قائمة خدمات السبا

يتبىن سيكس سينسيز سبا منهجًا متعدد املستويات ،ليجمع ما بني الروح الريادية وبني
العالجات غري التقليدية .يف سيكس سينسيز سبا ،سوف جتد مزجيًا مدهشًا من العلوم
التطبيقية والعملية والوعي اإلنساين ،حيث تعمل منهجيتنا القائمة على التقنيات املتقدمة
واللمسات املؤثرة على تعريف اخلدمات املتفردة اليت نقدمها لكافة روادنا ،كل على
حده.
نصحبكم يف رحلة متميزة وفريدة عرب مواقعنا املختلفة ومهاراتنا املُتقنة ،واليت تتضمن
عالجات اجلمال األساسية اليت تُبدل مظهركم ،وكذلك العالجات املتخصصة اليت
يُمكن أن تُغري حياتكم بالكامل.

جلسات التدليك

جلسات التدليك

جلسات التدليك

جلسات التدليك

جلسات التدليك المبتكرة من سيكس سينسيز
تدليك األنسجة العميق 60/90 ،دقيقة  -يعمل هذا التدليك على
التخلص من الشد والتوتر العضلي وترخية العضالت وتعزيز الدورة
الدموية ،مع حتسني القدرة على احلركة وكذلك حالة اجللد والعضالت.
يستهدف هذا التدليك مواطن الضعف احملددة من قبل العميل ليعاجل
طبقات العضالت العميقة ،وذلك من خالل أساليب الضغط اخلفيف.
قد يتم استخدام أكوب السيليكون أو الكمادات الدافئة خالل العالج،
وذلك حبسب احتياجات كل عميل على حده.
التدليك الشامل 60/90 ،دقيقة  -عالج متفرد بالكامل حبسب
احتياجات كل عميل على حده ونتائجه املرجوة .جيمع ما بني حركات
الضغط املُلطفة واملتدفقة واملتوسطة على املناطق احملددة من قبل العميل،
وذلك للتخفيف من الشد العضلي ولبعث حالة من التوازن واهلدوء
واالسترخاء.

مناسب للحوامل

التنقية من السموم  60/90دقيقة  -تدليك مُنشط يُركز على أعلى
الساقني وأسفل الظهر ومنطقة البطن والوسط ويستخدم التنظيف اجلاف
وأكواب السيليكون لتحفيز الدورة الدموية وحتسني حالة اجللد ومرونته.
كما يساعد أيضًا على احلد من ظهور السيليوليت وذلك بتكسري
األنسجة الدهنية واحلد من استبقاء السوائل باجلسم.
استعادة احلركة 90 ،دقيقة  -حتسني القدرة على احلركة واملرونة من
خالل التدليك الكامل للجسم والذي جيمع أساليب الضغط احملددة
باالستطالة اللطيفة من أجل زيادة نطاق احلركة والسماح للجسم
بالتخلص من التوتر أو الشد العضلي املتراكم.
تدليك االسترخاء 30/60 ،دقيقة  -تدليك للظهر والرقبة والكتفني
باستخدام األساليب العالجية اليت تتخلص من تصلب العضالت وتتيح
سهولة احلركة وحتقق التوافق يف وضعية العمود الفقري والظهر.

تدليك الرأس 30/60 ،دقيقة  -تدليك للرأس والرقبة والكتفني يستخدم
الزيت ليبعث على االسترخاء التام باالستعانة بنقاط الضغط اإلبري يف
الرأس واملنطقة العلوية للجسم ليحد من تصلب العضالت ويُهدئ اجلسم
متامًا.
استرخاء القدمني 30/60 ،دقيقة  -استرد توازن جسمك وختلص من آالم
وضغوط القدمني مع هذا العالج اخلاص الذي يستخدم أساليب تدليك
خطوط الطاقة بالساقني ومناطق القدمني.
تدليك مارما 60/90 ،دقيقة
تدليك يبعث على االسترخاء العميق ويستخدم احلركات املتدفقة الطويلة
والقوية مبستوى ضغط متباين للتخلص من الشد العضلي ،بينما يعمل
عالج مارما على مواءمة مراكز الطاقة احليوية .يتم وضع الزيوت املُغذية
ذات الفوائد الفعالة والقوية ،وذلك لتحقيق توازن القلب وتعزيز احلالة
الصحية العامة .يستخدم منتجات سبتل انريجى.

مساج االحجار الساخنة  60/90دقيقة
يشمل هذا العالج كافة اجزاء اجلسم والوجه مستوحى من بالد التبت
,تتم االستعانة باحجار البازلت السوداء لتدليك اجلسم والتخلص من
التوتر العضلى واالنسدادات .
التدليك التايلندى  60/90دقيقة
تنشيط الذهن واجلسم من خالل عالج تنشيطى متميز جيمع ما بني
اساليب التدليك التايلندى وحركات االستطالة.
الضغط باستخدام االعشاب التايلندية  60/90دقيقة
تدليك كامل للجسم باستخدام كمادات دافئة يتم وضعها على نقاط
ضغط خاصة من اجل حتسني احلالة الصحية .

عالجات الوجه

عالجات الوجه
عالجات الجسم
عالجات العافية

عالجات الوجه

عالجات الوجه

عالج الوجه باستخدام الذهب عيار  24لمكافحة الشيخوخة،
 60/90دقيقة
تنشيط البشرة واسترجاع التوازن العاطفي من خالل هذا العالج املميز
للوجه والذي يستعني باخلصائص العالجية للموغرا وملكة اليامسني
لتعزيز إنتاج الكوالجني وحتفيز جتديد اخلاليا .كما يتضمن فوائد ورق
الذهب عيار  24والذي خيترق ويُنشط طبقات اجللد العميقة ،مما حيد من
اخلطوط والتجاعيد .يعمل هذا العالج على رفع الروح املعنوية ،مُحدثًا
إشراقة إجيابية من الداخل إىل اخلارج.استعمال سبتل انريجى.
وايلد كشمير لتنقية الوجه 60/90 ،دقيقة
حتسني الرفاهية اخلاصة بك عن طريق نضارة اجللد وازالة السموم من
الوجه باستخدام الكركم الربى للتنقية وكشمري اخلزامى للتهدئة واستعادة
االستشفاء,مصمم خصيصا لشد اجللد والقضاء على السموم عن طريق
التنظيف والتقشري بالزعفران وعشب الفرانكينس ,مع قناع الطني تنقية
مصنوعة من االعشاب الفيدية واملستخلصات املثالية لعالج حب الشباب
ىف سن املراهقة مع .استعمال سبتل انريجى.

والملطف المضاد لألكسدة 60/90 ،دقيقة
المنشط ُ
عالج الوجه ُ
مت تصميم هذا العالج للبشرة اجلافة واحلساسة أو التالفة ،حيث يُلطفها
ويُجددها باستخدام إكسري مُغذٍ وغين لتنشيط اجللد .يبدأ العالج
بتنظيف وتنقية عميقة ،مث يتم وضع مضادات األكسدة املتطورة واألمحاض
الدهنية الضرورية على البشرة ،وذلك للتعاطي مع التلف هبا وحلمايتها من
عالمات الشيخوخة .أما تدليك مارما املُهدئ فيستخدم مستخلص النيم
وبذر الكزبرة لتعزيز إنتاج الكوالجني ومحض اهليالرونيك ،قبل وضع
القناع النبايت املُرطب .استعمال سبتل انريجى.

تفتيح البشرة بفيتامين سى واالوكسجين للوجه  60/90دقيقة
تفتيح وتوازن الوان البشرة املتفاوتة ومع هذا الوجه حيمع بني
التفتيح النباتى وفيتامني سى املركز .ختفيض اهلالت السوداء
وترك البشرة متفتتحة ,منسجمة واكثر توهج.النتائج لن
تكون وليدة اللحظة لكنها تستمر لالفضل مع مرور االيام .
يستخدم انتراكيوتكالس
اوكسجين الوجه المضاد للشيخوخة  60/90دقيقة
مينحك هذا العالج نتائج رائعة ,نظرا جلمعه ما بني العالجات التنشيطية
واالخرى الىت حتد من ظهور جتاعيد الوجه ,مع تقوية جلد الوجه وحتسني
مظهر البشرة  .استعمال انتراكيوتكالس

العالج التنشيطى المضاد للشيخوخة  60/90دقيقة
للترطيب العميق للبشرة ,وهومناسب لكافة انواع البشرة.حيتوى على
السريوم املغذى على الفيتامينات ومضادات االكسدة الىت ترطب البشرة
وتضمن تناسقها.استعمال انتراكيوتكالس.

اضافه اىل عالجات السبا
عالج الوجه  30 ،دقيقة
النظيف  ،تقشري وقناع االسترخاء.

عالجات العافية

عالجات الجسم

تفريك ومسك لتفتيح الجسم وازاله السموم  60دقيقه
“تقشري اجللد وإنعاش مجيع احلواس مع الفرك والتنشيط باستخدام اجلريب
فروت والليمون والعرعر وملح البحر امليت .تبعتها التنظيف والتغليف
الذي حيتوي على جذر الزجنبيل ومقتطفات خزامي خلصائصها املضادة
لاللتهابات وهتدئة ،وطني البحر امليت الغنية باملعادن اليت تغذي اجللد أثناء
استخراج الشوائب.وخيتتم هذه التجربة مع تطبيق مرطب اجلسم.

عالج االعشاب العربية والتمر  90دقيقة
نكشف عن ليونة وسالسة اجللد مع هذا العالج املستوحى حمليا والذي
يعتمد على التطهري و خصائص الشفاء من املكونات احمللية ..يبدأ مع فرك
اجلسم اجلمع بني الرمال وعصري الليمون واخلزامى لتقشري اجللد مع تعزيز
تداول وحتفيز اجلهاز اللمفاوي .مث يتم تطبيق التغليف الدافئ من العسل
والتمر ترطيب وتشديد اجللد ،واحلفاظ على الرطوبة مع حتسني املرونة.
وختتتم هذه التجربة مع استخدام مرطب اجلسم.

رحله الحمام الملكى  110دقيقه
اكتشف آثار العالج من هذه التجربة اخلاصه والىت جتمع بني التقنيات
التقليدية مع والعالجات احلديثة واملكونات احمللية.
يتضمن :تنظيف اجلسم املنعش ،الشعر و تنظيف فروة الرأس
 ،صابون الزيتون ،محام البخار ،كيس فرك ،رغوة الصابون،
قناع كامل اجلسم.

جيت لى للتعافى  90دقيقة
“هذه الرحلة إعادة التوازن جيمع بني اجلسم الكامل والتدليك باستخدام
الزيوت املخلوطة خصيصا واالسترخاء عالج القدم مع قناع رفع العني
والرأس التدليك لالفراج عن التوتر ،وإحياء الدورة الدموية وإعادة تعيني
الساعة الداخلية .نوصى بعد السفر.

رحله الحمام التقليدى  60/90دقيقه
جتربة التنظيف واالنتعاش بدءا من فروة الرأس باستخدام طني البحر
امليت .مع تقشري باستخدام الصابون حملية الصنع واللوفه
وحتفيز وترطيب اجللد.

مستوحى محلي ًا

مستوحى محلي ًا

الطقوس العالجية

التخلص من التوتر
ترطيب اجلسم بالفرك
قناع مغذى للوجه
التدليك باالحجار الساخنه
عالج ويلد كشمري لتنقيه الوجه

تجهيز المعرس  4ساعات
محام تقليدي
تدليك اخلاص بسيكس سينس
عالج الوجه  24قرياط الذهب املضاد للشيخوخه
العنايه باالظافر ( مانكري )
العنايه بالقدمني ( باديكري)
عصري السموزى

مستوحى محلي ًا

الطقوس العالجية

باقه الجمال  4ساعات
تفريك لتفتيح اجلسم
مساج كلى للجسم
عالجالوجه لتهديه ومضاد للشيخوخه
العنايه باليد (مانكري)
العنايه بالقدم بادكري

عالج التمر  3ساعات و 30دقيقه
تتضمن التجربه استخدام عدد من تافضل املكونات احملليه من اجل تنظيف
وتغذية اجلسم ,حيث تبدا بصقل اجلسم باستخدام االرز واالعشاب
العربيه ,مث يتبعها عالج العسل الداىف والتمر  ,مث جلسه تدليك شامله
كما يشمل الربنامج عالج الوجه طبيعيا باالستعانه باعشاب حديقه السبا
وعالج للشعر وفروه الراس

الجمال

مانيكيور للعناية بأظافر اليدين 60 ،دقيقة
طالء االظافر  30دقيقة
بيديكيور للعناية بأظافر القدمين 60 ،دقيقة

ازاله الشعر متاح عند الطلب والسعر يعتمد علىمنطقة املعاجلة.
وتتوفر خدمات املكياج عند الطلب
ويتوفر حوض استحمام عطري عند الطلب

الجمال

قواعد السبا

قواعد السبا

قواعد السبا

قواعد السبا

مواعيد العمل للسبا
يوميا من  6صباحا حىت  11مساءا
حجوزات السبا
الستفسارات أو حجوزات السبا ،يرجى التواصل مع استقبال السبا
مباشرةً ،ويوصى باحلجوزات املُسبقة لضمان احلصول على عالجك
املفضل يف الوقت املناسب.
قبل الوصول
نوصي أن تترك كل اجملوهرات واألشياء الثمينة يف غرفتك قبل القدوم
إىل املنتجع الصحي .للرجال ينصح حلق شعر الدقن قبل مجيع عالجات
الوجه لضمان أن يتم حتقيق أقصى قدر من النتائج.
نوصي باستخدام البخار والساونا دش ،قبل أي عالج .وهذا سوف حتفز
جمرى الدم واألنظمة اللمفاوية وتعزيز فوائد العالج سبا اخلاص بك.

الوصول
يرجى الوصول قبل  30دقيقة من موعد العالج وذلك إلكمال استمارة
االستفسارات وللتمكن من االسترخاء يف أجواء السبا اهلادئة قبل اخلضوع
للعالج.

اإللغاءات
يرجى إلغاء احلجوزات قبل  5ساعات للعالجات الفردية و  24ساعة
لباقات السبا ،وإال فسيتم احتساب  50%من سعر العالج .كما أن عدم
احلضور يف املوعد احملدد سيؤدي إىل احتساب  100%من سعر العالج.

التشاور
وتقدم االستشارات الشخصية لتحديد
االحتياجات اخلاصة بك والسماح لنا لتصميم اخلاص بك
جتربة العالج أو سبا أكثر مشوال جدول

أثناء وجودك
ال يُسمح بالتدخني أو بتشغيل اهلواتف النقالة داخل السبا ،وذلك احترامًا
لكافة الرواد ،وباعتبار سيكس سينسيز مالذًا للهدوء والسكينة .كما
يرجى أيضًا مراعاة خفض الصوت لعدم إزعاج الرواد اآلخرين.

الوصول المتأخر
يرجى العلم بأننا لن نتمكن من مد فترة العالج يف حالة الوصول املتأخر،
وذلك احترامًا للحجوزات األخرى لرواد السبا.

بعد العالج
نوصي بعدم التعرض للشمس بعد أي تدليك أو عالج للجسم أو بعد
إزالة الشعر بالشمع ،وذلك قبل  6ساعات على األقل .ولالستمرار يف
جتربة السبا باملنزل ،تتوفر جمموعة من منتجات السبا باملتجر للبيع.

الدفع
بالنسبة لنزالء الفندق ،سيتم احتساب كافة العالجات على الغرفة
وستظهر حبسابك يف موعد مغادرة الفندق .بالنسبة لغري النزالء ،يقبل
مكتب االستقبال يف السبا كافة بطاقات االئتمان الكربى أو الدفع
النقدي.
األطفال
على الرغم من حبنا لألطفال ،فإننا نوصي بعدم اصطحاب األطفال ممن
هم دون سن  18عامًا إىل السبا.
سياسه الجيم
لسالمتك الشخصية ،نطلب منك ارتداء حذاء رياضي .ميكننا توفري
أحذية رياضية عند الطلب .جيب أن يكون األطفال دون سن  16عاما
مصحوبني البالغون عند استخدام معدات الصالة الرياضية .ساعات
العمل 6:00 :صباحا حىت  11:00مساء

العالجات المتقدمه
التدليك
التدليك اخلاص بسيكس سينس
التدليك العميق\الكلى
التخلص من السموم
استعاده احلركه
مهدى التوتر\تدليك الراس\استرخاء القدم
تدليك مرمرا السعيد
التدليك باالحجار الساخنه
التدليك التايالندى
االعشاب التايالنديه

الفترة الزمنية\دقيقة

السع\د.ك

60/90

35/45

60

50

90

45

30/60

20/35

60/90

40/50

60/90

45/55

60/90

35/45

60/90

40/50

عالجات الوجه
عالج  24قرياط الذهىب املضاد للشيخوخه للبشره
ويلد كشمري لتنقيه الوجه
تلطيف وازالة االثار املضادة الكسدة الوجه
تفتح الوجه بفيتامني سى اوكسجني
عالج جتديد البشره باالوكسجني
عالج مكافحه الشيخوخه باالكسجني
عالج الوجه السريع

60/90

45/55

60/90

40/50

60/90

40/50

60/90

90/115

60/90

90/115

60/90

90/115

30

22

عالجات الجسم
تفتيح وازاله السموم بالفرك واملسك
العالج بتوهج الصحراء وتغليف اجلسم بالتمر

60

40

90

70

العالجات المتقدمه
العالجات الصحيه
احلمام امللكى
رحله احلمام التقليدى
جيت ىل للتعاىف

الفترة الزمنية\دقيقة

السع\د.ك

110

65

60/90

45/55

90

70

البرامج
باقه اجلمال
التخلص من التوتر
عالجات التمر
جتهيز املعرس

العنايه بالجمال

العنايه باالظافر(مانكري )
طالء االظافر
العنايه بالقدم(بادكري)

ازاله الشعر متاح عند الطلب والسعر يعتمد على منطقة املعاجلة.
وتتوفر خدمات املكياج عند الطلب
ويتوفر حوض استحمام عطري عند الطلب

 4ساعات و  10دقيقة
 2ساعات و  50دقيقة
 3ساعات و  30دقيقة
 5ساعات و  40دقيقة

150

15

60

5

30

15

60

115
100
110

SIX SENSES SPA AT SYMPHONY STYLE HOTEL
T +965 2577 0077 E reservations-kuwait-spa@sixsenses.com
 الكويت، السالمية،1113 ب. ص، شارع الخليج العربي،سيمفوني ستايل مول

