٤٥ دقيقة، ٣٩٠ درهمًا

التدليك السويدي الكالسيكي
التدليك،  وحركات  ا�مد  طويلة  المريحة  النقرات  التدليك  هذا  يشمل 
وإزالة  الدموية  الدورة  تحسين  مزاياه  وتشمل  واالهتزاز.  التربيت  الفرك، 
يوفر  كما  الرائع.  وا�حساس  االسترخاء  وإضفاء  العضالت،  تشنج 
الترفيهية  التجربة  بتلك  الذهن  يغمر  بينما  بالراحة،  ا�حساس  للجسم 

المتكاملة.

٦٠ / ٩٠ دقيقة، ٣٩٠ / ٥٦٠ درهمًا

التدليك اللمفاوي
لتنظيفه  الجسم  في  الطرح  لنظام  جداً  ضروري  اللمفاوي  النظام 
آالمًا  يسبب  اللمفاوية  ا�قنية  فانسداد  الضارة.  المواد  من  وتخليصه 
التدليك  هذا  يقوم  حيث  ا�نفلونزا،  بأعراض  شبيهة  وأعراضًا  وأوجاعًا 

با�سهام في تنظيف ”مساراتها“.

٦٠ دقيقة، ٤٥٥ درهمًا 

التدليك التايالندي
التدليك التايالندي أو اليوغا التايالندية هو نظام الشفاء القديم الدي 
أو  الزيوت  يستخدم  ال  العالج  باالبر.هدا  العالج  و   اليوغا  بين   يجمع  
طوال  فضفاضة  مريحة  مالبس  العالج   مستلم  يرتدي  المستحضرات. 
والتطويالت  والنقرات  الضغط  من  يتكون  العالج   . الجلسة  مدة 
أن  فرضية  على  يعمل  التايلندي  التدليك  كله.  الجسم  على  الممتدة 
في  استنشاقها  يتم  التي  «الهواء»  أو  «لومي»  مع  يتخلل  الجسم 
الرئتين ومن ثم يسافر في جميع أنحاء الجسم من خالل ٧٢،٠٠٠ مسارات 
يسمى «سين» المعالج الذي يتالعب يدويا. التدليك التايالندي يمكن 
من  ويزيد  العضالت،  آالم  وتخفيف  االسترخاء،  على  الناس  يساعد  أن 

الدورة الدموية، ويوفر شعورا بالرفاه ويعزز االسترخاء.

٦٠ دقيقة، ٥٦٠ درهمًا

تدليك سوفت تاتش بزيت االركان
زيت  االركان يعرف عادة باسم الذهب السائل و ملك الزيوت. هداالزيت 
غني بفيتامين E و هومرطب، مجدد للبشرة ، مضادل�كسدة و مغذي. 
يوصي به للبشرة الجافة ويعزز إنتاج الكوالجين ويحارب  جميع عالمات 

الشيخوخة.





معلم جديد كليًا يفتح أبوابه في عالم المنتجعات، استوحي من 
سعينا المستمر لتلبية تطلعاتكم والتواصل معها بأسلوب يحاكي 

خصوصيتكم وتميزكم وطبيعة أجسامكم. لقد أصبحت تجربة السبا 
ذاك المكان الذي نبحث عنه لتتفتح في رجالة وتزهر طبيعتنا 

الحقيقية.

لقد صممت مجموعتنا الواسعة من المعالجات الترفيهية للوجه 
والجسم حسب كل تشخيص لتخصيص المنتجات والمعالجة التي 
تناسب طبيعة أجسامكم. فا�يورڤيدا تمثل قمة معالجات السبا، أما 

المعالجات البديلة ا�خرى والمعالجات الجمالية فهي تكملة لتلك 
العلوم المجربة على مدار الزمن لتحقيق أرقى النتائج المثالية. تأكدوا 

أننا نوفر لكم أكثر بكثير من مجرد معالجة جيدة...

نأخذكم برحلة الكتشاف الذات...

أهًال بكم فـي رحلة
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