قائمة خدمات السبا

يوفر سبا الحواس الست نهجا متعدد الطبقات من الصحه التي توحد الروح مع
العالجات التي تتجاوز التوقعات .سوف تجد مزيج من العلم والوعي البرشي ،حيث
لدينا التكنولوجيا الفائقة والنهج العايل التي تحدد الخدمة التي وضعت عىل االفراد.
نقدمها من خالل مواقعنا املختلفة ومهاراتنا املميزه حيث سوف نأخذك بعمق اىل
املكان اللذي كنت ترغب يف الذهاب اليه .اساسيات الجامل هي التي تغري الطريقة التي
تنظر إليها والتي ميكن أن تغري حياتك.
سبا الحواس الست ديب هو املكان ملجموعة متنوعة من العالجات الشامله و الروحانيه
والرحالت الحسية الرائدة  -تجارب فريدة من نوعها لن تجدها يف أي مكان آخر.

التجارب الحسية المميزه

التجارب الحسية المميزه
األول من نوعه يف منتجعات احلواس الست ،ست أجنحة خمصصة للعالج مع جتارب حسية
خمتلفة يف كل جناح لتعزيز الرفاه وحتقيق التوازن املثايل من اهلدوء .مبجرد اختيار العالج
املناسب بك سوف نضيف تلقائيا جتربة حسية ملدة  ٣٠دقيقة استنادا إىل اجلناح الذي ختتاره.
وإذا كنت ترغب يف البقاء لفترة أطول قليال ،ميكنك إضافة  ٣٠دقيقة اضافية ملواصلة جتربتك.

جتربتك:
تواجد حتت املصابيح املصممة بأحدث التكنولوجيا املتقدمة اليت تستخدم
الطاقة الطبيعية للضوء للمساعدة يف تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية
الطبيعية يف اجلسم ،إن التنبيه و اإلنارة يعززان اليقظة الطبيعية والطاقة
والتركيز -الليلة اجليده تدعم الصحة والراحه -مث عاجل نفسك مبشاهدة
الصور اجلميلة املعروضه على احلائط و استخدم قناع الضوء الذي
يستخدم ضوء أحادي اللون لرفع مستوى املوجات العقلية للدماغ -
الترياق املثايل للتلوث الضوئي اليومي.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة الرؤيه ٣٠ ،دقيقة
لدينا عالقة رائعة مع الضوء وااللوان  -حيث لديهم تأثري عميق على
اإليقاعات اليومية واملزاج والرفاه العام .الضوء هو يف كثري من األحيان
مرادف للحب واملعرفة و الذكاء والقوة اإلبداعية ومصدر للتفاؤل
وتطبيقاته العالجية هي اآلن جمال البحوث الطبية .اشعر على حنو أفضل
وأكثر صحة مع جتاربنا للضوء واجلب املزيد من جودة الضوء اىل حياتك
اليومية.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
زيادة حواسك البصرية مع العالج باأللوان الذي جيمع بني استخدام
األضواء امللونة و اخلصائص الطبيعية يف غرفة البخار خللق تأثريات مهدئة
خاصة .ايضا احصل على تاثري مميز من خالل الصور الرقمية يف الساونا.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة السمع ٣٠ ،دقيقة
كل جانب من جوانب وجودنا لديه صدى و صوت فريد من نوعه .يف
العالج السمعي ،العافية املثلى حتدث عندما نتفاعل يف وئام مع الطبيعية
و االستماع اليها .إذا كنا خارج التوازن ،حيدث املرض .باستخدام
اإليقاع والتردد الصويت ميكننا التأثريعلى ترددات املوجات الدماغية
وإحداث تغيريات إجيابية .العالج السمعي ميكننا من تقليص حالة بيتا
الطبيعية (الوعي االستيقاظي) إىل ألفا (الوعي االسترخائي) حىت تصل إىل
ثيتا (حالة التامل) ودلتا (النوم؛ حيث ميكن أن حيدث الشفاء الداخلي)
لتحسني الصحة والرفاهية.

جتربتك:
استلقي على سرير فيربوكوستيك العالجي وامسح الهتزازات الصوت
بالدخول اىل اجلسم كله لتحقيق اعلى مستوى من الراحه ،تشجيع
العضالت الزالة التوتر و حتسني الدورة الدموية ،حتفيز املوجات الدماغية
و تنشيط ضغط الدم إلعادة التوازن .متتع باألصوات اجلميله من خالل
استخدام الوعاء املوسيقي و احلصول على االسترخاء االمثل.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
حرك مشاعرك يف غرفة البخار و الساونا باختيار املوسيقى املفضله لديك
لالسترخاء او العاده النشاط.

جتربتك:
جتربة رائعه من األعشاب العالجية والزيوت العطرية .سوف نرشدك من
خالل قائمة كاملة من الزيوت العطرية و االعشاب لتختار املفضلة لديك
ملزجها يف العالج اخلاص بك  .ميكن أن تشمل أقنعة الشعر و تقشري
اجلسم و أقنعة اجلسم املختلفه اليت سوف تستخدم من قبل املعاجل اخلاص
بك أثناء العالج.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة الشم ٣٠ ،دقيقة
هل تشعور بالقلق أو التوتر؟ ضع بضع قطرات من اخلزامى أو زيت الورد
على الوشاح اخلاص بك .هل حتتاج إىل دفعة من الطاقة؟ جرب إكليل
اجلبل أو الليمون أو النعناع .عندما نستنشق الزيوت العطرية ورائحة
األعشاب فإن الرائحة ترسل إشارة مباشرة إىل النظام احلويف يف الدماغ
الذي هو مركز العواطف والذاكرة والسلوك فهذا له تأثري قوي على
مزاجنا واحلالة العامة للعقل.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
تواصل مع الروائح الطبيعة و الزيوت العطرية يف غرفة البخار إلعادة
التوازن والفرح.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة اللمس ٣٠ ،دقيقة
التركيز على احلاضر وإدخال النقاء و التفكري الصايف من خالل الطفو.
فقد أظهرت األحباث أن الطفو يسمح لك للوصول إىل االسترخاء العقلي
واجلسدي الكامل .هذه احلالة من االسترخاء تضعك على الطريق إىل
مستوى عايل من التامل و االسترخاء  -اهنا ببساطة اختصار إىل السعاده
املثاليه.

جتربتك:
اتصل حباسة اللمس لديك عن طريق عنصر املاء باستخدام حجره الطفو
على املاء املزوده باالمالح املعدنية  -هذه النقطة هي النقطه احملورية
هلذا اجلناح .الطفو داخل احلجره يزيل آثار اجلاذبية من اجلسم وبذلك
تكون أقرب إىل الشعورمن انعدام الوزن الكلي .عقلك سوف يكون
يف حالة عميقة من االسترخاء مما يتيح توازن جسمك إلعادة وتعزيز
وتقوية موجات الدماغ للعثورعلى التردد الصحيح للحد من التوتر وتعزيز
الشفاء.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
ميكنك االسترخاء يف غرفة البخاراملزوده باالمالح املعدنية اليت تعمل على
حتسني اجلهاز التنفسي و اعطائك الشعور بأجواء البحر.

جتربتك:
اجعل عقلك خايل متاما و امسح للمعاجل اخلاص بك ان يرشدك من
خالل اليوغا ،متتد العضالت وتقنيات التنفس .ايضا االستمرار يف العالج
باستخدام الوعاء املوسيقي الذي يساعد على ختفيف أعراض اإلجهاد،
ختفيف اآلالم ،توتر العضالت ،آالم املفاصل ،األرق ،احتباس املاء يف
اجلسم وغريها من األمراض.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة االنتماء ٣٠ ،دقيقة
انتبه إىل اللحظة الراهنة ،إىل أفكارك ومشاعرك والعامل من حولك حيث
ميكن أن تساعدك على إعادة االتصال مع جسمك واألحاسيس اليت
ختتربها اليت ميكن ان حترركم من املاضي واملستقبل .أن تكون أكثر وعيا
يسمح لك أن ترى اللحظة احلالية بشكل واضح حيث ميكن أن تغري
حياتك بشكل إجيايب.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
اترك ضغوط احلياة اليومية يف غرفة البخار املزودة بالزيوت العطريه إلعادة
التوازن والفرح.

التجارب الحسية المميزه

جناح حاسة التذوق ٣٠ ،دقيقة
حنن منزج القدمي مع اجلديد يف وئام لذيذ يف طقوس تطهري اجلسم وذلك
باستخدام املكونات الطازجة والطبيعية اليت هي جيدة جدا .الننا نعتقد
انه ما يوضع على البشره جيب ان يكون امن حىت اذا تناولته وما نتناوله له
تأثري كبري على صحتنا مبا يف ذلك صحة بشرتنا.

جتربتك:
احصل على ذوقك يف جناح خمصص جملموعة متنوعة من عالجات
احلمام .مغامرة فريده عن طريق مزيج من األذواق واملكونات و اختيار
تلك املنتجات اليت تريد منا استخدامها يف العالج اخلاص بك.

البقاء لفترة أطول ٣٠ ،دقيقة
غرفة البخار باالعشاب هي املكان املثايل السترخاء اجلسم والعقل اليت
تساعد على ختفيف أمراض اجلهاز التنفسي.

خدمات التدليك

خدمات التدليك

خدمات التدليك

تدليك الرأس اهلندي ٦٠ ،دقيقة
هذا التدليك اهلندي التقليدي جيمع بني فوائد األيورفيدا املعطره و مزيج
رائع من املكونات العالجية مثل النيم وبذورالكزبرة للحث على الشعور
بالرضى يف حني جتديد النشاط يف فروة الرأس وإطالق التوتر من الرقبة
والكتفني .يبدأ هذا العالج مع نقع اليدين وتقشريمها ،تليها شريواهبيانغ
وختتتم مع اختيار تدليك الوجه أو الذراع مارما.
 Subtle Energiesيستخدم هذا العالج

تدليك الساق والقدم اهلندي ٦٠ ،دقيقة
حتقيق االنسجام يف اجلسم باستخدام األيورفيدا املعطره لعالج القدم
والساق املوصى هبا للتخفيف من االجهاد بعد السفر وحتسني الدورة
الدموية ،تبدأ هذه التجربة بالعنايه بالقدم ويستمرمع التدليك بتقنية
الكاسا الربونزية الزالة احلرارة الزائدة وحتفيز نقاط املارما من القدمني
والساقني باستخدام مزيج مميز من الزيت العطري .استكمال هذا العالج
باستخدام الكمادات الساخنه او استعمال املرطب.
 Subtle Energiesيستخدم هذا العالج

خدمات التدليك

خدمات تدليك سبا الحواس الست المميزة
 ٩٠دقيقة
األنسجة العميقة٩٠//٦٠ ،
هذا التدليك يطلق اإلجهاد وخيفف من توتر العضالت ويعزز الدورة
الدموية وحيسن التنقل  .أكواب السيليكون أو الكمادات الدافئة ميكن أن
تستخدم يف هذا العالج اعتمادا على حاجة الفرد.

استعادة احلركة ٩٠ ،دقيقة
حتسني التنقل واملرونة مع تدليك كامل للجسم جيمع بني نقاط الضغط
مع متتد لطيف للعضالت لزيادة نطاق احلركة والسماح للجسم الطالق
سراح التوتر.
التخلص من السموم ٦٠ ،دقيقة
التدليك التنشيطي مع التركيز على الساقني من االعلى ،أسفل الظهر
والوركني والبطن .تستخدم الفرشاة اجلافة وكؤوس السيليكون لتحفيز
الدورة الدموية وحتسني البشرة ومرونتها .أنه يساعد على تقليل ظهور
السيلوليت عن طريق تكسري األنسجة الدهنية واحلد من احتباس السوائل.

 ٩٠دقيقة
٩٠//٦٠
التدليك الروحاين٦٠//٣٠ ،
معاجلة شخصية بالكامل على أساس احتياجات كل ضيف باستخدام
املزيج املناسب من حركات الضغط املتوسطه واحلركات الطويله لتخفيف
التوتر العضلي وحتقيق حالة متوازنة هادئة وخالية من اإلجهاد.
 ٦٠دقيقة
مهدئ التوتر٦٠//٣٠ ،
إحياء و تنشيط الظهر والرقبة والكتفني باستخدام تقنيات الزناد العالجية
لتخفيف التوتر العضلي واستعادة التنقل وحماذاة الظهر والعمود الفقري.

عالجات الوجه

عالجات الوجه
عالجات الجسم

عالجات الوجه

عالج لتصحيح و تبييض بشرة الوجه ٦٠ ،دقيقة
املستمد من املصادر الطبيعية ،محض ألفا هيدروكسي يساعد على عالج
فرط التصبغ ويترك اجللد أكثر إشراقا و حيسن يف املظهر من خالل تقشري
البشرة بشكل كامل Dr. Burgener.يستخدم هذا العالج
عالج الوجه باستخدام الكافيار األخضر الفاخر ٩٠ ،دقيقة
العالج املثايل للبشرة اليت حتتاج إىل التجديد الكامل ،هذا العالج يستخدم
جرعة مكثفة من الكافيار األخضر وعنصر الذهب إلصالح وتعزيز
البشرة Dr. Burgener.يستخدم هذا العالج
عالج شد الوجه باستخدام الكوالجين ٩٠ ،دقيقة
حتفيز اجللد من الداخل اىل اخلارج مع هذا العالج ملكافحة الشيخوخة.
تصبح البشره أكثر صالبة و سالسة من خالل استخدام اقنعه الكوالجني.
 Dr. Burgenerيستخدم هذا العالج

اضافه الي عالج من عالجات الوجه
أوكوالر إلوميناشينن ١٥ ،دقيقة
تركز هذه املعاجلة على تقليص اخلطوط الدقيقة واالنتفاخ و ختفيف الدوائر
السوداء يف منطقة العني احلساسة Dr. Burgener.يستخدم هذا العالج
شد الوجه بالذهب ١٥ ،دقيقة
مشتق من الذهب اخلالص ،قناع الذهب هذا لديه تأثري حتفيزي وتأثري
كبريعلى اجللد فإنه يساعد على احلفاظ على الكوالجني و اإليالستني و
يعطي النظاره الكامله للوجه.
 Dr. Burgenerيستخدم هذا العالج

عالجات الوجه

عالج الوجه  ٢٤ -قراط الذهب لتحدي العمر ٩٠/٦٠ ،دقيقة
تنشيط اجللد واستعادة التوازن مع هذا العالج باستخدام خصائص الشفاء
من موجرا وملكة اليامسني ،تعزيز إنتاج الكوالجني وحتفيز جتديد اخلاليا
معا مع القوى املضافه من ورق الذهب ٢٤قراط  ،هذه التجربة احلسية
ختترق وتنشط الطبقات العميقة من اجللد و تقلل من اخلطوط الدقيقة
والتجاعيد .هذا العالج يرفع الروح وخيلق توهج إجيايب من الداخل
واخلارج Subtle Energies .يستخدم هذا العالج
عالج الوجه  -موازنة االنتماء ٦٠ ،دقيقة
هذا العالج املضاد للشيخوخة ينصح للبشره املختلطه و الدهنية .تقشري
الوجه بواسطه حبيبات اخليزران يليها استخراج الشوائب من الوجه يليها
تدليك للوجه واضافه قناع الوجه املكثف لتغذية البشره.
 Dr. Burgenerيستخدم هذا العالج

عالج الوجه  -انتينس بووست ٣٠ ،دقيقة
يعمل هذا العالج على تنقيه الوجه حيث هناك سلسلة متخصصة من
تقنيات التدليك اليت تعمل على تنشط الدورة الدموية و حتفيز اجلهاز
اللمفاوي .هذا العالج يكتمل باضافه محض اجلليكوليك على البشره
الذي يترك اجللد مشع ومضاء Dr. Burgener.يستخدم هذا العالج

عالجات الجسم

ترطيب الجسم بواسطه قناع الحليب السويسري ٦٠ ،دقيقة
يستخدم هذا العالج املغذي للبشره بروتني احلليب الفعال -الكازين،
جنبا إىل جنب مع ثالثة انواع من الطني لترطيب اجللد .يتم تعزيز النتائج
مع إضافة مواد فعاله ملكافحة الشيخوخة.
 Dr. Burgenerيستخدم هذا العالج

عالجات الجسم

استخراج السموم من الجسم ٩٠ ،دقيقة
فرك و تقشري اجلسم بالكامل باستخدام بلورات امللح املستخرجه من
جبال األلب السويسرية مع خليط من زيت اللوز احللو ،هذا العالج جيدد
خاليا اجللد بالكامل Dr. Burgener .يستخدم هذا العالج
ذكريات العالج العربي ٦٠ ،دقيقة
مستوحاة من احلمام املغريب ،تبدأ هذه الرحلة من التقشري بواسطه
الصابون األسود النقي الغين باألمحاض الدهنية األساسية والفيتامينات،
يتبع ذلك فرك عميق باستخدام الكيس ووضع قناع اجلسم لتحقيق
التوازن بني اجللد .يتم استخدام مخسة زيوت لعمل تدليك خفيف لزيادة
ترطيب البشره Dr. Burgener .يستخدم هذا العالج

قناع الجسم باستخدام الورد الدمشقي الرفيع ٦٠ ،دقيقة
يستخدم هذا العالج املضاد للشيخوخة اهلالم امللكي والعسل مع لب
املشمش لتقشري اجللد ،يليها قناع اجلسم باستخدام الورد والطني الوردي
الدمشقي الرفيع لترطيب وهتدئة وجتديد البشره وازاله الشوائب املوجوده
على البشره .خالل فتره القناع سوف نقوم بتدليك فروة الرأس لتوفري
االسترخاء املناسب Dr. Burgener .يستخدم هذا العالج

عالجات الصحه

عالجات الصحه
الطقوس و الرحالت

عالجات الصحه

موازنة نقاط الطاقه في الجسم ٦٠/٣٠ ،دقيقة
على أساس النظام اهلندي القدمي ،يستخدم هذا التأمل زيوت االيورفيدا
إلعادة التنشيط والتوازن بني نقاط الطاقه (مراكز الطاقة اليت تقع على
طول العمود الفقري) .اهنا تفتح القنوات اخلفية من الطاقة اليت ترتبط
مجيع النقاط وحتسن تدفقها وحتقق الشعور من اهلدوء والرفاهية .يتبع
ذلك تدليك الرأس اهلندي التقليدي املصمم لتحفيز الذاكرة وجتديد
شباب اجلسم والعقل.

جلسة الطفو على الماء ٦٠ ،دقيقة
هذا العالج االسترخائي العميق خيرج توتر العضالت عندما يطفو اجلسم
بال وزن يف حجره الطفو  -مع اخنفاض احملفزات اخلارجية  -اجلسم
حيقق حالته الطبيعية ويبدأ العقل باهلدوء مما جيلب شعور عميق من
االسترخاء .هذا العالج يساعد على جتديد املغنيسيوم وبالتايل ختفيف
األعراض مثل تشنجات العضالت ،انه مفيد أيضا لتحقيق التوازن
اهلرموين وختفيف اآلالم وزيادة الدورة الدموية والنوم بشكل أكثر راحة.

عالجات الصحه

فحص صحه الجسم ٦٠ ،دقيقة
استشارة شخصية نقيس من خالهلا املؤشرات احليوية الفسيولوجية
الرئيسية لصحة اجلسم مبا يف ذلك تكوين اجلسم والتمثيل الغذائي ،توزيع
األكسجني و وظيفة القلب والدورة الدموية وكذلك عالمات اإلجهاد.
واستنادا إىل النتائج ينصح بربنامج الصحه لتغطية احتياجاتك احملددة.
رحلة الحمام ٩٠ ،دقيقة
اكتشف آثار الشفاء من خالل جتربة هذا احلمام الذي يشمل :منظف
اجلسم املنعش ،منظف الشعر وفروة الرأس ،صابون زيت الزيتون ،محام
البخار ،كيس الفرك ،رغوة الصابون ،قناع كامل للجسم أو تدليك الظهر

الحمام التقليدي ٦٠ ،دقيقة
تبدء جتربة التطهري و االنتعاش مع عالج لفروة الرأس باستخدام الطني
مع خشب الورد و يستمر مع التقشري باستخدام الصابون احمللي والليفه
لتحفيز وإعادة ترطيب اجللد.
الحمام المغربي ٦٠ ،دقيقة
تبدء جتربة التطهري و االنتعاش مع استعمال غرفه البخار باالعشاب بعدها
يغسل اجلسم بالصابون األسود والفرك اللطيف باستخدام كيس التقشري،
يستمر العالج باضافة قناج اجلسم باستخدام الطني املمزوج بسبعه
اعشاب عطرية .بعد الشطف ،يتم وضع احلليب املرطب للجسم حيث
يترك اجللد لني و نظر.

املميزات:
• جلسة إستشارة واختيار ومزج مكونات اجللسه
• محام البخار بالصابون األسود لتنعيم البشرة
• محام تقشري اجلسم و رغوة الصابون مع قناع للوجه
• تدليك خمصص لكامل اجلسم
• تدليك الرأس واالسترخاء باستخدام الوعاء املوسيقي

الطقوس و الرحالت

رحله الحواس  -التذوق والسمع
أنعم براحة يف رحلة تعاجل بشرتك وتغذي روحك .سيقدم لك املعاجل
اخلاص بك أنواعًا خمتلفة من الطني واألعشاب حىت ميزج عالجًا
خمصصًا لك ملعاجلة أي مشاكل جلدية .سوف تدلل أيضًا مبزج زيوت
التدليك و الطني والصابون اخلاص بك لتجعلك تشعر بالنقاء واهلدوء
وجتدد بشرتك بشكل مجيل.

الطقوس و الرحالت

رحله حاسة السمع و حاسة الشم ٢ ،ساعة و  ٣٠دقيقة
اترك خماوفك يف رحلة هتدف إىل إحداث هدوء عميق .جتربتك تبدأ يف
جناح الصوت حيث ميكنك التمتع باملرافق السمعيه املتوفره لتكثيف
االسترخاء اخلاص بك ،من هناك ميكنك االنتقال إىل جناح الشم واختيار
األعشاب والزيوت املناسبه للعالج اخلاص بك.
الرحله تشمل:
• استشاره ،استخدام البخار والساونا
• تدليك الرأس واالسترخاء على سريرالصوت ليغاتو
• التأمل مع استخدام الوعاء املوسيقي
• مزج مكونات العالج املكونه من التقشري واألعشاب والزيوت العطرية
• فرك و تقشري اجلسم
• تدليك اجلسم الكامل

رحله حاسة الرؤيه وحاسة اللمس ٢ ،ساعة و  ٣٠دقيقة
هذه الرحله تأخذك اىل خربات مميزه و فريده يف جماالت الرؤيه واللمس
حيث يتم جتربه احدث االجهزه املتطوره لزياده االسترخاء و الوصول اىل
افضل النتائج.
الرحله تشمل:
• استشاره ،استخدام البخار والساونا
• جلسه قناع الضوء املميز
• جلسه الطفو على املاء
• التقشري املرطب للجسم
• تدليك اجلسم الكامل

اليوغا ٦٠ ،دقيقة
التأمل ٤٥ ،دقيقة

الجمال\ أنشطة الصحه واللياقة البدنية

أنشطة الصحه واللياقة البدنية

الجمال
يتضمن نظام “بيو سكولبتور جل” احلائز على جائزة عامليه واملعروف أيضا باسم
“اجلل اللطيف” .يستخدم افضل االجهزه و املنتجات للعناية باألظافر بل هو أيضا أول من
استخدم عالج األشعة فوق البنفسجية ،النقع ،جل االلوان يف العامل.
العنايه باظافر اليدين ٦٠ ،دقيقة
العنايه باظافر القدمين ٦٠ ،دقيقة

تعليمات السبا

تعليمات السبا

تعليمات السبا

أثناء إقامتك في السبا
مراعاة جلميع الضيوف ال يسمح بالتدخني و استخدام اهلواتف احملمولة
يف السبا .سبا احلواس الست هو مالذ للسالم والوئام لذا يرجى االلتزام
باهلدوء حىت ال نؤثر على الضيوف االخرين.
بعد العالج الخاص بك
نوصي بعدم اخذ محام مشسي بعد أي تدليك أو عالج للجسم أو إزالة
الشعر بالشمع ملدة ست ساعات على األقل .لتمديد جتربة السبا يف املنزل
مجيع منتجات السبا متوفره للشراء يف متجر السبا.
الدفع
لنزالء الفندق سيتم وضع تكلفة مجيع العالجات على غرفتك وسوف
تظهر على حسابك يف وقت املغادرة من الفندق اوعن طريق بطاقات
االئتمان أو الدفع نقدا عند منطقه االستقبال يف السبا.

األطفال
حنن حنب األطفال؛ ومع ذلك ،فإننا ننصح بعدم جلب األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  ١٥سنة إىل السبا.

تعليمات السبا

ساعات عمل السبا
يوميا من الساعه  ١٠صباحا اىل الساعه  ٩مساءا
حجوزات السبا
للحصول على استفسارات السبا و احلجوزات يرجى االتصال مبركز
السبا مباشرة على الرقم  ٥٥٦٦من غرف الفندق .ينصح باحلجز مسبقا
لتأمني وقت العالج املفضل لديك.
قبل الوصول الى السبا
نوصي بأن تترك كل اجملوهرات واألشياء الثمينة يف غرفتك قبل اجمليء إىل
السبا .ينصح بالضيوف الذكور احللق قبل مجيع عالجات الوجه لضمان
حتقيق أقصى قدر من النتائج.
الوصول الى السبا
يرجى الوصول قبل  ١٥دقيقة من العالج من أجل إكمال استمارة منط
احلياة و اخذ وقت لالسترخاء يف السبا قبل البدء بالعالج.

الوصول المتأخر الى السبا
احتراما حلجوزات الضيوف اآلخرين ،يرجى العلم بأننا غري قادرين على
متديد فترة عالجك يف حالة الوصول املتأخر.
إلغاء الحجوزات
يرجى اشعار ثالث ساعات على العالجات الفردية وإشعار  ٢٤ساعة
على حزم السبا .وإال ،سيتم خصم  ٥٠يف املئة من سعر العالج .احلفاظ
على موعدك بدون اشعار سوف يؤدي إىل دفع  ١٠٠يف املئة من رسوم
العالج.

العالج
*التجارب الحسية املميزه
إضافة املزيد من الوقت

خدمات التدليك

المدة/دقيقة

درهم إماراتي

30
30

90
75

األنسجة العميقة
إستعادة الحركة
التخلص من السموم
التدليك الروحاين
مهدئ التوتر
تدليك الرأس الهندي
تدليك الساق والقدم الهندي

60/90
90
60
60/90
30/60
60
60

620/790
850
620
590/770
330/590
590
590

عالج الوجه  ٢٤ -قراط الذهب لتحدي عالمات تقدم العمر
عالج الوجه  -موازنة اإلنتامء
عالج الوجه  -إنتينس بووست
عالج الوجه باستخدام الكافيار األخرض الفاخر
عالج شد الوجه باستخدام الكوالجني
تخفيف الدوائرالسوداء يف منطقة العني الحساسة
شد الوجه بقناع الذهب

60/90
60
30
90
90
15
30

650/900
700
450
1,100
1,100
190
450

عالجات الوجه

* التجارب الحسيه سوف تضاف تلقائيا ايل أي عالج مدته  ٦٠دقيقه واكرث .سوف يضاف  ٩٠درهم للعالج الذي مدته  ٣٠دقيقه.
األسعار بالدرهم اإلمارايت و تشمل رسوم بلدية ديب  % ١٠و رسوم خدمة  % ١٠و  % ٥رضيبة القيمه املضافه.

العالج
عالجات الجسم

استخراج السموم من الجسم
ذكريات العالج العريب
قناع الجسم باستخدام الورد الدمشقي الرفيع
ترطيب الجسم بواسطه قناع الحليب السويرسي

عالجات الصحه

رحلة الحامم
الحامم التقليدي
الحامم املغريب

التجارب الحسية المميزه

رحله حاسة السمع و حاسة الشم
رحله حاسة الرؤيه وحاسة اللمس
رحله حاسة التذوق وحاسة السمع

الجمال

العنايه باظافر اليدين
العنايه باظافر القدمني

المدة/دقيقة

درهم إماراتي

90
60
60
60

770
620
620
620

90
60
60

820
650
650

ساعة و ٣٠دقيقة 2
ساعة و ٣٠دقيقة 2
ساعة و ٣٠دقيقة 2

1,300
1,300
1,300

60
60

330
330

أنشطة الصحه واللياقة البدنية
اليوغا
التأمل

60
45

330
300

األسعار بالدرهم اإلمارايت و تشمل رسوم بلدية ديب  % ١٠و رسوم خدمة  % ١٠و  % ٥رضيبة القيمه املضافه.
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