


Restore – Rejuvenate – Revive
Behind the doors of Qua Spa, an elevated spa experience awaits you.

 Enter into a world of intrigue with an oriental signature offering. 

Qua offers you a collection of authentic and therapeutic 

treatments to restore and revive your wellbeing. 



Experiences – Signature 
 
DETOX DOME 
Enter the world of detox with revolutionary Iyashidome™ combination of sophisticated 
Japanese technology with exfoliation, thermal clay body mask and drainage massage. 
Body Exfoliation – Body Mask – Iyashi Dome – Body Massage
130 MINS
 
ARABIAN GOLD 
Signature Senses collection massage combined with a Golden facial by Carol Joy on the 
innovative ultra-relaxing and easing Quartz bed bringing you glamour, age defiance and 
relaxation. 
Body Massage – Facial
120 MINS

ROYAL ARABIAN DESERT 
Innovative Quartz bed brings an inner level of relaxation and ease. The treatment is 
combined with Arabian herbal compresses of frankincense & cedar wood massage 
and applications of a spicy muscle balm to melt your physical and emotional tension. 
Warm Quartz Bed – Body Herbal Compress – Body Massage
90 MINS

PALATIAL ASIAN QUARTZ 
Stressed muscles ease with an application of warming muscle melt balm, a therapeutic 
massage with lemongrass and nutmeg infusion massage with Rose Quartz roller 
with a sandalwood and rose infusion, leaving you refreshed and energised. 
Body Massage – Express Facial
90 MINS



Qua Spa Wellbeing 

All treatments begin with reflexology and breathing techniques to 

settle you in to the treatment. Followed by specialised massage using 

the purest possible essential oils to focus on your wellbeing needs. 

The massage focuses on key stress relieving points on the head, face, 

neck and back, using the very best techniques of Shiatsu, Cranio,  

Thai massage and Trigger point work. Leaving you feeling like a new 

person every time.

HAPPINESS WELLBEING TREATMENT 
Find and reveal your inner happiness
A balancing and uplifting wellbeing treatment to leave you with a positive state 
of mind and re-balanced energy. Starting with a head to toe scrub with mood 
lifting essential oils of white neroli, mimosa and lemon. The treatment continues 
with a trigger point massage on your back, shoulder, face and scalp. Working 
to release endorphins will help you feel like the best version of yourself. 
Opening Ritual - Body Scrub – Body Massage 
50 MINS / 80 MINS 

DE-STRESS WELLBEING TREATMENT
Find the real luxury of being calm
Focus on breathing and letting go of daily stresses to help unwind and achieve 
a sense of wellbeing. Specialist massage techniques are carried out over key 
areas of tension and stress relieving points whilst we drizzle Neom’s De-Stress 
Treatment Candle made from natural cocoa butter and 100% pure essential 
oils over the skin leaving you feeling de-stressed and with a sense of calm. 
Opening Ritual – Candle Massage 
50 MINS / 80 MINS 

ENERGY WELLBEING TREATMENT
Find your state of mind and feel refreshed 
This supercharged treatment starts with an upbeat meditation focused on breathing  
and reflexology. Through an invigorating full body scrub and massage, we drizzle cool  
oil over the skin to relieve tension and stimulate a tired and busy mind. This wellbeing 
treatment packed with zesty essential oils is perfect for those hot summer days  
or when you just need a re-charge.
Opening Ritual – Body Scrub – Body Massage 
50 MINS / 80 MINS 

SLEEP WELLBEING TREATMENT
Find your place of tranquillity 
This wellbeing treatment is designed to prepare the mind and body for a restorative 
night’s sleep. Pure essential oils of lavender, sweet basil and jasmine helps you switch 
off. A dreamy massage follows with Neom’s Tranquillity Treatment Candle drizzle over 
your body with specialist massage techniques to prepare for a great night sleep.
Candle Massage – Sleep 
50 MINS / 80 MINS 



STRETCH TOOL BOXES 

MAT WORK
Assisted stretching improves manoeuvrability, flexibility and gives you a deeper result 
with vastly improved benefits. The before and after test is proof! One-on-one session  
with Assisted Stretch Therapist.
15 MINS
*Service provided in Fitness Gallery 

STRETCH POD
Our Assisted Stretch Therapists work on your body using long stretch movements and 
use your own body weight to increase manoeuvrability, recovery, strength and injury 
prevention. The longer session achieves better results and works on more areas. 
30 MINS
*Service provided in Fitness Gallery 

SPA GYM BOXES – PRE OR POST TRAINING 

LOWER BODY RE-CON 
Electrolyte enlivening foot soak followed by a unique, deep-tissue targeted massage 
focusing on the lower body to improve your gym programme on an ongoing basis. 
30 MINS

UPPER BODY RE-CON
A targeted upper body and face tension relief pre or post training to boost blood flow 
and endorphins, improving health and mindset. Ensures a more intensive result, working 
on your areas of concern.
60 MINS

Gym Box
 
GET OUT WHAT YOU PUT IN 

The Proverb 360 approach to wellness, specifically integrates gym and 

training routines with products, massage and treatments, to improve 

performance in life’s journey. They are a unique and specialised series  

of stretch and align treatments, engineered to specifically aim at areas  

of pressure, concern, stress and potential discomfort and allow you  

to work better. Our Proverb Gym BOXES assist in the total wellbeing 

associated with life, gym and spa. Each Tool Box focuses on an integral 

part of your body. 

BODY RE-CON
Choose your focus, your pressure, your intensity with this personalised full body 
manipulation, unique and specific to your training, workout, focus and long-term 
achievements.
60 MINS

BETTER BODY GYM BOX – POST TRAINING

LOWER BODY RECOVERY 
Electrolyte foot soak, full leg scrub, targeted massage with venotonic gel and hot cold 
energy process to ease and speed recovery of muscle groups and limbs. 
60 MINS

UPPER BODY RECOVERY
Back and shoulder scrub combined with upper body massage using elite nutritional 
anti-oxidants and omega fatty acids to speed recovery and allow the body mass to 
re-group and be cleansed.
45 MINS

FULL BODY RECOVERY
Invigorate the entire body with exfoliation, hot towels and venotonic gel to cool and 
soothe. Flush lactic acid and refresh the body and mind. Total recovery post gym for 
aching muscles, specific ailments and general ‘back to best’ body treatment. 
60 MINS

UPPER BODY & FACIAL RECOVERY 
Condition your back and shoulders and ease tension in the sciatic area, lats and traps. 
Deep cleanse to work the facial muscle group, ease tension in the neck and boost 
endorphins. Total re-fit for all the body and mind setting you right on track for the next 
phase of workout, challenge or life. 
90 MINS



QUA SPA FIVE ELEMENTS MASSAGE 
This Aromatherapy massage utilises customised essential oil infusions with skilful 
therapeutic techniques to deliver the ultimate massage experience. 
50 MINS / 80 MINS / 110 MINS

MUSCLE MELT
Slow, deliberate massage techniques using elbows and knuckles relieve tightness from 
overused and tense muscles. Deep-tissue massage techniques are applied and popular 
among the frequent massage goers who prefer a firm touch to a gentle one.
50 MINS / 80 MINS / 110 MINS

SHIATSU FUSION MASSAGE
Shiatsu is a Japanese pressure-point massage using thumb, finger and palm pressure on 
traditional meridians to open blockages. We recreated this traditional massage with other 
therapeutic massage techniques to strengthen the body’s natural ability to heal itself 
physically, emotionally and spiritually.
50 MINS / 80 MINS / 110 MINS

SWEDISH MASSAGE
A relaxing full body massage combined with a variety of massage techniques to help the 
body improve circulation. It will enhance mental clarity, greater flexibility and reduce your 
physical stress.
50 MINS / 80 MINS / 110 MINS

MOTHER-TO -BE
Using an infusion of Mandarin, Rose and Lavender flower massage oil, renew and refresh 
your body, energy and spirit with this Swedish-style therapeutic treatment incorporating 
tension release, energy and breathing techniques with the uplifting essence of Neroli. This 
treatment is safe for mothers-to-be or nursing mothers. 
This treatment is available for tri-semester mothers only.
50 MINS

Qua Spa Body Massage – Collections

We handpicked the best of best massages to relax your senses, with our 

expert blended Aromatherapy oils to balance your emotions and revive 

your body with our unique technique massages. Qua Spa is committed  

to personalising your treatment to meet your needs, if you allow us your 

time. Choose from 50 mins, 80 mins or 110 mins. 



SIGNATURE

IMPERIAL DREAM 
Signature facial and signature senses collection massage combined to bring you 
extraordinary experience.
Body Massage – Facial
120 MINS
 
ROSE OF THE WINDS 
Himalayan salt scrub and senses collection massage with a mini collagen lift facial.
Body Exfoliation – Body Massage – Facial
110 MINS

SILK ROAD
Body exfoliation with Pink Himalayan Salt and deeply relaxing essential oils. Cocoon in 
silk and collagen while the face and décolleté is rejuvenated using a Pure Collagen Mask. 
Body Exfoliation – Body Wrap – Collagen Mask
90 MINS

GOLD DUST 
A body polish using Himalayan Salts and Senses collection body oil followed by a 24 
Carat Gold Dust and Touch of Silk Massage. Spritz of Pure Collagen Spray to finish. 
Body Exfoliation – Body Massage – Finishing Spray
90 MINS

Ladies Collections

Carol Joy London has discovered the highly glamorous solution of 

combining clinically proven Pure Triple-Action Collagen and Refined 

Organic Golden Millet Oil, expertly developed by scientists for you  

to experience the difference.

BESPOKE FACIAL

CLASSIC FACIAL 
To restore moisture, brighten, refresh and calm the skin. This bespoke facial utilises 
the power of Refined Golden Millet Oil and Pure Collagen to hydrate, lift and plump 
skin in need of brightening and rejuvenation. Customised to your skin’s need to 
tackle your concerns and leaves skin glowing, pump and youthful.
50 MINS

CAVIAR REPAIR
To rehydrate, brighten, clear and soothe skin. This massage based facial is deeply 
hydrating, lifting and detoxifying. Rich in youth promoting properties, this treatment 
rejuvenates and instantly brightens the complexion thanks to regenerating clinically-
proven Refined Golden Millet Oil, precious Caviar Algae and innovative myofascial 
massage techniques.
70 MINS

COLLAGEN LIFT
To tone, restore vitality and deliver youthfulness to the skin. This facial provides instant 
transformational results in giving the skin increased tone and reducing the appearance of 
fine lines as well as boosting a youthful radiance. Using a combination of a Pure Collagen 
Mask and Myofascial facial massage, the face, neck and décolleté are sculpted while 
acupressure provides a youthful energy.
80 MINS
 
GOLDEN GLOW
To brighten, restore radiance and lift the skin. The ultimate skin brightening treatment 
using the powerful properties of 24 Carat Gold and Pure Collagen. The facial begins with 
a plumping Pure Collagen Mask combined with a lifting and toning massage. 24 Carat 
Gold Leaf is applied and massaged into the skin using gentle, circular movements. The 
treatment ends with a spritz of Pure Collagen Spray to give a youthful glow.
80 MINS

THE EXPRESS
To reduce the appearance of fine lines, reduce head tension and awaken the eye area.
This eye lifting treatment delivers instant transformational results by harnessing the 
power of Pure Collagen and combining it with facial massage, precious jade and  
Refined Golden Millet Oil. The eye area is detoxified and firmed, fine lines reduced  
and eyes brightened.
30 MINS



MOLECULAR FACIAL 
Forlle’d is a cosmeceutical brand expert in professional anti-ageing and skin restructuring 
products from Japan. Their patented technology allows the delivery of active ingredients 
across the skin without injections. All our products contain patented ultra low molecular 
hyaluronic acid -Hyalogy- with a unique size of 5 nm, ionized with minerals that facilitate 
its transport across the skin non-invasively. Forlle’d special formulas guarantee proven 
outstanding immediately visible results.

PLATINUM FACIAL
Platinum-based basic treatment provides an antioxidant effect and prevents the 
photoageing of the skin. It controls the mechanism of pigmentation formation and 
prevents age-related spots, exhibits detoxication and anti-inflammatory abilities  
of the skin, eliminates the signs of oxidative stress and protects skin from all forms  
of free radicals.
75 MINS

BOOSTER FACIAL
This basic treatment prevents most age-related changes in the skin, improves skin 
metabolism and microcirculation, makes face contour more defined and corrects the 
hormonal status. A complete course of treatments smoothes out fine lines and restores 
the moisture balance, improves skin’s texture and structure.
60 MINS

HYDRO FACIAL
This extended treatment intensively hydrates and restores the dermal structure of city 
dweller’s dehydrated skin, combats free radicals, improves cellular respiration and 
microcirculation, and prevents redness. Ideal as pre-sun and after sunburn treatment.
60 MINS

RESCUE FACIAL
This treatment immediately eliminates hypersensitivity, irritation, redness, puffiness and 
dryness of the eye area skin, deeply hydrates, normalises metabolism and repairs 
damaged skin. Irreplaceable as rehabilitation therapy after aesthetic surgery and 
chemical peels.
45 MINS

YOUNG SKIN
This treatment provides adequate detoxification and protection of young skin with 
occasional inflamed spots. It deeply cleanses the skin while restoring the hydrolipidic film 
of the epidermis, regulates sebum production, stimulates skin regeneration and prevents 
new dark spots while inflamed spots are healing, and combats redness.
50 MINS

VITAMIN C FACIAL
This treatment visibly reduces dark spots, prevents new ones and considerably improves 
the skin’s look. A complete course has biostimulating and whitening properties, a 
pronounced lifting and rejuvenating effect, and enhances the skin’s immunity.
75 MINS



Men’s Collections 

SIGNATURE

BACK TO BASIC 
Purifying back exfoliation, a hydrating moisturiser application and a nutrition infused  
face mask.
Back Exfoliation – Moisturiser Application – Face Mask
45 MINS

OLD WORLD BODY SCRUB
Invigorating full body exfoliation, a hydrating moisturiser application. Enjoy a nutrition 
infused face mask while scalp massage is applied.
Body Exfoliation – Moisturiser Application – Scalp Massage - Face Mask
60 MINS

THE BACK MASQUE 
De-stress with a cleansing back treatment and massage followed by a facial to refresh 
and restore. 
Back Cleanse – Back Massage – Facial
90 MINS

FACIALS 

THE GENTLEMEN’S FACIAL (BESPOKE) 
Optimal results are achieved using our highly advanced product range which improves 
the skin’s tone and overall complexion. This bespoke facial will help to combat and target 
your specific skin needs. Highly active serums and luxurious ingredients that are enriched 
with nourishing and soothing botanical extracts. Experience this supercharged facial and 
you will be surprised with the dramatic results!
50 MINS

THE GENTLEMEN’S DETOX FACIAL
Starting with a thorough skin analysis and consultation our highly experienced therapists 
carry out this deep cleansing facial using our award-winning products. This treatment 
draws out toxins, relieves congestion, minimises blocked pores, blackheads and milia by 
using active anti-oxidant peels, a combination of serums and pore refining masks. This is 
the ultimate facial for those concerned with oily combination skin types, and prone to 
breakout, and will leave your skin refreshed and balanced.
60 MINS

THE GENTLEMEN’S TONIC (ADVANCED ANTI -AGING) 
Our most advanced anti-aging facial uses our new and innovative range of products, 
they fight against skin ageing which is caused by a combination of natural ageing  
and exposure to sunlight. Our advanced serums that contain the latest peptide 
technology and hyaluronic acid helps to fight free radicals, promote collagen 
production and increase hydration to the skin. This lifting facial massage helps  
to relieve deep tension giving the facial muscles a lift and helps to soften the 
appearance of fine lines and wrinkles.
60 MINS

EXPRESS FACIAL 
This treatment uses our most advanced active anti-aging products such as our Hero 
Peptide Serum and our intensive Revitalize Eye Cream which, lift, tone and refresh the 
entire eye area.
30 MINS



UPGRADE

To upgrade any of our present treatments with additional time and services, the below 
mini-treatments will suit your skin care needs, ensuring complete relaxation and 
rejuvenation.

REVITAL-EYES
Eye treatment for him.

ALL ABOUT EYES 
Eye treatment for her.

THE EXPRESS UPPER BACK 
Back, neck and shoulder massage. 

HEADS UP 
Scalp massage. 

BODY POLISH 
Full body exfoliation. Choose from energising salt scrub, stimulating coffee scrub  
or nourishing Macadamia scrub. 

BODY MASK 
Thermal mud envelopment. 

HEATED STONES 
Upgrade any massage with hot stone therapy.

GOLDEN HAIR 
Sculp massage with rejuvenating hair oil.



The Sol – Sun Care Treatment

PRE SOL 
A nourishing body exfoliation to prepare the skin for bronzing followed by a nutrition 
infused mask to drench your skin in moisture. Opt for the face set and protect SPF30 spray.
Body Exfoliation – Body Mask – Finishing Spray
50 MINS

POST SOL
A soothing aloe and cucumber wrap combined with cooling stones to soothe your  
skin after sun exposure. A nutrition infused face mask replenishes and cools the skin.  
For her to enjoy an application of shimmer body oil and for him, a calming aloe mist. 
Body Mask – Cooling Stone – Face Mask – Finishing Application
50 MINS

CABANA & POOL SIDE OFFERING

SOOTHE
Face – aloe ice cubes, collagen eye mask and scalp massage complete with collagen spritz.
20 MINS

DE-STRESS
Neck and shoulder massage followed by an application of SPF and a soothing mist.
20 MINS

EASE
Feet – cold compress and foot massage using a reviving gel. 
20 MINS

SOL UPGRADES

• Collagen eye masks
• Sheet mask
• Collagen spray



Spa Etiquette

SPA ENVIRONMENT
Qua Spa is a place to restore your energy and relax. For your peace and privacy we kindly 
ask you to use portable music players with earphones and keep mobile phones on silent 
mode. If you would like to receive messages during your time with us, please let one of 
our colleagues know and we would be happy to assist. 

SPA ARRIVAL AND ETIQUETTE
We recommend you arrive 45 minutes prior to your appointment time to enjoy the 
facilities and ensure your treatment starts on time. Late arrivals may result in a reduction 
of your treatment experience. Please come and spend the day with us. To make any 
changes to your booking, please contact the Spa on Telephone + 971 4 5566401 or press 
operator from your room. 

PERSONAL MATTERS
Please inform us of any health conditions at the time of booking. You will also be asked  
to complete a medical history form upon arrival, so we can better customise your 
experience to your needs.

SPA ATTIRE
You will receive a robe and slippers to wear between treatments and a locker for your 
personal belongings. For your comfort, undergarments must be worn during treatments. 
We ask that you please leave jewellery and valuables in your hotel room.

GIFT VOUCHERS
Gift vouchers for all Qua Spa services and packages are available for purchase. Please 
contact our Spa Experience Coordinators for further information.

MAKING SPA APPOINTMENTS
Spa Experience Coordinators to select treatments that fulfil your personal requirements. 
The Spa is located on the lower level of the hotel. Advanced reservations are 
recommended to ensure availability. 

Telephone: + 971 4 556 6401 
Email: Quaspa@caesarsdubai.ae

SPA CANCELLATION POLICY
If you wish reschedule or cancel any spa appointments, please notify the Spa four hours 
in advance. Cancellation or rescheduling of a package requires six hours’ notice. Missed 
appointments without proper notice are subject to a 100% charge for reserved services. 

TAXES AND SERVICE CHARGES
For your convenience, Municipality fees of 7%, 10% service charge and VAT 5% will be 
added to the treatment price.

HOURS OF OPERATION 
Spa Opening Hours: 8.00 AM to 10.00 PM daily
Spa Treatments Hours: 9.00 AM to 9.00 PM daily 
Fitness Centre:  7.00 AM to 10.00 PM daily (24hrs access to Hotel Guests)





 إتيكيت السبا

 بيئة السبا 
كوا سبا هو المكان المثالي الستعادة طاقتك واالستمتاع باالسترخاء. من أجل سالمتك وخصوصيتك، نطلب منك استخدام مشغالت الموسيقى 
المحمولة مع سماعات األذن وجعل الهواتف المحمولة في الوضع الصامت. إذا كنِت ترغبين في تلقي رسائل خالل وقتك معنا، يرجى إعالم 

أحد زمالئنا وسيسعدنا تقديم المساعدة. 

 الوصول وإتيكيت السبا 
ننصحك بالوصول قبل الموعد المحدد بـ 45 دقيقة لالستمتاع بالمرافق وضمان بدء العالج في الوقت المحدد. قد يؤدي الوصول المتأخر إلى 

تقصير فترة تجربتك العالجية. يسعدنا تفضلك بزيارتنا وقضاء يومك معنا. إلجراء أي تغييرات على حجزك، ُيرجى االتصال على السبا 
 هاتفًيا على الرقم 6401 556 4 971 + أو الضغط على زر Operator من هاتفك في الغرفة

المسائل الشخصية
ُيرجى إطالعنا على كل ظروفك الصحية في وقت الحجز. لكي نتمكن من تخصيص تجربتك بشكل 

أفضل وفًقا الحتياجاتك، سُيطلب منك أيًضا إكمال نموذج التاريخ الطبي عند الوصول.

 رداء السبا 
ستحصل على رداء ونعال الرتدائهما بين العالجات، وسنوفر لك خزانة ألمتعتك الشخصية. ولراحتك، يجب ارتداء 

المالبس الداخلية أثناء العالج. كما نطلب منك أيًضا ترك المجوهرات والمقتنيات الثمينة في غرفتك في الفندق.

قسائم الهدايا
تتوافر قسائم هدايا لجميع خدمات كوا سبا، وكذلك توجد باقات متاحة للشراء. يرجى 

االتصال بمنسقي التجربة في السبا للحصول على المزيد من المعلومات.

 حجز مواعيد السبا 
منسقوالتجربة تحت رهن إشارتك لمساعدتك في اختيار العالجات التي تلبي متطلباتك الشخصية. 

يقع السبا في الطابق السفلي من الفندق. ُينصح بالحجز المقدم لضمان التوافر. 

 الهاتف: 6401 556 4 971 + 
quaspa@caesarsdubai.ae :بريد إليكتروني

 سياسة اإللغاء في السبا 
إذا كنت ترغب في تغيير أو إلغاء أي موعد للسبا، يرجى إخطار السبا قبل 4 ساعات. يتطلب إلغاء أو تغيير موعد الباقة إخطار السبا قبل 6 

ساعات. المواعيد الفائتة بدون إخطارات مناسبة تكون عرضة لخصم الرسوم بنسبة 100 % بالنسبة للخدمات المحجوزة. 

 الضرائب ورسوم الخدمة 
 لضمان راحتك، يتم تضمين 7 % رسوم بلدية، و10 % رسوم خدمة و5 % ضريبة القيمة المضافة في سعر العالج.

ساعات العمل
ساعات العمل في السبا: يومّيًا من ٨ صباًحا إلى 10 مساًء
ساعات العالج في السبا: يومًيا من 9 صباًحا إلى 9 مساًء 

ساعات مركز اللياقة البدنية: يومًيا من 7 صباًحا إلى 10 مساًء )تصريح دخول ٢4 ساعة لنزالء الفندق(



 الشمس - عالج العناية الشمسي

ما قبل الشمس 
تقشير مغذي للجسم لتحضير البشرة الكتساب اللون البرونزي، يليه قناع تغذيه ُيشّبع بشرتك بالرطوبة. 

 .SPF30 اختيار مجموعة الوجه ورذاذ الوقاية من أشعة الشمس بمعامل حماية
تقشير الجسم - قناع الجسم - رذاذ الختام

 50 دقيقة

ما بعد الشمس 
تغطية مهدئة بالصبار والخيار مع أحجار التبريد لتهدئة بشرتك بعد التعرض ألشعة الشمس. قناع الوجه الغني يمد بشرتك بالتغذية 

الالزمة وُيبردها. بالنسبة للسيدات، ُيستخدم زيت الجسم الالمع لالستمتاع، وبالنسبة للرجال، ُيستخدم رذاذ من الصبار الملطف.
قناع الجسم - حجر التبريد - قناع للوجه - مستحضرات الختام

50 دقيقة

عرض كابانا وجانب حمام السباحة

تهدئة 
 بالنسبة للوجه، يتم استخدام مكعبات الصبار الثلجية وقناع الكوالجين للعين ومساج لفروة الرأس، وفي الختام رش رذاذ الكوالجين.

 ٢0 دقيقة

تخفيف التوتر 
 تدليك العنق واألكتاف، يليه وضع واقي الشمس بمعامل الحماية، ثم رذاذ ملطف

٢0 دقيقة

تخفيف القلق 
 بالنسبة للقدمين، تكبيس بارد وتدليك للقدمين باستخدام ِجل منعش.

٢0 دقيقة 

ترقيات العالجات الشمسية 

• أقنعة الكوالجين للعينين
• قناع ورقي

• رذاذ الكوالجين



 الترقيات

لترقية أي من عالجاتنا الحالية بوقت إضافي وخدمات إضافية، فإن العالجات المصغرة المدرجة أدناه ستالئم احتياجات العناية بالبشرة، مما 
يضمن استمتاعك باالسترخاء التام وتجديد شبابك. اختر من بين مجموعة متنوعة من العالجات المصغرة لمدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة.

 استعادة حيوية العيون
عالج منطقة العين 

 أعلى الظهر
تدليك الظهر والعنق واألكتاف

 العناية بالرأس
تدليك فروة الرأس

 سنفرة الجسم
تقشير الجسم بالكامل

 قناع الجسم
التغطية بالطين الحراري

 األحجار الساخنة
قم بترقية أي تدليك باستخدام العالج بالحجر الساخن

 الشعر الذهبي 
تدليك فروة الرأس



  عالج الوجه

 عالج الوجه للرجال )مخّصص حسب الطلب( 
يتم تحقيق أفضل النتائج باستخدام مجموعة منتجاتنا المتطورة والتي تعمل على تحسين تماسك البشرة وشكلها العام. سيساعد هذا العالج 

المخّصص للوجه في استهداف احتياجات بشرتك المحددة. أمصال نشطة للغاية ومكونات فاخرة غنية بمستخلصات نباتية مغذية وملطفة. 
 جّرب هذا العالج ُمعزز التغذية للوجه وسوف ُتفاجأ بالنتائج المثيرة. 

50 دقيقة

 عالج الوجه للتخلص من السموم للرجال 
بدًءا من التحليل الشامل للبشرة واالستشارة، يقوم معالجونا المتمرسون بتنظيف الوجه بعمق باستخدام منتجاتنا الحائزة على الجوائز. يزيل 
هذا العالج السموم من البشرة، ويخفف من االحتقان ويقلل المسام المسدودة والرؤوس السوداء والميليا باستخدام القشيرات النشطة المضادة 

لألكسدة ومجموعة من األمصال وأقنعة تنظيف المسام. هذا هو عالج الوجه المثالي ألولئك الذين يعانون من مشكالت البشرة الدهنية 
 والبشرة المختلطة والمعرضة للحبوب، وسوف يترك بشرتك منتعشة ومتوازنة.

60 دقيقة

 تونيك للرجال )مكافح الشيخوخة المتقدم( 
تستخدم أحدث عالجاتنا المضادة للشيخوخة مجموعتنا الجديدة والمبتكرة من المنتجات، فهي تكافح شيخوخة الجلد التي تنتج عن كل من 
الشيخوخة الطبيعية والتعرض ألشعة الشمس. تحتوي أمصالنا المتطورة على أحدث تقنيات الببتيد وحمض الهيالورونيك للمساعدة في 

مكافحة الجذور الحرة، وتعزيز إنتاج الكوالجين، وزيادة ترطيب البشرة. يساعد التدليك العالجي للوجه الرافع للبشرة على تخفيف التوتر 
 العميق ورفع عضالت الوجه وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

60 دقيقة

 عالج الوجه السريع 
يستخدم هذا العالج أحدث منتجاتنا النشطة المضادة للشيخوخة مثل سيروم الببتيد Hero وكريم العين الكثيف Revitalise الذي يرفع 

 ويعزز وينعش منطقة العينين بأكملها.
30 دقيقة

مجموعة الرجال

 العالجات المتميزة

العودة إلى األساس 
تقشير الظهر المنقي، عالج مرطب وقناع غني ومغذي للوجه.

تقشير الظهر - عالج مرطب - قناع للوجه
45 دقيقة

تنظيف الجسم الكالسيكي بالفرك 
التقشير المنشط للجسم بالكامل، عالج مرطب. استمتع بقناع وجه غني ومغذي أثناء تدليك فروة الرأس.

تقشير الجسم - عالج مرطب - تدليك لفروة الرأس - قناع للوجه
60 دقيقة

قناع الظهر 
تخلّص من التوتر مع عالج الظهر المنظف والتدليك، يليه عالج للوجه من أجل إضفاء االنتعاش واستعادة الشباب. 

تنظيف الظهر - تدليك الظهر - عالج الوجه
90 دقيقة



)MOLECULAR( عالج الوجه الجزيئي

تعتبر فورلد )FORLLE’D( عالمة تجارية عالمية المستوى في مجال إنتاج مستحضرات مكافحة الشيخوخة وتجديد البشرة، وإحدى 
الشركات الرائدة في اليابان الحاصلة على براءة اختراع في ابتكار تقنية متطورة إليصال المكونات النشطة إلى طبقات الجلد دون حقن. 

جميع منتجاتنا أصلية وتحتوي على نسبة منخفضة جداً من جزيئات حمض الهيالورونيك - HYALOGY – ال تتجاوز 5 نانومتر، وهي 
غنية بالمعادن التي تسهل نقله عبر الجلد دون جراحة. تم صنع مستحضرات »فورلد« من مواد عالية الجودة تضمن لك نتائج فورية عند 

 استخدامها. 

 )PLATINUM( عالج الوجه بالتينوم 
يتميز هذا العالج األساسي الذي يدخل في تركيبه البالتين بتأثير مضاد لألكسدة وواٍق للجلد من أشعة الشمس ويتحكم بآلية تشكل التصبغات 

الجلدية ويساعد على الوقاية منها وخاصة التصبغات الناتجة عن التقدم بالعمر، كما يزيل السموم وله تأثير مضاد لاللتهابات ويزيل عالمات 
 اإلجهاد التأكسدي ويحمي البشرة من جميع أشكال الجذور الحرة. 

75 دقيقة 

 عالج تعزيز بشرة الوجه 
يساعد هذا العالج األساسي على حماية البشرة من معظم التغيرات المرتبطة بعالمات الشيخوخة، ويحسن استقالب الجلد ودوران الدم في 

األوعية الدقيقة مما يساعد على شد الجلد في منطقة محيط الوجه ويعّدل اإلفرازات الهرمونية. يعتبر هذا العالج طريقة متكاملة لشد البشرة 
 ومنحها حالة من التوازن والرطوبة والقوام المتماسك. 

60 دقيقة

 عالج الترطيب 
يعمل هذا العالج المتكامل على ترطيب البشرة بشكل مكثف وتجديدها وترطيبها، كما يحميها من الجذور الحرة ويحسن التنفس الخلوي 

 وينشط دوران الدم في األوعية الدقيقة ويمنع احمرار الجلد، ويعتبر عالجاً مثالياً قبل التعرض للشمس وبعد عالج حروق الشمس. 
60 دقيقة

 عالج إنقاذ البشرة 
يعالج بشكل فوري حاالت فرط الحساسية والتهيج واالحمرار واالنتفاخ وجفاف الجلد في منطقة العين، ويرطب بعمق، كما يساعد على إعادة 

 التوازن لعملية األيض ويصلح البشرة المتضررة، ما يجعله عالجاً ال غنى عنه إلعادة التأهيل بعد الجراحة التجميلية والتقشير الكيميائي. 
45 دقيقة

 عالج تجديد الشباب 
يساعد هذا العالج على إزالة السموم وحماية الجلد من االلتهابات وينظفه بعمق ويعمل على تجديد الطبقة الدهنية للبشرة، وينظم إنتاج المادة 

 الدهنية )الزهم(، ويحفز تجديد خاليا الجلد ويمنع ظهور البقع الداكنة ويساعد على شفاء البقع الملتهبة وإزالة االحمرار. 
50 دقيقة 

 عالج فيتامين سي 

يعتبر هذا العالج فعاالً في إزالة البقع الداكنة ومنع ظهور بقع جديدة وتحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ، كما يساعد على التحفيز الحيوي 
 للبشرة وتبييضها وتجديدها وتعزيز مناعة الجلد.

75 دقيقة



 العالجات المتميزة

الحلم اإلمبراطوري 
قمنا بالدمج بين مجموعة عالجات الوجه المتميزة وتدليك مجموعة سينسز المتميزة لنجلب لك تجربة استثنائية.

تدليك الجسم - عالج الوجه
1٢0 دقيقة

وردة الريح 
يجمع بين الفرك بملح الهيمااليا والتدليك بمجموعة سينسز وعالج الوجه المصغر بالكوالجين ذو التأثير الرافع.

تقشير الجسم - تدليك الجسم - عالج الوجه
110 دقيقة

الطريق الحريري 
 تقشير الجسم مع ملح الهيمااليا الوردي وزيوت االسترخاء العميق األساسية. 

انعمي بغطاء من الحرير والكوالجين أثناء تجديد شباب الوجه ومنطقة أعلى الصدر باستخدام قناع الكوالجين النقي. 
تقشير الجسم - تغطية الجسم - قناع الكوالجين

90 دقيقة

الغبار الذهبي 
سنفرة الجسم باستخدام أمالح الهيمااليا وزيت الجسم من مجموعة سينسز، يليه تدليك بغبار الذهب عيار 

٢4 قيراط وُيختم بلمسة من التدليك الحريري. رشات من رذاذ الكوالجين النقي في الختام. 
تقشير الجسم - تدليك الجسم - رذاذ الختام

90 دقيقة

مجموعة السيدات

اكتشفت كارول جوي لندن الحل الساحر الذي يجمع بين الكوالجين النقي ذو التأثير الثالثي المثبت 

إكلينيكّيًا وزيت الدخن الذهبي المكرر العضوي، الذي طوره الخبراء من أجلك لتختبري الفرق بنفسك.

عالجات الوجه

 الوجه الكالسيكي 
الستعادة رطوبة البشرة، وجعلها أكثر إشراًقا، وإنعاشها وتهدئتها. مخصصة لنوع بشرتك.

يستخدم هذا العالج المخّصص للوجه قوة زيت الدخن الذهبي المكرر والكوالجين النقي لترطيب ورفع وملء البشرة التي تحتاج إلى 
 اإلشراقة وتجديد الشباب. مخّصصة وفًقا الحتياجات بشرتك لمعالجة المشاكل التي تؤرقك وجعل بشرتك أكثر تألًقا وامتالًء وشباًبا.

 50 دقيقة

 التجميل بالكافيار 
إلعادة ترطيب، وتفتيح، وتنقية، وتهدئة البشرة. هذا العالج القائم على تدليك الوجه يرطب بعمق ويرفع البشرة ويزيل السموم. غني بعناصر 
استعادة الشباب، إذ يجدد هذا العالج شباب البشرة وُيفتِّحها على الفور بفضل زيت الدخن الذهبي المكرر، الُمثبت إكلينيكًيّا والمجدد للخاليا، 

 وطحالب الكافيار الثمينة، وتقنيات تدليك اللفافة العضلية المبتكرة.
 70 دقيقة

 زيادة الكوالجين 
لتماسك البشرة واستعادة حيويتها ومنحها الشباب. يقدم عالج الوجه هذا نتائج جذرية فورية، حيث يزيد من تماسك البشرة ويحد من ظهور 

الخطوط الدقيقة، باإلضافة إلى تعزيز إشراقة الشباب. يساعد استخدام مزيج من قناع الكوالجين النقي وتدليك االلفافة العضلية في نحت 
 الوجه والعنق ومنطقة أعلى الصدر، ويمنحك العالج بالضغط طاقة شبابية متفجرة.

٨0 دقيقة

 التألق الذهبي 
لتفتيح، واستعادة اإلشراقة ورفع البشرة. أفضل عالج لتفتيح البشرة باستخدام الخصائص القوية للذهب عيار ٢4 قيراط والكوالجين النقي. 

 يبدأ عالج الوجه بقناع الكوالجين النقي مع التدليك لرفع البشرة وزيادة تماسكها. 
ُتوضع ورقة الذهب ٢4 قيراط وُتدلك البشرة في حركات دائرية لطيفة. وينتهي العالج 

بقطرات من رذاذ الكوالجين النقي إلضفاء تألق الشباب على البشرة.
٨0 دقيقة

 العالج السريع 
لتقليل مظهر الخطوط الدقيقة، والحد من التوتر في الرأس، وإنعاش منطقة العين.

يقدم هذا العالج لرفع وشد منطقة العينين نتائج جذرية فورية عن طريق استغالل قوة الكوالجين النقي، ودمجه مع تدليك الوجه واليشم 
الثمين وزيت الدخن الذهبي المكرر. يتم إزالة السموم من منطقة العينين وزيادة تماسكها والحد من الخطوط الدقيقة بها ومنحها اإلشراقة 

 المطلوبة.
30 دقيقة



مجموعة عالجات تدليك الجسم كوا سبا 

تتضمن مجموعة من أرقى عالجات التدليك للشعور باالسترخاء والرفاهية. دلل حواسك مع جلسة تدليك 

بمزيج فريد من الزيوت العطرية. يقدم كوا سبا فرصة تصميم العالج الخاص بك حسب احتياجاتك ووقتك. 

50 دقيقة/٨0 دقيقة/ 110 دقائق

 تدليك العناصر الخمسة 
 جلسة تدليك عالجية مثالية باستخدام مزيج فريد من الزيوت العطرية تمنحك تجربًة ال تنسى. 

50 دقيقة / ٨0 دقيقة / 110 دقائق

إذابة العضالت
تعمل تقنيات التدليك البطيئة والمتمهلة على المرفقين والساعدين والمفاصل على تخفيف التوتر في العضالت المرهقة والمشدودة. ُتستخدم 

 تقنية التدليك العميق لألنسجة الشائعة بين رواد التدليك المتكررين الذين يفضلون اللمسة القوية على اللطيفة.
50 دقيقة / ٨0 دقيقة / 110 دقائق

تدليك شياتسو فيوجن
شياتسو هو تدليك ياباني بنقاط الضغط، ويستخدم ضغط اإلبهام واألصابع وراحة اليد على مسارات الطاقة التقليدية لفتح االنسدادات. لقد 

أعدنا اكتشاف هذا التدليك التقليدي وأدمجناه مع تقنيات التدليك العالجي األخرى لتقوية قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء الذاتي جسدًيا 
 ونفسّيًا وروحًيا.

50 دقيقة / ٨0 دقيقة / 110 دقائق

 تدليك سويدي 
تدليك مريح للجسم بالكامل مع مجموعة متنوعة من تقنيات التدليك لمساعدة الجسم على تحسين الدورة الدموية. سيعزز الصفاء الذهني 

 والمرونة ويقلل من إجهادك البدني.
50 دقيقة / ٨0 دقيقة / 110 دقائق

 السيدة الحامل 
باستخدام مزيج من زيوت زهور المندرين والروز والالفندر للتدليك، استمتعي بتجديد وإنعاش الجسم والطاقة والروح مع هذا العالج على 
النمط السويدي، الذي يتضمن تقنيات التخلص من التوتر وتعزيز الطاقة والتنفس مع خالصة زيت زهر البرتقال بتأثيره الرافع للبشرة. هذا 

 العالج آمن أيًضا للسيدات الحوامل أو األمهات المرضعات. 
50 دقيقة

هذا العالج متاح لألمهات في المرحلة الثانية أو الثالثة من الحمل فقط.



غرفة الجيم 

حرر طاقتك الكامنة 

عالج متكامل لتعزيز الشعور بالرفاهية يتضمن تدريبات لياقة ومجموعة من العالجات وجلسات 

التدليك باستخدام منتجات عالية الجودة تعيد إليك النشاط البدني والذهني، إلى جانب مجموعة 

فريدة من تمارين تمطيط العضالت والعالجات الفعالة للتخلص من التوتر والتعب واستعادة 

الشعور بالحيوية، ما يساعدك على تحسين أدائك المهني في العمل ويمنحك الطاقة لمواصلة مهامك 

اليومية، حيث صمم كل عالج من عالجات غرفة الجيم بحيث ترّكز على جزء من الجسم. 

لتمارين تمطيط العضالت 

 تمارين أرضية على البساط 
وهي عبارة عن جلسة فردية يساعدك فيها خبير العالج بالتمطيط على أداء تمارين التمطيط لتحسين القدرات الحركية والمرونة العضلية 

 وتتضمن اختباراً قبل وبعد الجلسة. 
 15 دقيقة 

FITNESS GALLERY تتوفر هذه الخدمة في نادي اللياقة*

 تمارين التمطيط 
تتضمن مجموعة من حركات التمطيط بمساعدة خبير العالج بالتمطيط، حيث تركز التمارين على االستفادة من ثقل الجسم لتحسين القوة 

 البدنية ومرونة العضالت وحمايتها من اإلصابة. يمكن للجلسة الطويلة أن تحقق فعالية أكبر، حيث تشمل تمرينات لمناطق أكثر في الجسم. 
 30 دقيقة 

FITNESS GALLERY تتوفر هذه الخدمة في نادي اللياقة*
 

قبل أو بعد التدريب

 تمارين لبناء عضالت الجزء السفلي من الجسم
حمام إلكترواليت منعش للقدمين يليه جلسة تدليك لألنسجة العميقة مع التركيز على الجزء السفلي من الجسم لدعم تمارين اللياقة البدنية 

 وتحسين فاعليتها بشكل متواصل. 
 30 دقيقة

 تمارين لبناء عضالت الجزء العلوي من الجسم 
تركز على الجزء العلوي من الجسم والوجه وتعمل على تخفيف التوتر قبل أو بعد التدريب، حيث تحفز تدفق الدم وإفراز هرمون 

األندورفين مما يساعد على تحسين الصحة البدنية والذهنية، ويمكن تصميم هذه التمارين بحيث ترّكز على المواضع التي ترغب بها لضمان 
 أفضل النتائج. 

 60 دقيقة 

 تمارين بناء الجسم 
يمكنك اختيار تمارين تركز على مناطق معينة من الجسم وتحديد قوتها وكثافتها حسب رغبتك لتعزيز فاعلية تدريباتك الخاصة ومساعدتك 

 على تحقيق أهدافك على المدى الطويل. 
60 دقيقة 

عالج تعزيز صحة الجسم - بعد التدريب 

 عالج تعافي خاصة بالجزء السفلي  
حمام إلكترواليت منعش للقدمين يليه جلسة تدليك وتقشير لكامل الساق، ثم تدليك متخصص باستخدام جل طبي لتنشيط العضالت، وأخيراً 

 عالج الطاقة الحارة والباردة لعزيز عملية تعافي مجموعات العضالت واألطراف. 
 60 دقيقة 

 عالج تعافي خاصة بالجزء العلوي 
تقشير الظهر والكتفين مع تدليك الجزء العلوي من الجسم باستخدام مضادات األكسدة المغذية وأحماض أوميغا لتسريع الشفاء والسماح لكتلة 

 الجسم باستعادة صحتها والتخلص من السموم.  
 45 دقيقة 

 عالج تعافي لكامل الجسم 
يعمل على تنشيط كامل الجسم، يتضمن جلسة تقشير وكمادات ساخنة وتدليك باستخدام جل طبي لتخفيف التوتر وتهدئة العضالت المتعبة 
وتنشيط الجسم والذهن، ويضمن التعافي الكامل خاصًة بعد التمرينات الرياضية الشديدة، أو نتيجة اإلصابة بأمراض معينة، وحتى لتعزيز 

 صحة الجسم بشكل عام. 
 60 دقيقة 

 عالج تعافي للجزء العلوي والوجه 
يركز على منطقة الظهر والكتفين ويعمل على تخفيف التوتر في منطقة الورك والفخذين. يتضمن تنظيفاً عميقاً لمجموعة عضالت الوجه، 
وتخفيف التوتر في الرقبة وتحفيز إفراز هرمون اإلندورفين، ما يساعد على إعادة الحيوية والنشاط للجسم والذهن ويشحنك بالطاقة والقوة 

 التي تحتاجها ألداء التمارين الرياضية وأداء مهامك اليومية. 
 90 دقيقة 



 عالج السعادة 
لتعزيزالسعادة الداخلية 

عالج متوازن يمنحك الشعور بالرفاهية والطاقة اإليجابية ويتركك في حالة من التوازن الذهني. يبدأ بتدليك الرأس وصوالً إلى أخمص 
القدمين باستخدام مزيج فريد من الزيوت األساسية المنعشة تتكون من زهر البرتقال األبيض والميموزا والليمون، يليه تدليك لنقاط التوتر 

العضلي في منطقة الظهر والكتفين والوجه وفروة الرأس، ما يساعد على تحفيز إفراز هرمون اإلندورفين التي يعزز الشعور بالسعادة 
 والراحة النفسية. 

 التحضير لجلسة العالج- تقشير الجسم- تدليك الجسم 
50 دقيقة / ٨0 دقيقة 

 عالج إزالة التوتر 
دلل نفسك بفخامة 

يركز هذا العالج على التنفس للتخلص من الضغوط اليومية وتعزيز الشعور باالسترخاء والراحة، باستخدام تقنيات تدليك متخصصة تعمل 
في منطقة نقاط التوتر، فيما تعمل شمعة NEOM المصنوعة من زبدة الكاكاو والزيوت الطبيعية النقية على معالجة اإلجهاد ومنحك 

 الشعور بالهدوء واالسترخاء حال وضع قطرات منها على بشرة الجسم. . 
 التحضير لجلسة العالج- تدليك بزيوت الشمعة 

50 دقيقة / ٨0 دقيقة 

 عالج التنشيط 
لتعزيز الشعور باالنتعاش 

يبدأ هذا العالج بجلسة تأمل تركز على التنفس مع تدليك القدمين، يليها تدليك لكامل الجسم باستخدام زيت بارد، ما يعيد اإلحساس باالنتعاش 
والحيوية ويخفف التوتر، كما يعمل على تحفيز الذهن والتخلص من الشعور باإلرهاق بفضل الزيوت العطرية الفواّحة التي تعتبر مثاليًة 

 أليام الصيف وتبعث في النفس الشعور بالنشاط والتجدد. 
 التحضير لجلسة العالج- تقشير الجسم- تدليك الجسم 

50 دقيقة / ٨0 دقيقة

 عالج األرق 
لتعزيز الشعور بالسكينة والراحة 

يعتبر هذا العالج فعاالً لمنح الجسم والذهن حالًة من االسترخاء، ما يساعد على التخلص من الشعور باألرق ويمنحك نوماً هانئاً، بفضل 
خلطة فريدة من الزيوت العطرية تتضمن زيت زهرة الخزامى والريحان والياسمين، تليها جلسة تدليك فاخرة بقطرات من زيوت شمعة 
NEOM الطبيعية النقية التي تبعث الشعور باالسترخاء قبل النوم. يبدأ هذا العالج بجلسة تأمل تركز على التنفس والتدليك االنعكاسي 

للقدمين، يليها تدليك لكامل الجسم باستخدام زيت بارد ما يعيد اإلحساس باالنتعاش والحيوية ويخفف التوتر، كما يعمل على تحفيز الذهن 
 والتخلص من الشعور باإلرهاق بفضل الزيوت العطرية الفواّحة التي تعتبر مثاليًة أليام الصيف وتبعث في النفس الشعور بالنشاط والتجدد. 

 تدليك بزيوت الشمع- النوم 
50 دقيقة / ٨0 دقيقة

عالجات الرفاهية كوا سبا

تبدأ جميع هذه العالجات بتدليك انعكاسي للقدمين وتمارين التنفس، يليها تدليك متخصص 

باستخدام أنقى الزيوت العطرية لتعزيز الشعور بالصحة والرفاهية. 

يعمل هذا التدليك على التخلص من الشعور بالتوتر من خالل التركيز على نقاط محددة في منطقة الرأس 

والوجه والعنق والظهر، باستخدام تقنيات شياتسو )Shiatsu( وكرانيو )Cranio( والتدليك التايالندي 

وعالج نقاط التوتر العضلي، مما يساعدك على تجديد النشاط والحيوية لتشعر كأنك شخص جديد كل مرة. 



 التجارب - العالجات المتميزة

فقاعة التخلص من السموم 
ادخل عالم التخلص من السموم مع تقنية ™Iyashi Dome الثورية، وهي مزيج من التكنولوجيا 

اليابانية المتطورة مع التقشير، وقناع الجسم الحراري من الطين، وتدليك التصريف. 
تقشير الجسم - قناع الجسم - تقنية Iyashi Dome - تدليك الجسم

130 دقيقة

الذهب العربي 
يجمع بين تدليك مجموعة سينسز المتميزة وبين عالج الوجه الذهبي الُمصمم من ِقبل كارول جوي، ويتم العالج على السرير 

المبتكر من حجر الكوارتز المريح والباعث على االسترخاء الذي ينقلك إلى أجواء تفيض بالسحر والجموح واالسترخاء. 
تدليك الجسم - عالج الوجه

1٢0 دقيقة

صحراء العرب الَمَلكية 
يضفي السرير المبتكر من حجر الكوارتز شعوًرا داخلًيا عليك باالسترخاء والراحة. ُيدمج العالج مع التكبيس باألعشاب 

العربية باستخدام اللبان وخشب األرز، مع وضع بلسم عطري حار على العضالت للتخلص من التوتر الجسدي والنفسي. 
سرير الكوارتز الدافئ - تكبيس الجسم باألعشاب - تدليك للجسم

90 دقيقة

الكوارتز اآلسيوي المذهل 
ر العضالت المشدودة من التوتر باستخدام بلسم عطري دافئ يذوب على العضالت، وتدليك عالجي بمنقوع عشب الليمون وجوزة  حرِّ

الطيب، والتدليك ببكرة من الكوارتز الوردي مع منقوع خشب الصندل والورد، مما يضفي عليك شعوًرا باالنتعاش ويجدد طاقتك. 
تدليك الجسم - عالج سريع للوجه

90 دقيقة



استعادة - تجديد - إحياء

خلف أبواب كوا سبا، تنتظرك تجربة سبا غاية في الرقي.

 ادخل عالمنا المليء باإلثارة مع عروض العالجات الشرقية المتميزة. يقدم لك كوا سبا 

مجموعة من العالجات األصيلة والعالجية الستعادة عافيتك وتجديد نشاطك. 




