
نحن نعلم في نيل سبا أن هناك أشياء صغيرة في الحياة تصنع البسمة، وتركيزنا على أصابع اليدين والقدمين أصبح هاجسًا مع 
كل ما يتعلق بالجمال يساعدك لتقولين أهاًل بالنعومة، األظافر الناعمة الالمعة، الحواجب الجميلة والبشرة المشرقة المتألقة 

التي تتباهين بها.

لدينا فريق من المتخصصين الذين يسافرون إلى كافة بلدان العالم بحثًا عن المستحضرات والمكونات النادرة والخدمات الجديدة 
المذهلة. نحن نكتشف أسرار المشاهير بأنفسنا لنجلب لِك سيدتي قائمة من أفضل المستحضرات التجميلية مثل هيفين 

للعناية بالبشرة من ابتكار ديبورا ميشيل ودكتور دينيس جروس، ونقوم باختبار جميع المستحضرات التي نستخدمها على أنفسنا، 
لذا تأكدي من أنك سوف تحصلين على أفضل النتائج. باإلضافة إلى ذلك، لدينا متخصصات محترفات في تتويج جمالك بأروع 

اللحظات. لذا فإن برنامج الوالء لدينا يبني عالقة تكافئك بعالجات استرخاء، خطوات لتوفير الوقت واقتراحات عملية مفيدة.

ولكن نحن مثلِك، نعرف بأن هناك أشياًء في الحياة أكثر من أن نكون مظهرنا جميل ومدللين، فحياة الرفاهية للعاملين لدينا هي 
في صميم أولوياتنا ونتعامل مع أفراد الكادر لدينا كعائلة واحدة، حيث نقوم بتعليم المعالجين لدينا المهارات التي تدوم معهم 

طوال الحياة في معسكر الجمال ونوفر المنح الدراسية ألطفالهم. نحن نحب المجتمع الذي نعيش فيه ونساهم بشكل فعال 
في حمالت جمع التبرعات الخيرية والفعاليات المحلية. ونحن نحب الكوكب الذي نعيش عليه، إذ نسعى دائما للمحافظة على 

البيئة من خالل استخدام المستحضرات والخدمات الصديقة للبيئة في أي مكان. ونحن نحبِك أيضًا، ونسعى كل يوم لنجعلِك 
تشعرين بأنك قيِّمة وأكثر سعادة. من خالل حبنا كل شيء نالمسه، نستطيع أن نعدِك بالجمال قلبًا وقالبًا....لذا ال عليك سوى أن 

تكوني جميلة!

ولكن ال تعتمدي على ما نقوله لك فقط، فقد تم االعتراف بنهج العناية الذي نتبعه لمرات كثيرة جداً. هذه الجوائز بما فيها جائزة 
»بست نيل بار« من مجلة فيفا لثالثة أعوام متتالية تبرهن على ما نتميز به دائمًا وهو: إن الجمال والعقل هو مزيج ناجح.

»بست نيل بار« من قبل مجلة فيفا )2008، 2009، 2010(
»سيدة أعمال السنة« )شعبانا كريم( من قبل مجموعة دبي للجودة لعام 2010

»أفضل صالون في المنطقة« من قبل إيساي )2011(
»الفائز بجائزة مجال الصحة والعافية« من قبل جوائز األعمال لنجوم األعمال الصغيرة والمتوسطة )2011(

»سيدة األعمال والمشاريع المثيرة لإلعجاب لعام 2011« 
)شعبانا كريم( من قبل جوائز األعمال لنجوم األعمال الصغيرة والمتوسطة )2011(

»جائزة المسؤولية االجتماعية للشركات« من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي )2011، 2012،2013(



د حبك ليديك وقدميك من جديد مع  جدِّ
تشكيلة الدالل من العالجات واألصباغ 

الكالسيكية.

كالسيكي بالكامل

اعِط يديك وقدميك العناية الفائقة من خالل العناية الكالسيكية 
باليدين والقدمين باستخدام المستحضرات الطبيعية مع خالصات 

النباتات والمعادن التي تمنح الكثير من اإلشراقة والترطيب مع 
جمالية اللون األحمر الفاتح.

لمدة 50 دقيقة 180 درهم    
لمدة 50 دقيقة 90 درهم   
لمدة 50 دقيقة 100 درهم   

طالء فرنسي وال أروع

امنحي يديِك وقدميك مظهراً وال أروع مع رؤوس األظافر البيضاء 
عن طريق تلوين األظافر باللون األبيض من خالل الـ ماني بيدي.

الفرنسي/ تلوين فرنسي   
50 دقيقة 200/190 درهم   

فرنسي/ تلوين فرنسي  
50 دقيقة 100/95 درهم   

فرنسي/ تلوين فرنسي  
50 دقيقة 110/105 درهم   

أظافر طبيعية

اظهري جمالك الطبيعي مع الـ ماني بيدي الفريد لتنعيم األظافر، 
والذي يعمل على إزالة النتوءات وتحسين اللون، مانحًا األظافر 

لمعانًا طبيعيًا يدوم طوياًل من دون استخدام التلوين.

50 دقيقة 180 درهم لمدة    
50 دقيقة 90 درهم لمدة   
50 دقيقة 100 درهم لمدة   

الجودة النهائية

وقت قصير للتجفيف مع رذاذ للترطيب الذي يعدِك بلمسة جافة 
ألظافرك مع لمعان جميل.

10 دراهم رذاذ بايو سكلبتشر للتجفيف السريع 

ضروريات
األظافر

ظافر
ت األ

ضروريا

جل األلوان

مع عالجات جل األلوان من mani-pedi، ستحظين بلمعة جل 
دائمة، ذات إطاللة طبيعية تذهل كل من يراها. 

 Essie األفضل لألظافر القصيرة، كما أن Bio-Sculpture يعتبر منتج
Gel الجديد ممتازلجميع األظافر، ويأتيك بـ36 لونًا مبهراً.

طبيعي أو تقليدي   
80 دقيقة 290 درهم   

فرنسي / تلوين فرنسي   
90 دقيقة 340/310 درهم   

طبيعي، كالسيكي / فرنسي  
80/70 دقيقة  160/150 درهم   

طبيعي، كالسيكي/ فرنسي  
90/80 دقيقة 180/160 درهم   

تلوين فرنسي  
80 دقيقة 185 درهم   

تلوين فرنسي  
90 دقيقة 195 درهم   

السيدات الصغيرات

خدمات خاصة للعناية باألظافر للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين 6 و12 عام. كما يمكن للسيدات وبناتهن االستمتاع بتوفير 15 
درهمًا على العالجات التي يصل مجموع سعرها 200 درهم أو أكثر.

)ميني منيكير(  
30 دقيقة 45 درهم   

ميني بيديكير  
30 دقيقة 50 درهم   

ميني برد وتلوين   
20 دقيقة 30 درهم   

تغيير لون ميني   
20 دقيقة 20 درهم   

اللون المثالي

اإلصالح المثالي والسريع للسيدات المنشغالت، إذ نمنح أظافرك 
الشكل الذي ترغبين به مع ملمس ناعم ولون برّاق جّذاب.

الشكل والتلوين/ فرنسي/لون فرنسي  
30 دقيقة 65/60/55 درهم   

الشكل والتلوين/ فرنسي/لون فرنسي  
30 دقيقة 75/65/60 درهم   

تغيير اللون/ فرنسي/شكل وتلميع  
20 دقيقة 55/55/50 درهم   

تغيير اللون/ فرنسي/شكل وتلميع  
20 دقيقة 55/ 60/60 درهم   

= القدمين= اليدين
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 انعمي باالسترخاء وتجديد النشاط
 مع معالجات الدالل على الكرسي

.’in-chair‘

بإضافة أحدى جلسات العناية المعالجة الى العناية باليدين 
أو القدمين )المانيكير أو البديكير الكالسيكي أوالفرنسي أو 

الطبيعي( استمتعي بتوفير 15 درهم.

التقشير من خالل دي دي جي ألفا بيتا

هنا عالجات أسرار نجوم هوليوود للتخلص من الخطوط والتجاعيد. 
عالج التقشير اللطيف من طبيب الجلدية الشهير الدكتور دينيس 

جروس، إذ يقوم هذا العالج بتقليل حجم المسامات ويقضي على 
البثور والرؤوس السوداء باإلضافة إلى توحيد لون البشرة بشكل 

ملحوظ مع مزيج من أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي. ونحن نوصي 
بسلسلة عالجات تتراوح ما بين 6 إلى 8 مرات للحصول على نتائج 

مرضية أكثر. قد تصبحين مدمنة على صفاء البشرة وإشراقتها 
الجذابة بعد هذا العالج!

30 دقيقة 270 درهم 

  فيشل العناية باليدين والقدمين دي دي جي

استمتعي بيدين وقدمين أقل سنًا مع فيشل العناية باليدين 
والقدمين الذي يقلل من عالمات تقدم السن. تخلصي من التعب 

الذي أصاب يديِك أو قدميِك من خالل العالج الذي تم ابتكاره في 
نيويورك من قبل طبيب الجلدية الدكتور دينيس جروس لتحسين 

كثافة البشرة وملمسها وتوحيد لونها.

30 دقيقة 170/160 درهم 

إشراقة دي دي جي الفورية 

يضفي إشراقة وقوة على البشرة بشكل فوري، إنه فيشل العناية 
بالبشرة من أشهر خبراء العناية بالبشرة الدكتور دينيس جروس. 

تعمل أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي على جعل البشرة ناعمة لفترة 
طويلة، وذات إشراقة جذابة يمكن أن تستمر لمدة 30 يومًا مع استعمال 

مستحضر تقشير الوجه ألفا - بيتا يوميًا في المنزل.

20 دقيقة 160 درهم 

 سو سويت ألموند ديب

دللي أصابعك مع زيت اللوز الحلو الدافئ بتغطيس األظافر الذي يعمل 
على تنعيم وتطرية البشرة واللحمية حول األظافر وتعزيز صحة أظافرك.

30 دقيقة 95 درهم 

المعالجات
  تجربة المانجو والمندرين

استعيدي نشاطك سيدتي من خالل العالج الفعال لمكافحة 
عالمات تقدم سن البشرة والمضاد لألكسدة أيضًا. استمتعي 

ببشرة مشرقة ونضرة مع منقوع ملح البحر الميت، مقشر السكر، 
قناع عالي الترطيب باألحجار الساخنة والكفين وكريم التدليك.

40/30 دقيقة 105/95 درهم 

  العالج بالترطيب الساخن والبارد

حفزي نشاط الدورة الدموية لديِك مع هذا العالج الرائع بالنعناع. 
اشحني نفسك بالطاقة مع غطسة بالماء الساخن، لفائف 

القماش الباردة وكفوف الحماية من األحجار الساخنة لتجديد 
الحيوية والتخلص من اإلرهاق والتخلص من السوائل المحتبسة 

في جسمِك.

40/30 دقيقة 105/95 درهم 

  منطقة عالج اليدين والقدمين

تخلصي من التعب واإلجهاد في الوقت الذي تنعمين باسترخاء 
الجسم وصفاء الروح من خالل منطقة العالج االسترخائي وتدليك 

نقاط الضغط.

40/30 دقيقة 105/95 درهم 

  دالل الروائح العطرية

استرخي واستعيدي طاقتك مع تشكيلة خاصة من الزيوت 
العطرية التي تعمل على تلطيف آالم العضالت وتنشيط الدورة 

الدموية.

40/30 دقيقة 105/95 درهم 

 مقشر الكعبين بالخزامى

تخلصي من الشقوق والملمس الخشن من باطن قدميك من 
خالل منقوع ملح الالفندر، مقشر الكعبين ألفا هيدروكسي أسيد 

ومقشر السكر يليه لفيفة صفاء الروح مع تغليف القدمين بكفوف 
الحجارة الساخنة.

40 دقيقة 105 درهم 

  لف الجسم واالسترخاء

غطس ولف جسمك بلفيفة البارافين الساخنة المرطبة، والتي 
تعمل على إعادة حيوية اليدين والقدمين بينما تنعش روائحة 

الساحرة أحاسيسك.
40/30 درهم 145 / 155 درهم 

 مقشر النعناع و الشوكليت للقدم

استرخي واستمتعي بالتقشير الذي يزيل عناء اليوم بتقشير 
النعناع المنشط الذي يليه تدليك بقطرات زيت شموع 

الشوكوالتة الشهي الذي يعمل على تلطيف وتنعيم باطن 
قدميك على الفور. )من أطراف أصابع القدمين حتى أسفل الركبة( 

20 دقيقة 75 درهم 

تنشيط الظهر والرقبة

تدليك نقاط الضغط في الظهر والرقبة وأنِت جالسة على 
الكرسي – واستمتعي باسترخاء كامل وانِت تستمتعين بتدليل 

أجزاء أخرى وبتجارب أخرى.

30 دقيقة 105 درهم 



استمتعي بطول فتان وقوة رائعة مع جل بايو 
سكلبتشر المذهل أو أظهري الجانب اإلبداعي لديِك مع 

تصاميم فن األظافر العصري وزخارف األظافر الجريئة 
من مينكس.

دقيقة درهم  جل بايو سكلبتشر 

أظافر صناعية مصبوغة تبدو وكأنها أصلية من أجل أظافر ذات 
مظهر أقوى وأطول.

120  390 فرينش تبس   
150  400 فرينش مولديد   
140  365 كولر مولديد   
120  325 ناتشرال مولديد   
100  325 فرينش أوفيرالي   

120  325 كولر فرينش أوفرالي   
90  250 كولر أوفرالي   

80  200 ناتشرال أوفرالي   
150  400 جالس نيلس   
150  400 جرادايشن مولديد   
100  300 جرادايشن أوفرالي   
60  140 الفيندر بيس تريتمينت   

دقيقة درهم  جل بايو سكلبتشر للعناية 

90  210 ريفل كولر   
90  170 ريفل ناتشرال   

120  305 ريبالنس   
20  20 ويكلي تشيك أب   
60  80 بف آند بوليش   
40  70 سوك أوف   
40  100 سوك أوف آند الفيندر بيس   

دقيقة درهم  األكريليك/ جل 

أظافر صناعية تبدو وكأنها أصلية من أجل أظافر ذات مظهر أقوى 
وأطول.

150  390 فرينش تبس   
150  335 ناتشرال تبس   
180  400 فرينش مولديد   
150  365 ناتشرال مولديد   
150  325 فرينش أوفرالي   
120  290 ناتتشرال أوفرالي   

دقيقة درهم  األكريليك/ جل العناية 

120  210 ريفل   
120  305 ريبالنس   
60  80 ويكلي تشيك أب آند بف   
60  85 ويكلي تشيك أب آند بوليش   

ويكلي تشيك أب  
60  95 آند فرينش بوليش   
90  115 ويكلي تشيك أب مانيكير   

ويكلي تشيك أب  
90  125 فرينش مانيكير   
40  70 سوك أو بف أوف نيلس   
10  20 تلوين مع مجموعة من المعززات   

تلوين فرنسي مع  
10  25 مجموعة من المعززات   

اعة، أضيفي 25% فقط. للحصول على أصابع قدم لمَّ

التجميل، 
الزخرفة 

والتطويل 
والتقوية 

ل والتقوية
طوي

ل ،الزخرفه، الت
التجمي

دقيقة درهم  حرير 

أضيفي قوة وطول اإلطاللة الطبيعية مع لفائف الحرير.

150  390 فرينش تبس   
150  335 ناتشرال تبس   
120  325 إكستينديد سيلك   
120  280 ناتتشرال أوفرالي   
120  240 هاف أوفرالي   

دقيقة درهم  عناية حريرية  

120  210 ريفل   
120  305 ريبالنس   
60  80 ويكلي تشيك أب آند بف   
60  85 ويكلي تشيك أب آند بوليش   

ويكلي تشيك أب  
60  95 آند فرينش بوليش   
90  115 ويكلي تشيك أب مانيكير   

ويكلي تشيك أب  
90  125 فرينش مانيكير   
40  70 سوك أو بف أوف نيلس   

تلوين مع مجموعة  
10  20 من المعززات   

تلوين فرنسي مع مجموعة  
10  25 من المعززات   

دقيقة درهم  إصالح األظافر 

إصالح سريع لألظافر إلعطائها إطاللة بغاية الجمال.

20  55 فرينش تب   
20  45 ناتشرال تب   
15  45 فرينش أوفرالي   
10  30 فرينش أوفرالي )نصف(   

أضيفي 5 دراهم مولديد نيل ريبير   

فن األظافر

جربي شيئًا مختلفًا مع التصاميم الجريئة التي تم ابتكارها بدقة 
من قبل فنانو األظافر لدينا.

 الفن العصري لألظافر مع الكريستال،
15 – 25 درهم لكل ظفر المخطط أو رسوم األكريليك 

ابتداًء من 30 درهم  فن النحت بجل ابايو سكلبتشر 
للظفر الواحد   

الموضة المتوهجة

اجعلي أظافرك أنيقة مثل مظهرك مع مجموعة من تصاميم 
األظافر المؤقتة والقوية من مينيكس.

120 دقيقة 230 درهم / 260 درهم  طقم كامل    
15 دقيقة 30 درهم / 35 درهم  لكل ظفر    

اعة، أضيفي 25% فقط. للحصول على أصابع قدم لمَّ



استمتعي ببشرة ناعمة مع الشمع المعقم 
الذي ُيستخدم مرة واحدة والذي يقلل من نمو 

الشعر مع ألم أقل.

دقيقة درهم  دير تو بير 

 الشمع لكافة أنحاء الجسم
90  350 )ال يشمل البرازيلي والوجه( 
30  80 ذراعين بالكامل 
20  55 نصف ذراع 
20  45 تحت الذراعين 
30  75 نصف ذراع وتحت الذراعين 
30  100 ذراعين بالكامل وتحت الذراعين 

10  15 أصابع اليدين واليدين 
5  10 أصابع اليدين 
5  10 أصابع القدمين 

30  115 قدمين بالكامل 
45  160 قدمين بالكامل ومنطقة البكيني 
20  85 نصف منطقة أعلى القدمين 
20  80 نصف منطقة أسفل القدمين 
30  80 البطن 
20  45 نصف البطن 
30  80 الظهر 
20  45 نصف الظهر 

دقيقة درهم  داون أندر 

15  55 خط منطقة البكيني 
20  65 نصف منطقة البكيني 
30  90 منطقة البكيني بالكامل 
30  95 نصف برازيلي 

45  130 برازيلي كامل 

دقيقة درهم  الخيط 

10  30 الجبين 
20  55 الحاجبين 
30  65 الحاجبين ومنطقة أعلى الشفتين 
20  35 الجانبين 
10  30 منطقة أعلى الشفة 
10  30 الذقن  

20  35 الرقبة  
30  65 نصف وجه )من دون الرقبة( 
40  80 وجه بالكامل )من دون حاجبين / رقبة( 
50  115 وجه بالكامل يشمل الحاجبين 

ناعم جدًا

م جداً
ناع

اعتني بجسمك...
                 إنه الشيء الوحيد الذي يجب أن تعيشي من أجله. 



احصلي على اجمل الرموش لمظهر جّذاب 
يخطف قلوب اآلخرين. سواء تختارين تلوين 

الرموش أو تكثيفها، يمكنِك القيام بذلك وأنِت 
جالسة مرتاحة على كرسي الـ ماني بيدي أو 

في إحدى غرف العالج الخاصة لدينا.

تجربة تطويل الرموش

استمتعي بعيون فاتنة للغاية في أسرع ما يمكن مع تجربة 
تطويل الرموش. اختاري من بين جزء من الرمش أو رمش طبيعي 

كامل، ملون، كريستالي ومواد لماعة - التأثير نفسه، المتانة هي 
التي تختلف.

* جزء من الرمش أو رمش كامل
أول 20 دقيقة 200 درهم 

كل 10 دقائق إضافية 75 درهم 
رموش تركيب

10 دقائق 100 درهم 

رموش فاتنة

دعي رموشك تتميز مع لمسة من األلوان الساحرة، لتكون أكثر 
طواًل وانسيابية وال تتأثر بالماء من دون استعمال المسكارة!

التلوين
30 دقيقة 60 درهم 

استمتعي بباقة خاصة تجمع ما بين خدمات الرموش والحاجبين – 
يرجى االستفسار عن التفاصيل.

* متوفرة فقط في مواقع مختارة

 عيون
ساحرة

ساحرة
عيون 

  الجمال هو نور يشع من داخلك...

                                ويظهر من خالل عينيك.



استمتعي بحواجب ذات شكل مميز وكوني جزءًا 
من رسالتنا التي تهدف إلى خطف أنظار العالم. 

فسواء تختارين تلوين الرموش أو تكثيفها، 
يمكنِك القيام بذلك وأنِت جالسة مرتاحة على 

كرسي الـ ماني بيدي أو في إحدى غرف العالج 
الخاصة لدينا.

تحديد الحواجب

أضيفي تناسقًا وشكاًل أجمل لحاجبيِك بأسرع ما يمكن.

20 دقيقة 55 درهم  الخيط 

صبغ الحواجب

 اظهري حاجبيك بشكل مميز مع اللون شبه الدائم ليظهران 
بشكل وال أروع.

20 دقيقة 55 درهم  تلوين الحاجبين 

حواجب ديناميكية

احصلي على حاجبين بشكل ولون مثالي من أجل إطاللة ساحرة 
تجعلك تبدين وكأنك أجمل امرأة في العالم.

40 دقيقة 95 درهم  تلوين الحاجبين مع الخيط 

استمتعي بباقة خاصة تجمع ما بين خدمات الرموش والحاجبين – 
يرجى االستفسار عن التفاصيل.

 حواجب
روعة 

ب الرائعة
الحواج

أجمل نظرة للنساء هي تلك التي 

                                 تكون مع حركة الحاجبين.



فيشال الوجه البهيج

استمتعي بإطاللة فاتنة وشبابية مثل اوائل 
النجوم كيت ميديلتون. انعمي ببشرة 

نضرة ورطبة مع مجموعة من مستحضرات 
هيفين من ديبورا ميشيل للعناية بالبشرة، 
والتي تقلل من عالمات تقدم سن البشرة.

لسعة النحلة

سوف تكون البشرة نابضة بالحيوية والمرونة بفضل اثنين من 
المكونات السحرية وهما سم النحل وعسل المانوكا.

70 دقيقة 500 درهم 

عالج ليا المذهل

تدليك التصريف اللمفاوي الحائز على جوائز، حيث يعمل من 
خالل الوخز على نقاط الضغط ليمنحِك صفاء الذهن ونقاء الروح 

واسترخاء الجسم.

70 دقيقة 550 درهم 

شد الوجه المالئكي

شد الوجه بطريقة غير جراحية تعمل على توحيد لون البشرة 
وشدها وإنعاشها. إنها التجربة المثالية لالستعداد للمشاركة 

باحتفال كبير.

50 دقيقة 450 درهم 

الحلم فيشال

التخلص من األرق، اإلرهاق والقلق مع المستحضر الذي يعمل على 
شد البشرة وتوحيد لونها ليجعلك سعيدة للغاية.

50 دقيقة 350 درهم 

الفردوس

ترطيب بعمق وتجربة مثالية لجميع أنواع البشرة، إذ يمنحِك هذا 
الفيشال العالجي سعادة ال توصف.

30 دقيقة 250 درهم 

 فيشال
العناية 
بالبشرة

شرة
العناية المذهلة بالب

فيشال الوجه السريع

كافئي جبينك مع قناع الوجه الحصري وأنِت 
جالسة على الكرسي الذي ابتكره طبيب 

النجوم والمشاهير في نيويورك الدكتور 
دينيس جروس.

التقشير من خالل دي دي جي ألفا بيتا

هنا عالجات أسرار نجوم الهوليوود للتخلص من الخطوط والتجاعيد. 
عالج التقشير اللطيف من طبيب الجلدية الشهير الدكتور دينيس 

جروس، إذ يقوم هذا العالج بتقليل حجم المسامات ويقضي على 
البثور والرؤوس السوداء باإلضافة إلى توحيد لون البشرة مع مزيج من 

أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي. ونحن نوصي بسلسلة عالجات تتراوح ما 
بين 6 إلى 8 مرات للحصول على نتائج مرضية أكثر. قد تصبحين مدمنة 

على صفاء البشرة وإشراقتها الجذابة بعد هذا العالج!

30 دقيقة 270 درهم 

إشراقة دي دي جي الفورية

دعي بشرتك تتألق بإشراقتها الساحرة على الفور من خالل »قناع في 
غاية السرعة« من أشهر خبراء العناية بالبشرة الدكتور دينيس جروس. 
تعمل أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي على جعل البشرة ناعمة لفترة 

طويلة، وذات إشراقة جذابة يمكن أن تستمر لمدة 30 يومًا مع استعمال 
مستحضر تقشير الوجه ألفا - بيتا يوميًا في المنزل.

20 دقيقة 160 درهم 



دللي جسمك لينعم باالسترخاء التام، صفاء 
الذهن، التخلص من اإلجهاد من خالل أنواع من 

التدليك الستعادة توازن الجسم.

الكالسيكي

تخلصي من اإلجهاد مع التدليك بزيتنا السويدي العطري أو جربي زيتنا 
الخفيف الدافئ من شمعة الشوكوالتة، وتخلصي من آالم العضالت 

من خالل الضرب الخفيف لتنعمي بالحيوية والنشاط المتجدد.

60 دقيقة 285 درهم 

التنحيف

تدليك لالسترخاء وتنظيف قنوات التصريف اللمفاوي يعمل على 
تجديد األنسجة وإزالة السموم وتقليل عالمات السليلويت بشكل 

واضح مع اختيار من ثالثة أنواع من الزيوت الفاخرة الممزوجة يدويًا من 
هيفين. 

أعيدي إصالح جسمك – قللي من احتباس السموم والسوائل في 
الجسم مع أحد أنواع الزيوت الفاخرة. 

مي بشرتك – امنحي بشرتك لونًا موحد ومرونة عالية مع زيت  صمِّ
الشد والتخلص من السليلويت الفاخر.

احصلي على الشكل الذي تريدين – استمتعي ببشرة ناعمة خالية 
من الترهالت مع الزيت الفاخر لشد البشرة وتمديدها.

70 دقيقة 310 درهم 

تنشيط الظهر والرقبة

تدليك نقاط الضغط في الظهر والرقبة وأنِت جالسة على الكرسي – 
واستمتعي باسترخاء كامل وانِت تستمتعين بتجارب أخرى.

30 دقيقة 105 درهم 

 نعيم
الجسم

م
س

م الج
نعي

 التدليك الجيد يجعل 

                  روحك تشرق من جديد.



لقاء الفتيات 
أضيفي شيئًا مميزًا على مناسبتك الخاصة. 

سواء كانت فعاليتك المذهلة هي حفلة 
ليلة الحناء، حفلة زواج، حفلة استقبال 

مولود أو غيرها، سيمنحك فريق المعالجين 
لدينا مستوى جديد من المرح الذي ال ينتهي!

برنامج الوفاء

اشعري بمدى معزتِك وقيمتِك لدينا – ليس اليوم فحسب، بل دائمًا. 
فمع الكثير من المزايا التي ستحظين بها، سوف تستمتعين بالمكافآت 

التي نقدمها لك من خالل برنامج الوفاء كي تستمتعين معنا برحلة 
نحو عالم تكتشفين فيه جمالك الحقيقي. تعرّفي على الكثير من خالل 
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عالجات مصممة بعناية

استمتعي بباقات عالجية خاصة متواصلة تشمل العناية وإصالح األظافر، 
العالج بالتدليك، أنظمة العناية بالبشرة، وذلك عند شرائها ُمسبقًا.

نصلك أينما تكونين

إذا لم يكن باستطاعتك زيارتنا، سوف نبقى حريصين على أن تشعرين 
بالجمال واإلطاللة الساحرة في منزلك أو في المكان الذي تعملين 

فيه، وذلك من خالل الخدمة المنزلية، زيارة أماكن العمل وخدمة 
التخطيط للحفالت.

بطاقات الهدايا

تعتبر بطاقات الهدايا المتوفرة لدينا في السبا من الخيارات المثالية 
لتقديم هدية إلى من تحبين. كما يمكن توصيلها مباشرة إلى منزلِك 

عند شرائها عن طريق اإلنترنت.

المستحضرات المنزلية

المستحضرات التي تم اختبار فاعليتها ونجاحها تعتبر الشريك األمثل 
لتنعمي بالدالل في منزلك.

 كل 
شيء عنا

شيء عنا
ل 

ك

قواعد اللباس
لجميع عالجات الجسم، سوف يتم توفير مالبس داخلية يمكن التخلص منها بعد 

استخدامها. أحذية بيدي هي لالستخدام داخل السبا فقط، لذا يرجى عدم نسيان 
تركها هناك عند االنتهاء من استخدامها. عند تدليك الظهر والرقبة، يرجى التأكد 

من ارتداء لباس محتشم.

ثمين للغاية
يرجى وضع المقتنيات الشخصية واألشياء الثمينة بالقرب منك. إنه واجبِك 

لإلعتناء بها.

خدمة الغرف
الخدمة داخل الغرف متوفرة فقط في مواقع مختارة، لذا يرجى االستفسار ُمقدمًا.

الفتيات الصغيرات
ال تترددي باصطحاب ابنتك الصغيرة إن كان عمرها ستة أعوام أو أكثر، ونعدِك 

بأنها سوف تكون على أفضل ما يُرام. إذا كانت طفلتك الصغيرة ال تُتقن فن 
الهدوء، يُرجى إبقاءها في المنزل.

المشاكل الصحية
قد تكون بعض الحاالت أو المشاكل الصحية عائقًا أمامنا لتقديم بعض 

الخدمات لديِك، لذا نرجو منِك إعالمنا عند الحجز في حالة وجود أي حاالت طبية أو 
مشاكل صحية تتعلق بالبشرة.

التعويض 
نحن فخورون بأنفسنا كل الفخر باتباع أعلى معايير الجودة واالهتمام 

بالتفاصيل. ومع ذلك، في حال وجود أي إشكال، يسرنا ويسعدنا القيام بإصالح 
أي مشكلة عند إخطارنا قبل 24 ساعة على األقل من موعد زيارتك لدينا.

كيف نعمل

نفخر بفريق من الموهوبين الذين يعملون لدينا ممن يحرصون على تقديم 
الخدمات التي تلبي كل ما يتعلق بالجمال على أكمل وجه. ساعدينا في توفير 

أفضل عناية ممكنة من خالل اتباع بعض الخطوات البسيطة:

أفضل طريقة للحجز
لضمان الحصول على موعد يناسب وقتِك، يرجى االتصال أو الحجز عن طريق 
اإلنترنت مقدمًا. نرحب بزيارتِك من دون موعد ُمسبق، إال أن إمكانية التوافر غير 

مضمونة.

الطيور المبكرة
يرجى الوصول قبل الموعد بعشر دقائق على األقل لنتمكن من تحديد خطة 

العالج بالتنسيق معك ُمسبقًا. الوصول المتأخر قد يؤدي إلى تقليل وقت العالج 
حتى نتمكن من تقديم خدماتنا للعمالء الذين لديهم مواعيد محجوزة الحقًا – 

ولكن سوف يتم احتساب قيمة األجور األصلية عند الحجز بالكامل.

سياسة اإللغاء
إذا كنت تودين إلغاء موعدِك، يرجى االتصال بنا، وسوف نكون سعداء 

لمساعدتك في تغيير الموعد. يرجى العلم بأنه يتطلب منِك إعالمنا بتغيير 
الموعد قبل 8 ساعات على األقل على اعتبار أنه قد قمنا بحجز المرافق لِك عند 

قيامك بالحجز.

إسترجاع المزاج
يرجى إعداد هاتفك المحمول على وضعية الصامت عند عدم استخدامه، ويرجى 

إيضًا عدم استخدام السماعة الخارجية.



اتصل بنا على رقم الهاتف

6005 44001
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الوحدة مول
منتزه القرم الشرقي

مول مركز التجارة العالمي

دبي

نادي المرابع العربية للجولف
دبي مول
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