


SIGNATURE
TREATMENT

PIONEER TREATMENT Youth Treatment
75 min (Anti-Aging Facial)

AED 550

Discover a very original facial massage in an exceptional 
treatment with instantly visible results. The height of 

biotechnological effectiveness for firmer, smoother skin that 
glows with renewed radiance. 100% of women prefer this 

treatment to their usual treatment*.
*Satisfaction test on 23 volunteers who received a single treatment.

CITYLIFE Anti-Pollution Skin Freshness
Treatment - 60 | 75 min (Detox Facial)

AED 450

Making the skin of city-dwelling women completely healthy 
with a personalized treatment for tired skin and uneven 

complexions. The skin is intensely hydrated, signs of fatigue 
are erased, the complexion is more even and the skin regains 

its freshness.

OLIGOFORCE LUMINATION Treatment for 
Complexion - Dark Spots - Wrinkles - 60 | 75 

min (Brightening Facial)
AED 500

A complete global anti-aging treatment that illuminates the 
complexion, reduces dark spots and smooths wrinkles. The 

ideal combination with 20% acid exfoliating peel and a 
OLIGOMER® sheet mask.

ACNIPUR Blemish Solution Treatment - 50 | 65 
min (Deep Cleansing Facial)

AED 400

This cleansing and mattifying facial treatment, with proven 
efficacy against blemishes, leaves your skin visibly healthier 

and clearer. Skin flaws are diminished, clogged pores are 
unblocked and excess sebum is regulated.

FACIAL TREATMENTS



SIGNATURE
TREATMENT

SKIN ESCAPE FOR MEN Facial Treatments for Men 
- 60 | 75 min (Men’s Facial)

AED 450

Enter a world dedicated to men. Choose a moisturizing, 
youth, soothing or pollution-targeted treatment adapted to the 

specificities of male skin.

EXPRESS FACIAL TREATMENT
CLEAR SKIN EXPRESS Skin Cleansing Treatment 

- 40 min (Express Facial)
AED 200

A short and effective facial, tailored to each skin type, for a 
flawless and radiant skin.

FACIAL TREATMENTS

EYE PERFECTION Radiance 
Smoothing Eye Treatment - 25 min 

(Alone / Add-on to Facial)
AED 200

An ultra-comprehensive treatment for sparkling, 
young-looking eyes. Your eye contour area is 
smooth and rested. To complement all facial 

treatments.



SCULPT ZONE Target Treatment for
Abs-Buttocks-Thighs - 60 min

AED 450

An intensive heating wrap and massage on the Abdomen-
Buttocks-Thighs area to beat your excess fat and cellulite in 
record time. With an express treatment or intensive program, 

you get radical slimming results. More than
1 cm less in waist circumference in only 4 treatments*.

*Centimeter measurements taken on 19 women who received 4 treatments 
in 2 weeks. Average values obtained.

P5 SLIMMING TREATMENT Massage and wrap 
with Algae Jam - 60 min

AED 480

The perfect body slimming treatment, which combines an 
invigorating massage and an original body wrap with algae jam 

to trim your curves, reshape your body and tone your figure.

MORPHO DESIGNER
Perfect Contour Treatment - 60 min

AED 450

This innovative body treatment offers an integral beauty 
experience by combining three major esthetic actions in a 

single protocol: contouring, firmness and skin quality. After a 
smoothing multi-exfoliation, a reshaping and refining massage 

sculpts “dream contours” for perfect-looking skin.

BODY TREATMENTS



EXPRESS
BODY TREATMENT

SATIN SHIMMER Salt Crystal Exfoliation - 40 min
AED 250

An exfoliation with sea salt crystals combined with a relaxing 
body massage for an express beauty treatment that leaves 

your skin soft and silky.

LEG REVIVAL Leg Soothing Treatment - 35 min
AED 300

A targeted treatment to comfort and relieve tired legs, as well 
as visibly enhance their appearance.

BODY TREATMENTS



HOLISTIC & WELL BEING TREATMENTS

TRÉSOR DES MERS
Energizing Body Massage - 60 min

AED 540

The essential art of massage in a complete invigorating treatment. Luxuriously scented 
and textured products concentrate on the revitalizing benefits of seawater. Your body is 

relaxed and energized! An exceptional treatment; feels like a trip to the seaside...

CALIFORNIAN WAVE
Relaxing Body Massage - 60 min

AED 540

The perfect combination of calm and fluid movements combined with long strokes to 
unlock tension and provide complete relaxation. With a supreme massage oil with a sweet, 

summery fragrance that enhances the skin’s natural beauty.



Therapeutic Massage Spa Signature
60/90 minutes AED 520/640

This massage is combines the power of touch with pressure 
and movement to facilitate change in the body. The massage 

will relax muscles, release toxins, soften connective tissue 
and promote body circulation.

Muscles Melt / Sports Massage
60/90 minutes AED 490/620

Although this type of massage is most beneficial for athletes, 
it is beneficial for anyone who has an active lifestyle including 

«weekend warriors» who just exercise for health or play 
sports for fun. Regular Sports Massages reduce the 

occurrence of injuries and allow more frequent endurance 
training. Sports Massage can also reduce your recovery time 

by as much as 50% when received within 24 hours after a 
strenuous exercise.

Deep Tissue Massage
60/90 minutes AED 490/620

This type of massage is aimed toward decreasing tension 
within the deeper muscle tissues to rid the body of taut (tight) 

muscle bands that limit your range of motion. It is most 
beneficial for relief of muscle pain because during a Deep-
Tissue Massage your brain will release a neurotransmitter 

called Dopamine which is your body›s own natural feel good 
hormone

Aromatherapy
60/90 minutes AED 480/590

Allow the mesmerizing scent of aromatic plant oils to take you 
to a taste of relaxation. Unwind with the various scents of 

essential oils while pressure is applied to your nervous 
system in order to relieve muscular tension and promote 

lymphatic drainage to a healthy circulation.

BODY THERAPY – MASSAGE



Swedish Massage
60/90 minutes AED 420/510

Swedish Massage-This type of massage is the most basic 
form of massage therapy with the number one benefit of 

improving circulation of the blood. Generally, the therapist will 
apply a superficial (light) to medium pressure to reduce stress 
and improve your mood. With the improved circulation from a 

Swedish massage, your brain will release more Serotonin 
which is a neurotransmitter that gives you a euphoric feeling.

Balinese Massage
60/90 minutes AED 480/590

Balinese massage techniques work to soothe damaged 
tissue, and relieve strained muscles and joint pain. The boost 
to your circulation will help reduce stress and rebalance your 

body, and the aromatic oils can also boost your mood.

Thai Blend
60/90 minutes AED 540/620

De-stress with our 2,500 years old signature massage. A 
unique combination of firm massage using gentle passive 

stretches and the application of acupressure along the 
meridian lines of your body.



Back Massage
30 minutes / AED 255

Your back has so many hard-working muscles and ligaments 
that it’s easy to experience strain and pain in different areas. 

This massage is specially targeted in the back area to release 
back acnes and pains.

Neck & Should Massage
30 minutes / AED 255

If you spend a long time setting, hunched over a desk or 
behind the wheel can put pressure on your shoulder and neck 
area. This massage is going to target trapezius and scapular 

muscles

Scalp Massage
30 minutes / AED 245

All the stress and discomfort can be relieved through the 
soothing skillful are of a head massage. It helps to release the 

headache and stress scalp.

BODY ENHANCEMENT THERAPY



Hand & Arm Massage
30 minutes / AED 245

A hand arm massage focuses mainly on the muscles that 
make up the upper and lower regions of the arm plus hand. A 
hand and arm massage aims to decrease tension and pain 

using a variety of different techniques.

Foot Massage
30 minutes / AED 265

A foot massage is a type of massage that focuses solely on 
your foot to offer overall relaxation and to alleviate sore soles 

and arches on the feet.



Classic Nails
MANI PEDI COMBO

AED 90 40
min

AED
100

50
min

AED
180

50
min

Natural Nails
MANI PEDI COMBO

AED 90 40
min

AED
100

50
min

AED
180

50
min

Spectaculer French
MANI PEDI COMBO

AED 95 40
min

AED
105

50
min

AED
190

50
min

Little Beauties (Below 14 years old)
MANI PEDI

Classic AED
45 25 min AED 60 30 min

Shape & Polish AED
30 20 min AED

30 20 min

Polish Change AED
25 20 min AED

25 20 min

Quickie Polish
MANI PEDI

Shape & Polish 
classic

AED
55 25 min AED 60 30 min

Shape & Polish 
French

AED
60 25 min AED

65 30 min

Polish Change 
Classic

AED
50 20 min AED

55 20 min

Polish Change 
French

AED
55 20 min AED

60 20 min

Shape & Puff AED
55 20 min AED

60 20 min

Nail Repair AED
35 10 min AED

35 10 min

 Coloured French
MANI PEDI COMBO

AED 105 40
min

AED
165

50
min

AED
210

50
min

MANICURE & PEDICURE



GEL SOAK OFF W/ NEW SET AED
50

30
min

GEL SOAK OFF W/O NEW SET AED
65

30
min

Hand & Feet therapy for Men
MANI PEDI COMBO

AED
100

30
min

AED
110

30
min

AED
194

60
min

Natural or Classic
MANI PEDI COMBO

AED
155 

70
min

AED
165

80
min

AED
305

80
min

French
MANI PEDI COMBO

AED
165 

80
min

AED
185 

90
min

AED
325 

90
min

Coloured French
MANI PEDI COMBO

AED
190 

80
min

AED
200 

90
min

AED
360 

90
min

SOAK OFF

GEL

MANICURE & PEDICURE

WAXING

Full Brazilian AED 140 45 MIN
Waxing All Over
(Not Including Brazilian and face)

AED 375 90 MIN

Full Arms AED 90 30 MIN
Half Arms AED 65 20 MIN
Under Arms AED 50 20 MIN
Half Arms & Under Arms AED 85 30 MIN
Full Arms & Under Arms AED 115 30 MIN
Fingers & Hands AED 15 30 MIN
Fingers AED 10 5 MIN
Toes AED 10 5 MIN
Full Legs AED 120 30 MIN
Full Legs Bikini AED 165 45 MIN
Half Upper Legs AED 95 20 MIN
Half Lower Legs AED 90 20 MIN
Stomach AED 85 30 MIN
Half Stomach AED 50 20 MIN
Back AED 90 30 MIN
Half Back AED 50 20 MIN
Bikini Line AED 65 15 MIN
Half Bikini AED 75 20 MIN
Full Bikini AED 105 30 MIN
Half Brazilian AED 110 30 MIN
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5٠تلميع األظافر مع جل سوك أوف
درهم

3٠
دقيقة

٦5تلميع األظافر مع جل سوك أوف
درهم

3٠
دقيقة

العناية باليدين والقدمين للرجال
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

١٠٠
درهم

3٠
دقيقة

١١٠
درهم

3٠
دقيقة

١٩٤
درهم

٦٠
دقيقة

عادي أو كالسيكي
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

١55
درهم

٧٠
دقيقة

١٦5
درهم

٨٠
دقيقة

3٠5
درهم

٨٠
دقيقة

فرنيس
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

١٦5
درهم

٨٠
دقيقة

١٨5
درهم

٩٠
دقيقة

3٢5
درهم

٩٠
دقيقة

فرنيس ملون
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

١٩٠
درهم

٨٠
دقيقة

٢٠٠
درهم

٩٠
دقيقة

3٦٠
درهم

٩٠
دقيقة

سوك أوف

جل

العناية باليدين والقدمين

إزالة الشعر

إزالة الشعر بالكامل من المناطق 
٤5 دقيقة١٤٠ درهمالحساسة )برازيلي كامل(

إزالة شعر الجسم بالشمع )ما عدا 
٩٠ دقيقة3٧5 درهمالمناطق الحساسة والوجه(

3٠ دقيقة٩٠ درهمالذراعين بالكامل
٢٠ دقيقة٦5 درهمنصف الذراعين

٢٠ دقيقة5٠ درهمتحت اإلبطين
3٠ دقيقة٨5 درهمنصف الذراعين وتحت اإلبطين

3٠ دقيقة١١5 درهمالذراعين بالكامل وتحت اإلبطين
3٠ دقيقة١5 درهماألصابع واليدين

5 دقيقة١٠ درهماليدين
5 دقيقة١٠ درهمأصابع القدمين

3٠ دقيقة١٢٠ درهمالساقين بالكامل
الساقين بالكامل حىت منطقة 

٤5 دقيقة١٦5 درهمالبيكيين

٢٠ دقيقة٩5 درهمالنصف األعلى من الساقين
٢٠ دقيقة٩٠ درهمالنصف األسفل من الساقين

3٠ دقيقة٨5 درهممنطقة المعدة بالكامل
٢٠ دقيقة5٠ درهمنصف منطقة المعدة

3٠ دقيقة٩٠ درهمالظهر
٢٠ دقيقة5٠ درهمنصف الظهر
١5 دقيقة٦5 درهمخط البكيين

٢٠ دقيقة٧5 درهممنطقة البكيين
3٠ دقيقة١٠5 درهممنطقة البكيين بالكامل

إزالة الشعر من المناطق 
3٠ دقيقة١١٠ درهمالحساسة )برازيلي جزئي(



تلميع األطافر بمانيكير كالسيكي
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

٩٠
درهم

٤٠
دقيقة

١٠٠
درهم

5٠
دقيقة

١٨٠
درهم

5٠
دقيقة

تلميع األطافر بمانيكير طبيعي
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

٩٠
درهم

٤٠
دقيقة

١٠٠
درهم

5٠
دقيقة

١٨٠
درهم

5٠
دقيقة

تلميع األظافر بمانيكير فرنيس مذهل
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

٩5 
درهم

٤٠
دقيقة

١٠5
درهم

5٠
دقيقة

١٩٠
درهم

5٠
دقيقة

 أو أقل(
ً
مانيكير األميرات )لألطفال في عمر 14 عاما

أصابع القدمينأصابع اليدين

45كالسيكي
درهم

25 
دقيقة

60
درهم

30
دقيقة

30تشكيل وصقل
درهم

20
دقيقة

30
درهم

20
دقيقة

25صقل جديد
درهم

20
دقيقة

25
درهم

20
دقيقة

تلميع األظافر بمانيكير كويكي
أصابع القدمينأصابع اليدين

 تشكيل وصقل
كالسيكي

55
درهم

٢5
دقيقة

٦٠
درهم

3٠
دقيقة

 تشكيل وصقل
فرنيس

٦٠
درهم

٢5
دقيقة

٦5
درهم

3٠
دقيقة

صقل جديد
كالسيكي

5٠
درهم

٢٠
دقيقة

55
درهم

٢٠
دقيقة

صقل جديد
فرنيس

55
درهم

٢٠
دقيقة

٦٠
درهم

٢٠
دقيقة

55تشكيل ونفخ
درهم

٢٠
دقيقة

٦٠
درهم

٢٠
دقيقة

35تصليح أظافر
درهم

١٠
دقيقة

35
درهم

١٠
دقيقة

تلميع األظافر بالطريقة الفرنسية
أصابع القدمينأصابع اليدين

ً
معا

١٠5
درهم

٤٠
دقيقة

١٦5
درهم

5٠
دقيقة

٢١٠
درهم

5٠
دقيقة

العناية التجميلية لألظافر



تدليك اليدين والذراعين
30 دقيقة – بسعر 245 درهم

 
يساعد تدليك اليدين في تنشيط عضالت الذراعين بالكامل وذلك من 

خالل استخدام مهارات فني�ة مختلفة مما يؤدي إلى تقليل التوتر 
وتخفيف األلم والشعور بالراحة واالستمتاع.

تدليك القدمين
30 دقيقة – بسعر 265 درهم

يعتبر تدليك القدمين من العالجات السريعة لمشاكل القدم المختلفة 
حيث يمنحِك هذا النوع من التدليك االسترخاء التام وتخفيف ألم 

الكعبي�ن والقدمين الناتج عن األحذية.



العناية المكثفة بالجسم

تدليك الظهر
30 دقيقة – بسعر 255 درهم

يحتوي ظهرك على الكثير من العضالت واألربطة اليت تعمل بجد مما 
يؤدي الشعور بآالم مختلفة وتصلب العضالت في بعض األحيان. ولذلك 

يستهدف هذا التدليك بشكل خاص منطقة الظهر للتخلص آالم 
العضالت.

تدليك العنق والكتفين
30 دقيقة – بسعر 255 درهم

 في الجلوس، فإن االنحناء لساعات طويلة 
ً
ا طويال

ً
إذا كنت تقيض وقت

على مكتب أو خلف عجلة القيادة يمكن أن يضغط على فقرات عنقك 
وكتفك. يستهدف هذا التدليك عضالت العنق والكتف للتخلص من 

التعب واإلجهاد. 

تدليك فروة الرأس
30 دقيقة – بسعر 245 درهم

إن تدليك فروة الرأس يساعدِك في التخلص من الصداع والتوتر من أجل 
الوصول إلى حالة من الهدوء والسكين�ة.



تدليك سويدي
90/60 دقيقة – بسعر 510/420 درهم

إن الهدف من التدليك السويدي هو تحسين الدورة الدموية بشكل عام، 
يقوم المعالج بتطبيق ضغط سطحي )خفيف( إلى ضغط متوسط 

لتقليل التوتر وتحسين مزاجك. مع تحسن الدورة الدموية من التدليك 
السويدي ، سيطلق عقلك المزيد من السيروتوني�ن وهو ناقل عصبي 

يمنحك شعوًرا بالبهجة.

تدليك بالي
90/60 دقيقة – بسعر 590/480 درهم

تعمل تقني�ات التدليك البالية على تهدئة األنسجة التالفة، وتخفيف 
توتر العضالت وآالم المفاصل. ستساعد زيادة الدورة الدموية في تقليل 
التوتر وإعادة توازن جسمك ، كما يمكن للزيوت العطرية أن تعزز مزاجك.

مزيج تايالندي
90/60 دقيقة – بسعر 620/540 درهم

تخلص من التوتر مع جلسات التدليك المميزة اليت نقدمها منذ 2500 عام. 
مزيج فريد من التدليك القوي من خالل بسط العضالت وتطبيق العالج 

باإلبر على طول خطوط الطول في جسمك.



عالج الجسم - التدليك

مساج عالجي مميز
90/60 دقيقة – بسعر 640/520 درهم

يجمع هذا التدليك بي�ن قوة اللمس والضغط والحركة لتسهيل التغيير 
في الجسم. يعمل التدليك على استرخاء العضالت والتخلص من السموم 

وتنعيم األنسجة الضامة وتعزيز الدورة الدموية في الجسم.

تذوب العضالت / التدليك الريايض
90/60 دقيقة – بسعر 620/490 درهم

على الرغم من أن هذا النوع من التدليك مفيد للغاية للرياضيي�ن، إال أنه 
مفيد ألي شخص لديه أسلوب حياة نشط بما في ذلك »محاربو عطلة 
نهاية األسبوع« الذين يمارسون الرياضة من أجل الصحة أو يمارسون 
الرياضة من أجل المتعة. يقلل التدليك الريايض المنتظم من حدوث 

اإلصابات ويسمح بمزيد من تحمل تدريب المتكرر. يمكن أن يقلل التدليك 
ا من وقت الشفاء بنسبة تصل إلى 50٪ عند تلقيه في 

ً
الريايض أيض

غضون 24 ساعة بعد تمرين شاق.

تدليك االنسجة العميق
90/60 دقيقة – بسعر 620/490 درهم

يهدف هذا النوع من التدليك إلى تقليل التوتر داخل العضالت لتخليص 
الجسم من تصلب العضالت اليت تحد من نطاق حركتك. يساعد هذا النوع 

من التدليك في تخفيف آالم العضالت ألنه يطلق هرمون الدوبامين 
وهو الهرمون الذي يمنك جسدك الشعور بالراحة والسعادة.

عالج عطري
90/60 دقيقة – بسعر 590/480 درهم

دع رائحة الزيوت النب�اتي�ة العطرية الفاتن�ة تأخذك إلى الشعور 
باالسترخاء. استرِخ مع الروائح المختلفة للزيوت األساسية اليت تعمل 

على تخفيف التوتر العضلي والعصبي وتعزيز التصريف اللمفاوي لدورة 
صحية.



العالجات الشاملة والجيدة

تدليك الجسم باستخدام كنوز البحر لتحفيز النشاط – 60 دقيقة بسعر 540 درهم

توفير فن التدليك األسايس في عالج يعمل على تحفيز نشاط الجسم. تركز المنتجات ذات الرائحة الفاخرة 
والمركبة على الفوائد المجددة لمياه البحر. جسمك مسترخي وحيوي! إنه عالج استثن�ائي حيث يأخذك في 

رحلة إلى شاطئ البحر ...

تدليك الجسم باستخدام أمواج كاليفورني�ا لالسترخاء – 60 دقيقة بسعر 540 درهم

مزيج مثالي من الحركات الهادئة والسلسة جنًب�ا إلى جنب مع الضربات الطويلة للتخلص من التوتر وتوفير 
االسترخاء التام. مع زيت تدليك فائق الجمال والعطر الصيفي المنعش ليعزز جمال البشرة الطبيعي.



العناية السريعة بالجسم
تقشير البشرة ببلورات ملح البحر

40 دقيقة بسعر 250 درهم

تقشير البشرة ببلورات ملح البحر مع تدليك مريح للجسم للحصول على 
عالج جمالي سريع يترك بشرتك ناعمة وحريرية.

عالج الساقين إلعادة الحيوية
35 دقيقة بسعر 300 درهم

 عن تحسين 
ً

يستهدف هذا العالج إلى راحة الساقين المجهدة فضال
مظهرهما بشكل ملحوظ.

العناية بالجسم



العناية األساسية بأسلوب النحت لقوام ممشوق
60 دقيقة بسعر 450 درهم

التغليف الحراري المكثف وتدليك منطقة البطن واألرداف والفخذين 
للتغلب على الدهون الزائدة والسيلوليت في وقت قيايس. مع العالج 

السريع أو البرنامج المكثف والذي تحصل من خالله على نت�ائج مذهلة في 
تنحيف محيط الخصر ألقل من 1 سم في 4 عالجات فقط *. 

* تم أخذ قياسات بالسنتيمتر على 19 امرأة تلقين 4 عالجات في أسبوعين.

تنحيف الجسم بتقني�ة P5 وتغليف الجسم بمربى الطحالب
60 دقيقة بسعر 480 درهم

تنحيف الجسم بصورة مثالية، يجمع هذا العالج بي�ن التدليك المنشط 
وتغليف الجسم بمربى الطحالب األصلية لتقليم منحني�اتك وإعادة 

تشكيل جسمك وتوحيد قوامك.

عالج تنسيق القوام – 60 دقيقة بسعر 450 درهم

يقدم هذا العالج المبتكر تجربة تجميلية متكاملة عن طريق الجمع بي�ن 
ثالثة إجراءات تجميلية في نظام واحد: تنسيق القوام، وشد البشرة، 
وتحسين جودة البشرة. فبعد عملية تقشير متعددة الجوانب بهدف 
التنعيم، يعمل تدليك إعادة تنسيق القوام على تحقيق “حلم القوام 

المتن�اسق” الذي يمنح البشرة شكلها المثالي.

العناية بالجسم



تجربة العناية الفريدة
العناية بالبشرة للرجال – 60 | 75 دقيقة بسعر 450 درهم

يمكنك الدخول إلى عالًما مخصًصا للرجال. اختر نوع العناية اليت تفضلها 
من بي�ن عالجات الترطيب أو النضارة أو جلسات تنظيف البشرة اليت 

تتن�اسب مع خصوصيات بشرة الذكور.

العناية السريعة للوجه لبشرة نظيفة ومتألقة – 40 
دقيقة )قناع سريع( 200 درهم

إن مدة هذا القناع قصيرة ولكنه يتميز بفاعليت�ه، فهو مصمم خصيًصا 
لكل نوع من أنواع البشرة، من أجل الحصول على بشرة خالية من العيوب 

ومشرقة.

جلسات العناية بالبشرة

العناية بمنطقة حول العيني�ن إلطاللة 
متألقة – في 25 دقيقة )منطقة حول 

العيني�ن فقط أو مع العناية بالوجه( بسعر 
200 درهم

عالج شامل للحصول على إطاللة متأللئة، هذا العالج 
سيجعل منطقة محيط عينك ناعمة وجذابة. فهذا 

العالج يكمل جميع عالجات الوجه.



تجربة العناية الفريدة
عالج الوجه إلظهار شباب ونضارة البشرة في 75 دقيقة 

)قناع الوجه المضاد لتقدم العمر( 550 درهم

اكتشف معنا جلسات تدليك الوجه اليت تساعد في عالج استثن�ائي 
بنت�ائج مرئي�ة على الفور. مع التكنولوجيا الحيوية اليت أثبتت فعالية 

الحصول على بشرة نضرة وناعمة تت�ألق بإشراق متجدد. 100٪ من النساء 
يفضلن هذا العالج على العالجات التقليدية المعتاد *. 

* اختب�ار الرضا على 23 متطوًعا تلقوا نفس العالج.

العناية بنضارة البشرة من الشوائب باستخدام قناع 
سييت اليف – 60 | 75 دقيقة )تنظيف الوجه من 

الشوائب( بسعر 450 درهم

تستهدف هذه العناية بشرة النساء القاطنات في المدين�ة للحصول 
على بشرة صحية تماًما من خالل العالج المخصص للبشرة المجهدة وغير 

متجانسة. يتم ترطيب البشرة بصورة مكثفة، والتخلص من عالمات 
التعب، للوصول إلى بشرة متن�اسقة ونضرة.

العناية بالبشرة بتقني�ة أوليجوفورس ليومينشن لعالج 
البشرة – البقع الداكنة – التجاعيد – 60 | 75 دقيقة 

)قناع التفتيح( بسعر 500 درهم

عالج شامل مضاد لعالمات تقدم العمر، ييضء البشرة ويقلل من البقع 
الداكنة ويعالج التجاعيد. التركيب�ة المثالية مع 20٪ من حمض التقشير 

وقناع OLIGOMER® الورقي.

محلول الشوائب لعالج البشرة من الحبوب – 50 | 65 
دقيقة )تنظيف عميق للوجه( بسعر 400 درهم إماراتي

يهدف هذا العالج إلى تنظيف البشرة وإزالة اللمعان مع فعاليت�ه 
المثبت�ة ضد الشوائب. هذا العالج يترك بشرتك أكثر صحة ونقاًء. تتضاءل 

عيوب الجلد، وتنقية المسام المسدودة مع التخلص من الدهون 
الزائدة.

جلسات العناية بالبشرة



قـــــائــــمــــة
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الصحي


