
This treatment releases tension held in every part of the body to leave you feeling deeply relaxed.

A blend of massage technique helps to stimulate the nervous and lymphatic systems to aid healthy

circulation.

RELAXING

EXPERIENCE
60 mins AED 475  / 90 mins AED 690 

JET LAG CURE

DEEP MUSCLE AND STRESS  RELIEF

An intensive full body massage using deep pressure and stretching combined with working on

the body’s trigger points to instantly release pain and tension..

Kick start the circulation with a full body brush followed by a massage to get you back on track

when you are feeling bloated, tired or sluggish.

60 mins AED 510 /  90 mins AED 725 

90 mins AED 725 

ROSE PREGNANCY

MASSAGE
60 mins AED 550 

Reward yourself with a thoroughly relaxing and carefully applied massage. Stresses, strains,

heavy legs and aching backs instantly feel better with this rose-scented oil.  Designed for the

mother to be. Recommended from second trimester on wards.

PERFECTLY YOU FACIAL
60 mins AED 550 

A bespoke facial designed by your therapist following a thorough skin analysis to suit your

individual skin needs. Suitable for men and women.

THE QUICK FACIAL
30 mins AED 320 

Ideal for those on the go, skin is cleansed, lightly exfoliated and gently massaged.

A R O M A T H E R A P Y  E X P E R I E N C E S

The  combination  of  expertly  blended  essential  oils  with  unique  active  botanicals  result  in  beautiful,  glowing,  healthy  skin  free

from  harsh  chemicals  and  unnecessary  synthetics.

I N T R A C E U T I C A L S

Intraceuticals  is  more  than  just  a  facial;  the  combination  of  oxygen  under  pressure  and  modified  hyaluronic  acid  creates  a

visible  result  you  can  instantly  see  and  feel.  Available  as  single  treatments,  recommended  as  a  course  for  optimal  results.

REJUVENATE
60 mins AED 725

The use of oxygen to achieve a deep infusion of a cocktail of vitamins and anti-oxidants to the skin

leaves visible and immediate results of instant hydration, lifting and tightening of the skin.

BRIGHTEN
60 mins AED 810 

High potency treatment will reduce pigmentation caused by sun exposure and other conditions,

balance skin tone and reduce the visual signs of scarring.

COLLAGEN BOOSTER
60 mins AED 725 

Skin cell regeneration is achieved through the oxygen infusion of highly concentrated

collagen serum. Recommended as a follow on treatment to any of the Intraceuticals

treatments.

ANTI-AGING OXYGEN FACIAL
75 mins AED 1095

Highly effective oxygen infusion of two anti-aging serums provides a non-surgical alternative

to Botox treatment which results in deep hydration, improved firmness and a noticeable lift.

T H E  C O L L E C T I O N

This  series  of  body  treatments  is  designed  for  today’s  l ifestyle,  providing  effective  results  to  detoxify,  de-stress  and  invigorate.

AUTHENTIC HAMMAM

Traditional detoxifying body treatment to remove dead skin cells through soap cleanse and steam,

loofah scrub, body mask and application of hydrating body cream to leave skin renewed.

45 mins AED 475  

RITUAL HAMMAM
75 mins AED 650 

Head to toe hammam experience combining the Authentic hammam with a hair and facial ritual.

INDULGENCE HAMMAM
120 mins AED 920 

Luxurious hammam experience starts with a traditional hammam ritual and concludes with an

indulgent aromatherapy full body massage.

VOLCANIC HEAT
60 mins AED 510 /  90 mins AED 725  

Volcanic stones absorb and retain heat which when placed at key points along the body helps

warm up relax tight muscles in combination with the hand massage.

THAI FUSION MASSAGE

Working on the body’s meridians using a combination of acupressure and stretching

techniques to rebalance energy in different parts of the body, release muscle tension and

improve joint mobility and body flexibility.  This is a clothed massage without oil.

60 mins AED 475 /  90 mins AED 690 

30 mins AED 320 

THE BESPOKE MASSAGE

Following a thorough consultation your therapist will design the perfect massage for you to suit

your preferred pressure, style of massage, and preferred area to work on to create a unique

treatment that is just for you.
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هذا العالج يزيل التوتر في كل جزء من أجزاء الجسم ليجعلك تشعر باالسترخاء العميق

مزيج من تقنية التدليك يساعد عىل تحفيز الجهاز العصبي والليمفاوي للمساعدة في الدورة الدموية

الصحية

معالجة اإلسترخاء

معالجة إعادة التجدد والشباب

معالجة اإلشراق

معالجة التعافي من آثار السفر

معالجة العضالت العميقة لراحة تامة

تدليك مكثف لكامل الجسم باستخدام الضغط مع تمارين التمدد عىل نقاط تحريك الجسم إلزالة األلم

والتوتر عىل الفور

تحريك الدورة الدموية بفرشاة كاملة للجسم يتبعها تدليك لتحصل عىل المسار الصحيح عندما تشعر

باالنتفاخ أو التعب أو الركود

 60 mins AED 510 /  90 mins AED 725 

 90 mins AED 725 

تدليك باألزهار للسيدات الحوامل 
60 mins AED 550 

كافئ نفسك بتدليك مريح ومطبق بعناية، سوف يقوم زيت الورد المعطر بإزالة أي إجهاد، توتر،

واإلحساس  بالساقين الثقيلة

هذا التدليك مصمم لكل السيدات الحوامل وخصوصا اللواتي في الثلث الثاني من الحمل أوفيما بعده

معالجات الوجه المثالية

من خالل بعض التحليل دقيق للجلد ومعرفة ادق التفاصيل  لبشرتك، سوف نقوم بتصميم افضل معالجة

 لك

مناسبة للرجال والنساء

 معالجات سريعة للوجه

من خالل بعض التحليل دقيق للجلد ومعرفة ادق التفاصيل  لبشرتك، سوف نقوم بتصميم افضل معالجة

 لك

مناسبة للرجال والنساء

المعالجات العطرية

مزيج من الزيوت األساسية المخلوطة بخبرة مع مجموعة من النباتات الحيوية المفيدة لنتائج مليئة 
 بالجمال، النمو وبشرة صحية خالية من اي مواد  كيميائية أو مواد تركيبية غير نافع

المعالجة باألكسجين 
المعالجة باألكسجين هو أكثر من مجرد معالجة الوجه، إنه مزيج األكسجين تحت الضغط مع حمض الهيالورونيك المعدل 

يخلق نتيجة واضحة، يمكنك أن تشعر بها عىل الفور. متوفرة كعالجات من جلسة واحدة، ولكن يفضل إكمال الدورة

للحصول عىل أفضل النتائج

60 mins AED 725

 60 mins AED 810 

60 mins AED 725 

 75 mins AED 1095

المجموعات العالجية

تم تصميم هذه المجموعة من عالجات الجسم ألسلوب حياة عصري، مما يوفر نتائج فعالة إلزالة السموم والتوتر وتنشيط

البشرة

45 mins AED 475

 75 mins AED 650 

 120 mins AED 920 

60 mins AED 510 /  90 mins AED 725

60 mins AED 475 /  90 mins AED 690

30 mins AED 320 

60 mins AED 475  / 90 mins AED 690 

60 mins AED 550 

30 mins AED 320 

معالجة تعزيز الكوالجين

معالجة تقدم سن للوجه باألكسجين 

حمام األصيل

حمام الطقوس

حمام اإلسترخاء

معالجة الحرارة البركانية

تدليك التايالندي اإلندماجي 

التدليك المعدل

استخدام األكسجين لتحقيق ضخ عميق من الفيتامينات ومضادات األكسدة للبشرة يترك نتائج

واضحة وفورية من الترطيب الفوري ورفع وشد الجلد

العالج عالي الفعالية سيقلل التصبغ الناجم عن التعرض ألشعة الشمس وغيرها من الحاالت، هذا

 العالج يوازن لون البشرة ويقلل من العالمات الجروح الواضحة

يتم تجديد خاليا الجلد من خالل ضخ األكسجين في مصل الكوالجين عالي التركيز، هذا العالج يوصى به

كنوع من المتابعة ألي عالج من معالجات األكسجين

يتم ضخ األكسجين عالي الفعالية من خالل مصلين مضادين للشيخوخة بديالً عن البوتوكس والذي

ينتج عنه ترطيب عميق وتحسين فعال ورفع ملحوظ

عالج تقليدي إلزالة السموم من الجسم وخاليا الجلد الميتة من خالل الصابون المطهر والبخار مع فرك

اللوف ووضع قناع الجسم ثم الكريم المرطب للجسم لترك الجلد جديداً

حمام شامل من الرأس للقدم، تجربة حمام تجمع بين الحمام األصيل، الشعر وطقوس الوجه

تبدأ تجربة الحمام الفاخرة مع طقوس الحمام التقليدية وتختتم بتدليك عطري كامل للجسم

تقوم األحجار البركانية بامتصاص الحرارة والحفاظ عليها والتي عند وضعها في نقاط رئيسية عىل طول

الجسم تساعد عىل استرخاء العضالت المشدودة مع تدليك

العمل عىل خطوط الطول في الجسم باستخدام مزيج من العالج باالبر وتقنيات التمدد إلعادة توازن

الطاقة في أجزاء مختلفة من الجسم ، وإطالق التوتر العضلي وتحسين حركة المفاصل ومرونة الجسم.

هذا تدليك بالمالبس بدون زيت

بعد إجراء استشارة شاملة، سنقوم بتصميم التدليك المثالي لك حيث تختار الضغط المفضل لديك

وأسلوب التدليك والمنطقة المختارة للتدليك وذلك إلنشاء عالج فريد يناسبك انت فقط


