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Additional Treatments

Packages
BRIDAL PACKAGE
180 MINUTES  |  AED 1250

The time has come for your wedding and the 
preparations are completed. Our designer treatment 
will make your skin glow and smooth from head to toe 
and brighten your special day. (No hair styling and 
make-up included).

1001 ARABIAN NIGHTS
75 MINUTES  |  AED 585

Enjoy this transformational journey of ancient Arabian 
opulence. We begin by immersing the body with the 
traditional exfoliation followed by a milk bath ritual to 
reveal a healthy glow to the skin. To complete your 
journey, a delicately scented oil water is applied to seal 
your skins with newly found softness.

HAMMAM
30 MINUTES  |  AED 250
60 MINUTES  |  AED 390

Enjoy this transformational journey of ancient Arabian 
opulence. We begin by immersing the body with the 
traditional black olive soap and steam to allow the 
eucalyptus aroma to clear your senses. A vigorous 
body exfoliation using the kassa mitt follows to 
reveal a healthy glow to the skin. Relax as your body 
is softened by the touch of perfumed ghassoul clay. 
To complete your hammam experience a delicately 
scented oil water is applied to the body to seal in your 
skins newfound softness.

HAIR REMOVAL
Experience Hair free and feel the real smooth
of your body.

Arm waxing
Under arm waxing
Half leg waxing
Leg waxing
Bikini line waxing
Man’s waxing (torso & vertebrae)
Full body

BACK, NECK AND SHOULDERS
30 MINUTES  |  AED 195

Using the perfect pressure for you, this mini experience 
pays particular attention to areas of the back and neck 
that are prone to muscle tension. This is a perfect 
addition to any facial or upgrade for a more focused 
body treatment.

CLEOPATRA CAMEL MILK BATH
30 minutes  |  AED 195

Indulge in the legendary beautiful queen Cleopatra 
ritual to leave your skin soft and hydrated.

ARGAN OIL HAIR & SCALP TREATMENT
25 MINUTES  |  AED 195

The most luxurious hair and scalp treatment with the 
deeply nourishing Argan oil restores health, hydration 
and vitality to the hair. This is a perfect additional to 
any of the spa treatments to reduce dryness and add a 
beautiful shine to each strand.

مزايــا  بجميــع  لالســتمتاع  الرئيســية  الوســيلة  هــو  التواصــل  يعتبــر 
ــه  شــاين ســبا فــي الشــيراتون. فأخبــر معالجــك الخــاص عمــا تشــعر ب
فــي أي وقــت أثنــاء جلســة العــالج. ويرجــى إبالغنــا قبــل جلســة العــالج 
ــد  ــي تري ــق الت ــا والمناط ــز عليه ــي التركي ــب ف ــي ترغ ــق الت ــن المناط ع
ــن  ــوع م ــأي ن ــعرت ب ــور إذا ش ــى الف ــج عل ــالغ المعال ــى إب ــا. ويرج تجنبه

ــة. ــدم الراح ع

التواصل

النــزالء  يرجــى الحفــاظ علــى بيئــة هادئــة واحتــرام جميــع حقــوق 
المناســبة  المالبــس  ارتــداء  ويرجــى  والســكينة.  الخصوصيــة  فــي 
للســباحة والــروب فــي المناطــق الرطبــة. كمــا ُيســمح فقــط للبالغيــن 
ُيســمح  وال  ســبا.  شــاين  إلــى  بالدخــول  عامــً   18 فــوق  واألشــخاص 

الســبا. داخــل  المحمــول  الهاتــف  اســتخدام  أو  بالتدخيــن 

آداب السبا

 ٪10 البلديــة و  10٪ رســوم  جميــع األســعار بالدرهــم اإلماراتــي تشــمل 
رســوم الخدمــة و 5٪ ضريبــة القيمــة المضــاف.

التألق

ــن 15 و30  ــراوح بي ــدة تت ــة بم ــد الجلس ــل موع ــور قب ــل الحض ــن األفض م
دقيقــة. ويحــرص منتجــع شــاين ســبا الصحــي فــي شــيراتون أن يكــون 
مــالذًا لراحــة جميــع الســياح والنــزالء. ونطلــب مــن ســيادتكم االلتــزام 
بضبــط الهاتــف المحمــول علــى وضــع الصامــت أو االهتــزاز قبــل دخــول 
المنتجــع. كمــا يرجــى إبــالغ فريقنــا إذا كان لديكــم أي ظــروف صحيــة 

خاصــة أو إصابــات ســابقة.

خذ وقتك

ــل 4  ــك قب ــب ذل ــى طل ــز، يرج ــد الحج ــر موع ــي تغيي ــب ف ــت ترغ إذا كن
ســاعات مــن الموعــد. وفــي حــال إلغــاء الحجــز، يرجــى اإلخطــار قبــل 12 
ســاعة علــى األقــل مــن موعــد الجلســة علــى األقــل أو ســيتم تطبيــق 
50% رســوم إلغــاء الحجــز. وفــي حالــة “عــدم الحضــور”، يتــم ســداد 
نســبة 100% مــن الرســوم. كمــا يرجــى العلــم بــأن التأخــر فــي الحضــور 

ســيؤدي إلــى تقليــل وقــت الجلســة.

سياسة إلغاء الحجز

ال يشــترط ارتــداء مالبــس خاصــة. ويتوفــر فــي الســبا المناشــف واألرواب 
ــات  ــة بجلس ــة الخاص ــة المريح ــس الداخلي ــة والمالب ــة الخفيف واألحذي
العنايــة بالجســم، ووســائل الراحــة األخــرى التــي يمكنــك اســتخدامها 
داخــل الســبا. وال ُيســمح بدخــول مــن هــم أقــل مــن 18 عامــً إلــى 
الســبا. وتوجــد خزانــات آمنــة لوضــع متعلقاتــك الشــخصية. وال يتحمــل 
الفنــدق ومنتجــع شــاين ســبا المســؤولية عــن فقــدان أو ضيــاع أي مــن 

ــات. المتعلق

المالبس الخاصة بالسبا

وشــاملة  اإلماراتــي  بالدرهــم  األســعار  جميــع  بــأن  العلــم  يرجــى 
الخدمــة. ورســوم  المحليــة  الضريبــة 

رسوم الضريبة والخدمة

امنــح هديــة العــالج بأحــد منتجــات التجميــل المثاليــة للشــخص الــذي 
تحبــه. وتتمثــل هــذه الهديــة فــي أحــد العالجــات الفرديــة أو الرحــالت 
المســاعدة مــن  المحــددة مســبقً. اطلــب  العــالج  إحــدى فئــات  أو 

المعالجيــن.

هدية السبا

عالج الظهر والعنق واألكتاف لمدة
30 دقيقة 195 درهم إماراتي

تتـرك هـذه الجلسـة تأثيـرًا رائعـً عليـك، حيـث تولـي هـذه التجربـة 
الصغيـرة أهتمامـً خاصـً بالمناطـق التـي تتعـرض للشـد العضلي 
مثـل الظهـر والعنـق. وتعتبـر أيضـً مـن العالجـات المثاليـة بجانب 
جلسـات عـالج الوجـه أو تعـزز من عالجـات العناية بالجسـم األكثر 

تركيزًا.

عالج فروة الرأس والشعر بزيت األركان لمدة
25 دقيقة 195 درهم إماراتي

يسـاعد عالج الشـعر وفـروة الرأس الفاخر باسـتخدام زيـت األركان 
كمـا  الشـعر.  وحيويـة  وترطيـب  صحـة  اسـتعادة  علـى  المغـذي 
يعـد مـن العالجـات اإلضافيـة المثاليـة بجانـب أي مـن العالجـات 
المتوفـرة فـي السـبا للحـد مـن مشـكلة جفـاف الشـعر وإضافـة 

التألـق واللمعـان لـكل خصلـة مـن الشـعر.

حمام كليوباترا بحليب الناقة لمدة
30 دقيقة 195 درهم إماراتي

ال يعتبـر الحمـص مـن األطعمـة المفيـدة للجسـم فقـط ولكـن 
لنفسـك  العنـان  أطلقـي  علـى  يحتـوي  حيـث  أيضـً،  للبشـرة 
كليوباتـرا  الجميلـة  الملكـة  طقـوس  بممارسـة  واسـتمتعي 

الملمـس. ورطبـة  ناعمـة  بشـرة  علـى  لتحصليـن 

عالجات إضافية

باقات الزفاف
180 دقيقة - 1250 درهم إماراتي

مـع اقتـراب موعد زفافك واالنتهـاء من جميع التجهيـزات الالزمة 
عالجيـة  جلسـة  علـى  الحصـول  وقـت  حـان  الرائـع،  اليـوم  لهـذا 
لجسـمك بالكامـل حتى تصبح بشـترك أكثر لمعانً وتألقـً. )الباقة 

غيـر شـاملة تصفيـف الشـعر والمكياج(.

حمام
30 دقيقة - 250 درهم إماراتي
60 دقيقة - 390 درهم إماراتي

ــدأ  ــم. تب ــي القدي ــرف العرب ــز بالت ــة تتمي ــة مختلف ــتمتعي برحل اس
ــة  ــود وجلس ــون األس ــون الزيت ــزة بصاب ــة متمي ــع جلس ــة م الرحل
ــور.  ــة الكاف ــل برائح ــمك بالكام ــر جس ــى ينغم ــة حت ــار الرائع البخ
عميقــة  تقشــير  جلســة  الرائــع  الحمــام  هــذا  بعــد  ويأتــي 
يحيــن  ثــم  الجســم.  بتقشــير  الخاصــة  القفــازات  باســتخدام 
وتنتهــي  المعطــر.  الغســول  مــع  االســترخاء  جلســة  موعــد 
ــرتك  ــب بش ــة لترطي ــة الرائع ــوت العطري ــة الزي ــع تجرب ــك م رحلت

وإضفــاء لمســة حريريــة عليهــا.

ألف ليلة وليلة عربية
75 دقيقة 585 درهم إماراتي

تبـدأ  القديـم.  العربـي  بالتـرف  تتميـز  مختلفـة  برحلـة  اسـتمتعي 
الحليـب  حمـام  يليهـا  ثـم  للجسـم  تدليـك  جلسـة  مـع  الرحلـة 
إلعـادة البريـق واللمعـان إلـى بشـرتك، وتكتمـل الرحلة مـع إضافة 
الزيـوت العطريـة الرائعة لترطيب البشـرة وإضفـاء النعومة عليها. 
وقبـل أن تنتهـي رحلتـك، يمكنـك وضـع الحنـاء علـى أي منطقـة 

حسـب رغبتـك.

الباقات

إزالة الشعر
إزالة شعر الذراعين بالشمع
إزالة شعر اإلبطين بالشمع

إزالة شعر نصف الساقين بالشمع
إزالة شعر الساقين بالشمع

ازالة شعر منطقة البكيني بالشمع
إزالة شعر الرجال بالشمع 

)منطقتي الجذع والفقرات(
كامل الجسم

استمتعي بتجربة إزالة الشعر وتنعيم الجسم.

We recommend you to arrive a minimum of 15 to 30 minutes 
prior to the beginning of your treatment. Shine Spa for 
Sheraton is a sanctuary of relaxation for all travelers and 
guests. We request any mobile devices to be set to silent 
or vibrate mode prior to entering our areas. Kindly inform 
our team, should you have any health conditions or past 
injuries.

TAKE YOUR TIME
Communication is key to enjoy the full benefits of Shine 
Spa for Sheraton experience. Do share with our therapist 
how you’re feeling at any time during the treatment. Please 
tell us before your treatment, which areas you would like 
to focus on and areas to avoid. As soon as you feel any 
discomfort please inform our therapist immediately.

COMMUNICATION

Please preserve the environment of tranquility by 
respecting all guests’ right to privacy and quietude. Please 
dress appropriately in a bathing costume and robe while 
using the wet areas. Admission to the Shine Spa is only for 
adults and persons over 18 years of age. The Spa is a non- 
smoking and mobile-free zone.

SPA ETIQUETTE

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality 
Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.

TAX AND SERVICE CHARGES

Close your eyes. Allow your mind to be free. Breathe 
deeply. Remember, this time is your time.

GLOW

Give the gift of a Spa treatment with a perfect beauty 
product to someone you care about whether an individual 
treatment, a journey or predetermined denomination. 
Allow your therapists to assist you.

THE GIFT OF SPA

We require a 4-hours advance notice for any time changes. 
Please allow a minimum of 12 hours’ notice for cancellation 
or we regret that a 50% cancellation fee will apply. A ‘no 
show’ will incur a 100% charge. Please understand that late 
arrival may results in a reduction of treatment time.

CANCELLATION POLICY

No special clothing is required. Towels, robes, slippers, 
comfortable underwear for body treatments and other 
amenities are provided for use in and around The Spa. A 
minimum age of 18 is required for access and treatments. 
A secured locker will be available for your personal 
belongings. The hotel and Shine Spa is not responsible for 
any lost or misplaced items.

SPA ATTIRE

تجربة مميزة مع شــاين ســبا *Signature Shine Spa experience

قائمة عالجات السبا



Signature Shine Spa experience*تجربة مميزة مع شــاين ســبا *Signature Shine Spa experience

Facials

Massages Body Treatments عالجات اجلسم

Hands & Feet Treatment

SHINE MASSAGE*
60 MINUTES  |  AED 350

The real Aromatherapy experience using carefully 
applied spinal pressures and foot reflex sequences 
to target the nervous system easing away the day’s 
stresses and strains. Essential oils are absorbed 
through the skin, while the aromatic effects of each 
blend balances the mind and emotions through the 
sense of smell.

SWEDISH MASSAGE
60 MINUTES  |  AED 350

The Swedish style massage focuses on increasing 
circulation and overall wellbeing to the body. Select 
the oil of your choice, with each oil designed to sooth 
and create synergy between the mind and body. 
Tension will melt away and overall equilibrium will
be restored.

THAI MASSAGE
60 MINUTES  |  AED 350

Using specific techniques that have been passed 
down through generations, this treatment will leave 
you feeling free from joint and muscle stiffness. Using 
movements such as stretching, muscle compressions 
and breathing exercises this massage will open any 
blockages and boost overall vitality to body.

BALINESE MASSAGE
60 MINUTES  |  AED 350

The combination techniques from Swedish, Shiatsu 
and Thai massage balancing the body and soul with 
slow and rhythmic movement, which also releases 
muscle tension and relaxes the mind simultaneously.

DEEP TISSUE MASSAGE*
60 MINUTES  |  AED 350

This deep and tailored massage focuses on relieving 
tension from specific areas of the body using scented 
aromatic oils. This massage will enhance muscle 
recovery after exercise or release the built-up tension 
of everyday life.

FEET MASSAGE
30 MINUTES  |  AED 195

Ready to walk another mile. Using specific thumb and 
finger techniques, this treatment will give your feet just 
what they deserve. Applied pressure will invigorate 
energy to all areas of the body and make your sore feet 
become feather light and feeling soothed.

SHINE EXPRESS FACIAL*
30 MINUTES  |  AED 250

Perfect for those with limited time. Enjoy all the basics 
and more in this customized Express Facial Treatment. 
Cleanse, exfoliate, masque and moisturize – delivers 
maximum results in minimum time.

SECRET OF YOUTH
80 MINUTES  |  AED 600

The Pickly Pear is a Fountain of Youth. Its natural 
ingredients are anti-aging and intensely nourishing. 
Keeps your skin younger and refreshed for longer.

FACIAL RITUALS FOR MEN
45 MINUTES  |  AED 300

Specially adjusted for the skin of the gentlemen, 
brightening, cleansing, moisturizing. Oriental 
cosmetics like Argan oil, sweet almond oil and Aloe 
Vera are the main ingredients of this treatment.

PURIFYING BOUQUET
60 MINUTES  |  AED 400

Pure radiance mask and purifying concentrate 
with flowers join forces to kiss the blemishes and a 
dull complexion goodbye. The skin is purifies and 
rebalanced, and a bright and glowing complexion is 
revealed.

BRIGHTENING BOUQUET
60 MINUTES  |  AED 400

Thanks to the action of the Star Lily, this comprehensive 
treatment for the face, décolleté and hands reveals 
wonderfully radiant skin. It is perfect for dull, uneven 
complexions and skin with dark spots.

SHINE HANDS AND FEET*
90 MINUTES  |  AED 210

This synchronized hand and foot treatment focuses 
on your hands, arms, feet and legs. Complete with 
cuticle and nail care this is a divine luxury you must 
experience. Enjoy a pressure point massage, and an 
application of Hand Silk cream, rich in amino acids 
derived from silk as the finishing touch.

SHINE BODY*
90 MINUTES  |  AED 700

This treatment focuses on contouring the natural 
shape of your body, offering visible results from the 
very first session. It attacks the inches you want 
to reduce. This treatment can be used as a firming 
program after pregnancy or in conjunction with weight 
loss and exercising programs. This is a perfect solution 
for anyone who wants to maintain a sleek silhouette.

SOFT AND SHINE BODY WRAP
50 MINUTES  |  AED 395

Improve the general appearance of the skin: 
remineralizing, soothing & decongestant, antioxidant, 
relaxing anti-inflammatory and anti-bacterial.

SLIM AND FIRM BODY WRAP
50 MINUTES  |  AED 395

Be enveloped in Lyophilized Sea Mineral mask from the 
Atlantic, which enhances the tightening and slimming 
results. Allow the pro-youth elements to work wonders 
with oceanic vitamins and minerals, to reveal a youthful 
glow.

SHINE AND FIRM BODY SCRUB*
30 MINUTES  |  AED 280

A temptation like no other, this antioxidant treatment 
is ideal for skin suffering from loss of elasticity and 
hydration. It contains the highest concentration of 
Vitamin C, green tea and rose hip oil.

DETOX BODY SCRUB
30 MINUTES  |  AED 280

Begin your detoxifying journey with an exfoliation 
containing Berber cereal.  This is good for any of skin 
problem and restores a healthy tone and texture.

AUTHENTIC ARABIC BODY SCRUB
30 MINUTES  |  AED 250

With natural volcanic alum crystals as the main 
ingredient, its astringent nature will make your skin 
soft, refreshed and energized the whole day.

جلسة تدليك مميزة*
60 دقيقة 350 درهم إماراتي

تبــدأ تجربــة الزيــوت العطريــة الحقيقــة بالضغــط برفــق علــى 
العمــود الفقــري وصــواًل إلــى باطــن القدميــن لمســاعدة الجهــاز 
والتوتــرات  الضغــوط  عــن  بعيــدًا  االســترخاء  علــى  العصبــي 
يظــل  األساســية،  للزيــوت  البشــرة  امتصــاص  ورغــم  اليوميــة. 
طريــق  عــن  والمشــاعر  العقــل  بيــن  يــوازن  العطــري  تأثيرهــا 

. قها ستنشــا ا

جلسة تدليك سويدية لمدة
60 دقيقة 350 درهم إماراتي

ــدورة  ــيط ال ــى تنش ــويدي عل ــك الس ــن التدلي ــوع م ــذا الن ــل ه يعم
الدمويــة وتحســين صحــة الجســم بأكملــه. ويمكنــك اختيــار نــوع 
الزيــت المفضــل لديــك، حيــث يتميــز كل نــوع مــن الزيــوت بتهدئــة 
ــً  ــاعد أيض ــي، ويس ــي والبدن ــجام الذهن ــم واالنس ــل والجس العق
علــى تخفيــف التوتــر وإعــادة التــوازن الطبيعــي لكامــل الجســم..

جلسة تدليك تايلندية لمدة
60 دقيقة 350 درهم إماراتي

خاصــة  أســاليب  اســتخدام  علــى  التايلنــدي  التدليــك  يعتمــد 
التخلــص  علــى  العــالج  هــذا  يســاعد  حيــث  األجيــال،  توارثتهــا 
مــن تيبــس المفاصــل وتصلــب العضــالت. وباســتخدام بعــض 
الحــركات مثــل تماريــن التمــدد والضغــط والتنفــس، تســاعد هــذه 
الجلســة علــى حــل أي مشــكلة انســداد أو تصلــب باإلضافــة إلــى 

زيــادة الحيويــة العامــة للجســم. 

جلسة تدليك بالية لمدة
60 دقيقة 350 درهم إماراتي

األســاليب  بيــن  بالجمــع  التدليــك  مــن  النــوع  هــذا  يتميــز 
والشياتســو  الســويدي  التدليــك  جلســات  فــي  المســتخدمة 
ــتخدام  ــروح باس ــم وال ــوازن الجس ــى ت ــاعدة عل ــدي للمس والتايلن
حــركات بطيئــة وإيقاعيــة. وتســاعد هــذه الجلســة أيضــً علــى 
ــت. ــس الوق ــي نف ــي ف ــترخاء الذهن ــي واالس ــد العضل ــالج الش ع

تدليك األنسجة العميقة لمدة*
60 دقيقة 350 درهم إماراتي

يركــز هــذا النــوع مــن التدليــك العميــق والمخصــص علــى تخفيــف 
ــن  ــم م ــن الجس ــددة م ــزاء مح ــي أج ــي ف ــد العضل ــر والش التوت
العبقــة.  العطريــة  الزيــوت  مــن  مجموعــة  اســتخدام  خــالل 
ــد أداء  ــالت بع ــة العض ــين حال ــى تحس ــة عل ــذه الجلس ــل ه وتعم

ــة. ــاة اليومي ــوط الحي ــر وضغ ــدة توت ــن ح ــف م ــن وتخف التماري

تدليك القدمين
30 دقيقة 195 درهم إماراتي

التقــدم  مــن  المزيــد  تحقيــق  علــى  الجلســة  هــذه  تســاعدك 
والنجــاح. ويتميــز هــذا النــوع مــن الجلســات باســتخدام أصابــع اليــد 
لتمنــح قدميــك القــدر الــذي تســتحقه مــن الراحــة. وتســاعد هــذه 
ــع  ــي جمي ــة ف ــد الطاق ــى تجدي ــع عل ــط باألصاب ــركات والضغ الح
ــعر  ــك تش ــا يجعل ــن مم ــف آالم القدمي ــم وتخفي ــق الجس مناط

ــترخاء. ــة واالس بالراح

جلسات التدليك

تحسين إشراقة الوجه لمدة*
30 دقيقة 250 درهم إماراتي

ــجين  ــاعد األكس ــث يس ــي، حي ــواء النق ــق اله ــرتك تستنش دع بش
البشــرة  حيويــة  إعــادة  علــى  الوجــه  عــالج  فــي  المســتخدم 
ــذور  ــن الج ــرة م ــب البش ــة وترطي ــى حماي ــل عل ــا، ويعم ونضارته
ــي  ــغ. وبالتال ــمس والتب ــعة الش ــوث وآش ــن التل ــة ع ــرة الناجم الح
الحيويــة  الخصائــص  بجميــع  تتمتــع  جديــدة  جزيئــات  تنمــو 
المليئــة  البشــرة  وتبــدو  البشــرة.  ومرونــة  ثبــات  علــى  للحفــاظ 

ومشــرقة. ورطبــة  نقيــة  باألكســجين 

عالج مكافحة الشيخوخة لمدة
80 دقيقة 600 درهم إماراتي

تبــدأ تجربــة الزيــوت العطريــة الحقيقــة بالضغــط برفــق علــى 
العمــود الفقــري وصــواًل إلــى باطــن حافــظ علــى شــباب بشــرتك 
مــع عــالج التجميــل الفاخــر الــذي يحتــوي علــى خــواص تعيــد 
ــة البشــرة بصــورة ملحوظــة لتبــدو البشــرة  تجديــد شــباب وحيوي

ــة. ــراقً وجاذبي ــر إش ــبابً وأكث ــً وش ــر ثبات أكث

التنظيف العميق للوجه لمدة
60 دقيقة 400 درهم إماراتي

عــالج ال مثيــل لــه لتنقيــة الوجــه يعمــل علــى إعــادة تــوازن تركيبــة 
البشــرة الدهنيــة. ويعالــج أيضــً العديــد مــن مشــاكل البشــرة 
بشــكل ســريع وفعــال مثــل المســام الواســعة، أو الحبــوب، أو 

ــة. ــع الداكن البق

راحة البشرة لمدة
60 دقيقة 400 درهم إماراتي

يعمــل عــالج تحــدي الشــيخوخة علــى تعزيــز وشــد بشــرة الرجــال 
بجميــع أنواعهــا باســتخدام عالجــات عنايــة بالبشــرة مصممــة 
خصيصــً للرجــال، ممــا يعمــل علــى ترطيبهــا وجعلهــا تبــدو أكثــر 

إشــراقً.

تجميل الوجه للرجال
45 دقيقة / 300 درهم إماراتي

معدلــة خصيصــا للبشــرة الســادة ، االشــراق ، التطهيــر ، الترطيــب. 

ــوز  ــت الل ــان وزي ــت األرغ ــل زي ــرقية مث ــل الش ــتحضرات التجمي مس

ــات الرئيســية لهــذا العــالج. ــار هــي المكون الحلــو والصب

عالج اليدين والقدمني
ماني بدي كومبو لمدة*

90 دقيقة 210 درهم إماراتي
تركــز هــذه الجلســة التــي تجمــع بيــن عالجــات اليديــن والقدميــن 
علــى العنايــة باليديــن والذراعيــن والقدميــن والســاقين. وتنتهــي 
تجربــة  يجعلهــا  ممــا  واألظافــر  بالجليــدة  بالعنايــة  الجلســة 
متميــزة ال يمكــن تفويتهــا. واســتمتع بتدليــك نقــاط الضغــط 
ــة  ــاض األميني ــي باألحم ــيلك الغن ــد س ــم هان ــع كري ــك ووض لدي
البشــرة  علــى  رائــع  ملمــس  إلضفــاء  الحريــر  مــن  المشــتقة 

واألظافــر.

تقشير عميق للجسم*
30 دقيقة 280 درهم إماراتي

يعتبــر هــذا العــالج الــذي ال مثيــل لــه والمضــاد لألكســدة مــن 
المرونــة  قلــة  مــن  تعانــي  التــي  للبشــرة  المثاليــة  العالجــات 
ــي  ــن س ــن فيتامي ــي م ــز عال ــى تركي ــوي عل ــث يحت ــب، حي والترطي

والشــاي األخضــر وزيــت الــورد.

تقشير الجسم إلزالة السموم لمدة
30 دقيقة 280 درهم إماراتي

التقشــير  بعــالج  جســمك  مــن  الســموم  إلزالــة  رحلتــك  ابــدأ 
ــالج أي  ــذا الع ــب ه ــة. ويناس ــوب المغذي ــى الحب ــوي عل ــذي يحت ال
مشــكلة تواجــه البشــرة، كمــا أنــه يعمــل علــى اســتعادة الشــكل 

والملمــس الصحــي للبشــرة.

تقشير الجسم على الطريقة العربية األصيلة لمدة
30 دقيقة 250 درهم إماراتي

تعتبــر بلــورات الشــبة الطبيعيــة المكــون الرئيســي لهــذه الجلســة، 
حيــث تســاعد مكوناتهــا الطبيعيــة علــى جعــل البشــرة تبــدو 

ــر نعومــة ونضــارة وحيويــة طــوال اليــوم. أكث

شد الجسم )فيتامين سي( لمدة*
90 دقيقة 700 درهم إماراتي

الطبيعــي  القــوام  وتنســيق  تجميــل  علــى  العــالج  هــذا  يركــز 
جلســة  أول  مــن  الملحوظــة  بنتائجــه  يتميــز  حيــث  للجســم، 
عالجيــة. وهــو يســتهدف كل جــزء مــن جســمك ترغــب في شــده. 
برنامــج عالجــي لشــد  العــالج بمثابــة  ويمكــن اســتخدام هــذا 
الجســم بعــد الحمــل أو بالتزامــن مــع برامــج فقــدان الــوزن أو 
التماريــن الرياضيــة. فهــو يعتبــر حــاًل مثاليــً ألي شــخص يرغــب فــي 

الحفــاظ علــى مظهــر أنيــق..

تقشير الجسم لشد ولمعان البشرة لمدة
50 دقيقة 395 درهم إماراتي

تســاعد هــذه الجلســة علــى تحســين المظهــر العــام للبشــرة 
حيــث تعمــل علــى إعــادة تمعــدن وتهدئــة وإزالــة احتقــان البشــرة 
وتزويدهــا بمضــادات األكســدة واســترخائها ومكافحــة االلتهــاب 

ــم. والجراثي

جلسة لف الجسم لتنحيف وشد البشرة لمدة
50 دقيقة 395 درهم إماراتي

ــي  ــط األطلنط ــادن المحي ــن مع ــاع م ــم بقن ــف الجس ــم تغلي يت
شــد  نتائــج  تحســين  علــى  تعمــل  والتــي  بالتبريــد  المجففــة 
ــع  ــل م ــباب بالتفاع ــر الش ــمح لعناص ــا تس ــم، كم ــف الجس وتنحي
تأثيــر معــادن وفيتامينــات المحيــط إلعــادة تجديــد شــباب ونضــارة 

البشــرة.

تجربة مميزة مع شــاين ســبا

جلسات العناية بالوجه


