قائمة خدمات السبا

يتبنى سيكس سينسيز سبا منهجاً متعدد املستويات ،بحيث يجمع ما بني الحس الريادي
وبني العالجات االستثنائية التي تقدم كل ما هو مميز وفريد .مع سيكس سينسيز سبا،
سوف تجدون مزيجاً متميزا ً من العلوم الطبية والوعي واإلدراك اإلنساين ،إذ تستند
خدماتنا عىل التقنيات املتقدمة واألساليب اليدوية املتطورة لتتمحور حول منح الرواد
.تجربة خاصة ومتفردة
ت ُق َدم خدماتنا من خالل مواقعنا املختلفة وبأيدي ُمعالجينا وخربائنا املاهرين .فس
رغبتم يف الحصول عىل خدمات الجامل األساسية التي تغري من مظهركم بشكلٍ الفت ،أو
سواء كنتم من املهتمني بالعالجات املتخصصة التي قد ت ُب ّدل منط حياتكم ،فسوف تحوز
.خدمات سيكس سينسيز سبا عىل رضائكم بالتأكيد

تدليك

تدليك الظهر
 25/15دقيقة 145/95 ،درهم 39/26 ،دوالر
ملداواة آالم الرقبة والظهر بعد رحلة طويلة .يعمل هذا العالج على
التخلص من أي شد عضلي وجيمع ما بني تدليك قنوات الطاقة الرئيسية
بالظهر ،وبني حركات نقاط الضغط ،وذلك للحد من الشد الذي قد
يصيب العمود الفقري ،مبا يبعث شعورًا بالراحة واالسترخاء.
إعادة االتساق والتراص
 25/15دقيقة 145/95 ،درهم 39/26 ،دوالر
حتسني احلالة العامة والتخلص من أي شد أو توتر من خالل حتفيز قنوات
الطاقة بالرقبة والكتفني والظهر والذراعني ،وذلك باستخدام أساليب
التدليك املُنشطة وحركات اإلطالة.
تدليك الرأس
 25/15دقيقة 145/95 ،درهم 39/26 ،دوالر
التخلص من الصداع والتوتر ،وبعث شعور عميق باهلدوء ،وذلك بتدليك
نقاط الضغط برفق.
كافة األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

تدليك القدمين
 25/15دقيقة 150/100 ،درهم 41/27 ،دوالر
يستخدم هذا العالج املتخصص احلركة اليدوية اللطيفة للحد من أي
تورّم أو آالم أو ضغوطات قد تصيب القدمني.
تدليك القدمين باألحجار الدافئة
 25/15دقيقة 150/100 ،درهم 41/27 ،دوالر
عالج مُهدئ لتحسني الدورة الدموية واحلد من الشد العضلي،
باستخدام األحجار املُدفأة اليت يتم وضعها على مناطق االنعكاسات
باجلسم.
تدليك اليدين والذراعين
 25/15دقيقة 150/100 ،درهم 41/27 ،دوالر
مداواة التيبس والشد العضلي من خالل هذا التدليك املُلطف الذي
يستخدم زيوت التدليك املُغذية.

عالجات الجسم

عالج الساقين
 25/15دقيقة 155/105 ،درهم 42/29 ،دوالر
للحد من التورّم ولتنشيط الساقني املُرهَقتني ،يقوم هذا العالج املُجدد
باجلمع ما بني التنظيف والتربيد وحركات التخلص من الشد العضلي.

عالجات الوجه

لوجه نضر ومشرق
 25/15دقيقة 155/105 ،درهم 42/29 ،دوالر
عالج متوازن جيمع ما بني التنظيف اللطيف والتقشري الناعم ليُضفي
إشراقة نضرة على البشرة.
عالج العينين
 25/15دقيقة 145/95 ،درهم 39/26 ،دوالر
جتديد منطقة حتت العني من خالل عالج مُلطف جيمع ما بني العالج
اإلبري واحلركة الليمفاوية.

ضيوف الدرجة األوىل مدعوون لالستفادة من عالج جماين بالسبا ملدة
 15دقيقة أو على عالج جتميلي سريع.
هذا العرض متاح حبسب توافره.

كافة األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

قواعد السبا

حجوزات السبا
يُمكن حجز العالجات يف يوم السفر وذلك عرب مكتب استقبال السبا.
االستشارات
تُقدم االستشارات الشخصية لتحديد االحتياجات املتفردة اخلاصة
بالرواد ،وللسماح لنا بتصميم العالج والتجربة املناسبني.
الوصول المتأخر
احترامًا وتقديرًا حلجوزات الرواد اآلخرين ،يرجى العلم بأننا قد ال
نستطيع مد الفترة الزمنية املخصصة خلدمتك ،وذلك يف حالة الوصول
املتأخر.

األطفال
نرحب بالرواد الصغار ،ممن تتراوح أعمارهم ما بني  12إىل  15عامًا
لالستمتاع بباقة خمتارة من العالجات ،وذلك حتت إشراف رقيب.
أثناء إقامتك
يُعد سيكس سينسيز سبا مبثابة مالذ للهدوء والسكينة .وعليه ،ولراحة
مجيع ضيوفنا ،فإننا نرجو منكم احملافظة على هذه األجواء بضبط األجهزة
املتنقلة لتكون على وضعية “صامت” ،ومراعاة خفض مستوى الصوت.
السداد
نقبل الدفع بالبطاقة اإلئتمانية أو أميال ضيف االحتاد فقط.

سيكس سينسيز سبا بمطار أبوظبي ،صاالت الدرجة األولى ودرجة
رجال األعمال التابعة لطيران االتحاد ،مبنى الركاب اإلمارات
العربية المتحدة

