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أنواع العالج بالتدليك
التدليك التايلندي العطري | ٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٣٧ د.ب / ٤٧ د.ب

تأثيرًا  األكثر  العطري تعد األفضل و  التايلندي  التدليك  أثناء  المستخدمة  التقنيات اإلستثنائية 
العامة على تنشيط  القدرة  الرأس مع  التوتر، آالم العضالت وآالم  على الجسم للتخلص من 

حركة الدورة الدموية و التي بدورها تمد الجسم بالطاقة و النشاط.

التدليك المكثف السترخاء العضالت | ٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٣٧ د.ب / ٤٧ د.ب
إن هذا التدليك العميق تم تصميمه خصيصًا لعالج ألم المفاصل و العضالت المشدودة و 
المتعبة.سواء كنت تمارس تمارين رياضية عنيفة أو تقضي ساعات عمل طويلة على مكتبك و 
الزيوت األساسية  ترهق نفسك فإن جسمك سيؤلمك و يصبح مشدودًا و قاسيًا. ستعمل 
الدورة  تجديد  و  العضالت  تدفئة  و  ترخية  على  التدليك  هذا  في  لك  استخدامها  سيتم  التي 

الدموية عالوة على تقليل االلتهابات و تخفيف األلم.

التدليك البالينيزي | ٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٣٧ د.ب / ٤٧ د.ب
التدليك البالينيزي هو عبارة عن مزيج رائع من تقنيات التدليك. حيث يمنح عقلك و جسمك 
أقصى درجات االسترخاء و الراحة و يساعدك على التمتع بالطاقة الحيوية بال حدود. و بشكل 
عام، فإن هذا النوع من التدليك يرتكز على منحك االسترخاء المطلق و يعزز من دالل الجسم 

للتخلص من التوتر و الضغط الغير صحي.

التجربة المطلقة للعالج بالزيوت العطرية | ٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٣٧ د.ب / ٤٧ د.ب
تعتمد هذه التقنية العالجية على استخدام خصائص الزيوت العطرية بواسطة الضغط بعناية 
مع تقنيات أخرى مختلفة و ذلك لتحفيز الصحة و العافية للعقل و الجسم. يمكنك اختيار الزيوت 
التي ترغب بها و التي يتم استخالصها من النباتات الطبيعية و زيوت األزهار ذات الروائح الرائعة 
و الفواحة و ذات الخصائص العالجية الفعالة. إن هذه التقنية ستعالجك من قمة رأسك الى 
أخمص قدميك  حيث ستعمل على تخليصك من اإلجهاد و التوتر لتشعر بالتجدد و االسترخاء 

المطلق.

التدليك باألحجار الساخنة | ٩٠ دقيقة | ٤٨ د.ب
استمتع بمزايا االسترخاء العميق لهذه التقنية العالجية الفريدة حيث تستخدم األحجار الساخنة 
التوتر و االجهاد كما ستقوم هذه  بوضعها على المناطق الحيوية في الجسم و ذلك لتقليل 

األحجار الساخنة بتخفيف األلم عن جسمك و تعزز مستوى التوازن التام لديك. 

تدليك بالشموع | ٦٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٤٥ د.ب / ٥٥ د.ب
أيقظ حواسك وإهتم ببشرتك مع هذا النوع من التدليك إلسترخاء مطلق. ستأخذك العطور 
بالزيوت  المشبع  الدافئ  بينما يتم تذويب الشمع  الخاصة والمهدئة برحلة استجمامية فريدة 
العطرية النقية على بشرتك. يعزز هذا العالج القديم تأثيًرا مضاًدا للشيخوخة من خالل ترطيب 

البشرة بعمق ليتركك مع بشرة متجددة و صحية.

الروائح المتاحة: ياسمين موناليت/ عجائب وردة الفرانجيباني

تدليك إكسبرس للظهر، العنق و الكتفين | ٣٠ دقيقة | ٢٦ د.ب
تركز هذه التقنية العالجية على تدليك منطقة الظهر، العنق و الكتفين معًا لتخفيف التوتر و 

تعزيز االسترخاء العميق ألنسجة الجسم و العضالت. 

عالج الريفليكسولوجي للقدم  | ٣٠ دقيقة | ٢٦ د.ب
هذا العالج يمنحك أروع تجربة عالجية قد تحصل عليها. فهو يعمل على تعزيز مستوى الصحة 
العام لديك. حيث يتم تطبيق تدليك عالجي للقدمين قبل إضافة أمالح البحر المعطرة للحصول 

على تجربة رائعة تدلل بها قدميك.



أنواع العالج للوجه 
بالبروكالجين لمحاربة عالمات تقدم السن | ٣٠ دقيقة /  ٩٠ دقيقة 

| ٤٧ د.ب / ٦٨ د.ب
بادينا  بإستخدام  التجاعيد  و  الرفيعة  الخطوط  محاربة  و  إزالة  على  تعتمد  رائعة  عالجية  تقنية 
بافونيكا الفعالة مع المرجان األحمر. يتم دمج تقنيات التدليك المختصة لمنطقة الوجه و التي 

تعمل على تحفيز الخاليا الحيوية إلنتاجية تزيد من رونق و نضارة البشرة.

للنضارة بالمكونات الخارقة | ٣٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٤٧ د.ب / ٦٨ د.ب
البشرة  لعالج  كأساس  األساسية  المعادن  جانب  الى  خارقة  على مكونات  الباقة  تحتوي هذه 
المرهقة و الباهتة لتعيد إليها النضارة و الشباب تاركًا البشرة بمنظر صحي ممتلئ و متألق في 

آن واحد.    

للتقشير الدقيق | ٣٠ دقيقة / ٩٠ دقيقة | ٤٧ د.ب / ٦٨ د.ب 
الباقة أثبتت قدرتها عالجيًا على محاربة عالمات تقدم سن البشرة و مشاكل عدم تناسب وتوحد 
اللون. حيث يتحكم العالج بدقة رائدة بطبقات متعددة من األنزيمات التي تقوم بعملية تقشير 

مكثف للبشرة محفزة لها على إنشاء طبقة متجددة ذات مظهر نضر و شاب.  

هيدرو أكوا لتنظيف الوجه | ٣٠ دقيقة | ٢٥ د.ب
هذا العالج يجمع بين قوة الماء المتجددة مع التكنولوجيا الحديثة إلجراء تنظيف عميق للوجه 
وبذلك زيادة مرونة البشرة من خالل زيادة قدرتها على إنتاج الكوالجين. هذا العالج مثالي للنتائج 

الفورية واإلحساس ببشرة شابة و صحية.

مقشرات الجسم من إلميس
مقشر بالملح للتنظيف المكثف – ليمون أخضر و زنجبيل | ٣٠ دقيقة | ٢٦ د.ب  

و  النشاط  له  لتعيد  برفق  الميت  الجلد  المعطر تعمل على تقشير طبقة  بالملح  التقنية  هذه 
ليترك  عناية  و  برفق  المغذية  الترطيب  زيوت  تدليك  يتم  بعدها  متجددة.  خاليا  لبناء  الحيوية 

بشرتك أكثر نضارة و تألقًا.

مقشر بالملح للتنظيف المكثف – فرنجيباني | ٣٠ دقيقة | ٢٦ د.ب
ستقوم هذه التقنية بتقشير الجسم برفق بإستخدام ملح الفرنجيباني الذي يعمل على تجديد 

دورتك الدموية و الجهاز الليمفاوي عالوة على تنعيم البشرة.
 سيتم وضع لوشن الترطيب الخاص على الجسم و الذي سيترك بشرتك تبدو 

أكثر نضارة و حيوية.
  



 لفائف الجسم من
لف الجسم بزهرة األوركيد المغذية | ٦٠ دقيقة | ٤٧ د.ب

يتم غمر الجسم بزيت مانوي ذو الملمس المخملي ثم يلف الجسم بالكامل بلفافات خاصة 
التوازن  تعيد  التي  العطرية  بالروائح  اإلستمتاع  أثناء  للبشرة  الفائقة  العناية  و  الترطيب  تمنح 

للجسم و الصحة النفسية.

لف الجسم بالفرينجيباني المغذي | ٦٠ دقيقة | ٤٧ د.ب
يقوم  و  فوري  بشكل  الجسم  ترطيب  على  يعمل  المغذي  بالفرينجيباني  الجسم  لف  طريقة 
زهور  و  التاهيتي  الهند  لجوز  العطرية  الزيوت  مزج  يتم  له.  رائعة  ليونة  إضفاء  و  بتنعيمه 
الفرانجيباني للحصول على زيت مانوي و الذي يتم استخدامه بشكل أساسي في هذه التقنية 
العالجية و الذي كانت تستخدمه نساء البولينزيون قديمًا كعالج لحماية الجلد و منحه التألق و 

الحيوية لتتركه في غاية النضارة و اإلشراق.

 عالجات للتخلص من السموم و
السيليواليت

 
لف األلف زهرة من للتخلص من السموم | ٦٠دقيقة | ٦٣ د.ب

يستخدم في هذا العالج لفائف مغذية لتخلص الجسم من السموم بإستخدام بلسم الشاي 
األخضر الذي يعمل على تحسين  صحة البشرة و مرونتها. كما يعيد التوازن للبشرة عن طريق 
تحفيز الخاليا المستمر أثناء الجلسة العالجية تاركًا إياك مليء بالحيوية و الشباب البادية على 

مظهرك.

باقات لشد مناطق الجلد المستهدفة | ٩٠ دقيقة | ٦٣ د.ب 
مزيج فعال و قوي من تقنيات المساج التي تمتزج مع الطين الذي يدعم الجسم للتخلص من 
الخلفية لألذرع. هذا  المنطقة  و  البطن  الفخذين،  األرداف،  السموم لمناطق مستهدفة مثل 
العالج مثبت عالجيًا من قدرته على التقليل من مظهر السيليواليت من فقط بعد إنهاء جلسة 

واحدة.
 

*شد مستهدف لجلد منطقة األرداف و الفخذين | ٣٠ دقيقة | ٤٧ د.ب
*شد مستهدف لجلد منطقة البطن | ٣٠ دقيقة | ٢٢ د.ب
*شد مستهدف لجلد منطقة األذرع | ٣٠ دقيقة | ٢٢ د.ب

 
البدنية. كل عالج  *هذه العالجات يجب أن تتم مباشرة بعد اإلنتهاء من جلسة رياضية للياقة 

يشمل على جلسة رياضية تقدم مجانًا.  



حمام مغربي
فرحة الصحراء | للفرد ٦٠ دقيقة | ٣٧ د.ب / لشخصين ٧٥ دقيقة | ٧٠ د.ب  

يبدأ الحمام المغربي التقليدي باالسترخاء في غرفة البخار لبعض من الوقت، ثم يليه تحضير 
النهائية  للخطوة  لتهيئته  وذلك  المغربي،  األسود  بالصابون  الجسم  غسل  طريق  عن  الجلد 
المتمثلة بتقشير طبقة الجلد الميت بإستخدام قفاز الفرك. عند إنتهاء الحمام المغربي ستكون 

بشرتك منتعشة حيث سيعيد لها نضارتها وإشراقها الطبيعي.

البهجة المغربية | ٦٠ دقيقة | ٤٠ د.ب 
تجربة هذا النوع من الحمام المغربي ستوفر لك أقصى درجات العناية بالجسم. حيث سيتم أوًال 
تنفيذ جميع خطوات الحمام المغربي التقليدي.ثم سيتم تغطية الجسم كله بماسك "الغسول" 

المغربي وماء الورد لتجديدفوري للبشرة.

باقات تشمل الحمام المغربي
 

سر الصحراء | ١٢٠ دقيقة | ٦٠ د.ب
٦٠ دقيقة فرحة الصحراء + ٦٠ دقيقة مساج أو تنظيف بشرة

حمام ملكي | ١٨٠ دقيقة | ٩٠ د.ب
٦٠ دقيقة فرحة الصحراء + ٦٠ دقيقة مساج  + ٦٠ دقيقة تنظيف بشرة)

حمام الملوك (لشخصين) | ١٨٠ دقيقة | ١٦٠ د.ب
٦٠ دقيقة فرحة الصحراء + ٦٠ دقيقة مساج  + ٦٠ دقيقة تنظيف بشرة)

باقات المنتجع الفردية
سبويل داي | ١٥٠ دقيقة | ٩٥ د.ب

دقيقة   ٦٠  + المغذي  بالفرينجيباني  الجسم  لف  إليميس  دقيقة   ٦٠ على:  الباقة  هذه  تشمل 
تدليك بالينيزي + ٣٠ دقيقة عالج إليميس للوجه

سترس أواي| ١٢٠ دقيقة | ٦٠ د.ب
تشمل هذه الباقة على: ٩٠ دقيقة تدليك + ٣٠ دقيقة مقشر إليميس بالملح للتنظيف المكثف

بريسك بودي | ٩٠ دقيقة | ٦٣ د.ب
تشمل هذه الباقة على: ٣٠ دقيقة مقشر إلميس بالملح للتنظيف المكثف + ٣٠ دقيقة تدليك 

+ ٣٠ دقيقة تنظيف الوجه
  

باقات المنتجع لألزواج
سويت هارموني | ١٢٠ دقيقة |١٢٠ د.ب

المغذية + ٦٠ دقيقة  الجسم بزهرة األوركيد  إليميس لف  الباقة على: ٦٠ دقيقة  تشمل هذه 
التجربة المطلقة للعالج بالزيوت العطرية

بريسك بودي | ٩٠ دقيقة |٩٤ د.ب
تشمل هذه الباقة على: ٣٠ دقيقة مقشر إليميس بالملح للتنظيف المكثف + ٣٠ دقيقة تدليك  

+ ٣٠ دقيقة تنظيف الوجه   





Body Treatments
Thai Aroma Massage | 60 minute / 90 minute | 37 BD / 47 BD 
The best choice to de-stress from tension, muscle aches, headaches 
and poor circulation, Thai Aroma with its unique massage techniques 
will awaken your body and at the same time, help you to relax and 
reboot. 

Intense Muscle Release Massage | 60 minute / 90 minute
| 37 BD / 47 BD
This deeply restorative treatment is specifically designed for tight, 
stressed and aching muscles. Whether it is a heavy exercise schedule 
or too many hours spent sitting at your desk, when you push yourself 
to your limit, your body can easily become stiff, tight and painful. The 
essential oils warm the muscles and stimulate circulation, reduce 
inflammation and ease away pain.

Balinese Massage | 60 minute / 90 minute | 37 BD / 47 BD
With a blend of massage techniques, the Balinese massage strives to 
reach the ultimate state of relaxation of the body and the mind, 
facilitating an energy flow without restraints. Overall, Balinese 
massage intends to induce relaxation, to promote indulgence of the 
body, and to drive away nervousness and unhealthy tension.

The Ultimate Aromatherapy Massage | 60 minute / 90 minute
| 37 BD / 47 BD
The ultimate customized aromatherapy experience using carefully 
applied pressures and techniques to encourage a healthy wellbeing 
for body and mind. There are several signature oils to choose from, 
formulated with natural plant and flower extracts with wonderful exotic 
scents and powerful therapeutic benefits. This treatment works from 
your head to your toes, it will dissolve all of your stress and tension 
held in every part of your body leaving your feeling deeply relaxed and 
recharged.

Hot Stone Massage | 90 minute | 48 BD
Enjoy the deeply relaxing benefits of this unique treatment which uses 
smooth heated stones placed on specific acupressure points on the 
body to melt away knots, tension and stress. The hot stone 
experience relieves pain and promotes harmony, balance and peace.

Candle Massage | 60 minute / 90 minute | 45 BD  / 55 BD     
Awaken your senses and deeply nourish your skin with the ultimate 
relaxation massage. The soothing aromas will take your senses on a 
journey while the warm candle wax infused with pure essential oils 
melts into your skin. This ancient treatment promotes an anti-aging 
effect by deeply moisturizing the skin to leave you rejuvenated.

Available Aromas: Jasmine Moonlight / Wonder of Frangipani

Express Back, Neck & Shoulders Massage | 30 minute | 26 BD
This treatment concentrates in massaging of the back, neck and 
shoulders to relive tension and promote deep relaxation in the tissues 
and muscles.

Foot Reflexology | 30 minute | 26 BD
This the one of the most unbelievably relaxing treats that you can give 
yourself. It increases the health and well-being of the whole body. A 
foot ritual is performed before applying Sea scented salts.
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foot ritual is performed before applying Sea scented salts.

Face: Touch
Pro-Collagen Age Defy | 30 minute /  90 minute | 47 BD
 / 68 BD 
Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven age-defying 
benefits of marine charged Padina Pavonica and Red Coral.  The 
targeted massage encourages optimum cellular function for 
nourished, younger looking skin.

Superfood Pro-Radiance | 30 minute / 90 minute | 47 BD /
68 BD   
A nutritional boost rich in superfoods and essential minerals designed 
to pack stressed, dull skin with energising, detoxifying actives.  
Clinically proven to leave skin plumper, radiant and lit up with good 
health.

Dynamic Resurfacing Precision Peel | 30 minute / 
90 minute | 47 BD / 68 BD
Clinically proven to target the signs of ageing and uneven skin tone, 
this pioneering precision treatment uses layers of enzymes for 
powerful exfoliation and renewal.  A new start for smoother, 
younger-looking skin.

Hydro Aqua Facial | 30 minute |  25 BD
The power of aqua is combined with today’s modern technology to 
perform a deep cleanse facial to increase the skin’s elasticity by 
encouraging its ability to produce collagen. This facial is ideal for 
immediate results and the feel of younger looking skin. 

Body Scrubs
 
Intensely Cleansing Salt Scrub – Lime and Ginger
| 30 minute | 26 BD
Fragranced salt will gently slough away dead skin cells, encouraging 
the regeneration of new cells. It leaves a smooth and responsive 
canvas, ready to absorb the deeply nourishing body oil.

Intensely Cleansing Salt Scrub - Frangipani 
| 30 minute | 26 BD
This exotic ritual gently exfoliates and revitalized your body. It 
increases blood and lymphatic circulation and softens and smooths 
the skin. The applied nourishing body lotion will leave your skin 
glowing and vibrant.  



Body Wraps
Body Nectar Nourishing Wrap – Sweet Orchid  60 minute | 47 
BD
The velvety texture of the Monoi Oil offers super-hydration, quenching 
a thirsty skin.  You are kept cocooned and warm while the 
mood-balancing aromatics and skin conditioning oils do their work.

Body Nectar Nourish Wrap - Frangipani 
60 minute | 47 BD
This nourishing body wrap drenches the skin with moisture for 
immediate softness and exotic suppleness. Aromatic Tahitian 
coconut and frangipani flowers are soaked together to produce the 
Monoi Oil used in this wrap which Polynesian women traditionally 
used to protect their skin and provide the ultimate radiant, vital and all 
over body glow.

Body Detox and Cellulite
Thousand Flower Detox Wrap | 60 minute  | 63 BD
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply nourishing Green Tea 
balm to encourage super skin health and powerful detoxification. It 
helps stimulate the elimination process and restore equilibrium to 
leave you feeling completely reinvigorated.

Targeted Toning Tightener Packages | 90 minute | 63 BD
A powerful blend of massage and detoxification clay for targeted 
toning and tightening on hips, thighs, abdomen and the back of the 
arms.  Clinically proven to reduce the appearance of cellulite after just 
one treatment.

*Targeted Toning Tightener (hips & thighs) | 30 minute | 47 BD
*Targeted Toning Tightener (abdomen) | 30 minute  | 22 BD
*Targeted Toning Tightener (arm) | 30 minute | 22 BD

* These TTT treatments have to be performed after a fitness routine. 
Each treatment includes a complimentary fitness class. 



Hammam Treatment
Desert Delight |Single 60 minute | 37 BD / Couple
75 minute | 70 BD
This traditional Moroccan bath starts with relaxation time in a steam 
room, followed by lathering a Moroccan black soap into the skin to 
prepare it for the final step of exfoliating the dead skin from the body 
with a scrubbing glove. The bath will leave your skin refreshed by 
reviving its natural glow and brightness.

Moroccan Delight | 60 minute | 40 BD
This exotic Moroccan bath experience will elevate you to a new world 
of body care. After a traditional Moroccan bath is performed, the 
whole body is then covered with a Rhassoul and rose water body 
mask  for an immediate skin rejuvenation.

Hammam Packages
Secret of the Desert | 120 minute | 60 BD 
60 minute Desert Delight + 60 minute Massage/ Facial     

Royal Hammam | 180 minute | 90 BD
60 minute Desert Delight + 60 minute Massage + 60 minute Facial
  
King and Queen (Couple) | 180 minute | 160 BD
60 minute Desert Delight + 60 minute Massage + 60 minute Facial  

Spa Single Package
Spoil Day | 150 minute | 95 BD  
60 minute Frangipani body Nectar Nourishing wrap + 60 minute 
Balinese massage + 30 minute Elemis Face Touch 

Stress Away | 120 minute | 60 BD
90 minute Massage + 30 minute Elemis Intensely Cleansing Salt 
Scrub

Brisk Body | 90 minute | 63 BD
30 minute Elemis Intensely Cleansing Salt Scrub + 30 minute 
Massage + 30 minute Facial

Spa Couples Package
Sweet Harmony | 120 minute | 120 BD
60 minute Sweet Orchid body Nectar Nourishing wrap + 60 minute 
Aromatherapy Massage

Brisk Body | 90 minute | 94 BD
30 minute Elemis Intensely Cleansing Salt Scrub + 30 minute 
Massage + 30 minute Facial
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