عــالــم جـديــد لالسـتـــرخــــاء
A WHOLE NEW WAY TO

RELAX

 ويقــدم كالــم عالجــات معاصــرة،أدخــل إلــى عالــم مــن اإلســترخاء والهــدوء فــي ســبا وصالــون كالــم الــذي يقــع فــي فنــدق جيــه ايــه بالــم تــري كــورت
.لإلســترخاء والســكينة مــن خــال التدليــك المميــز والحمــام المغربــي المنشــط وعالجــات العنايــة بالوجــه
Enter a world of ultimate relaxation and tranquillity at Calm Spa and Salon. This wellness retreat is located within
JA Palm Tree Court Hotel, and offers contemporary treatments for deep relaxation and serenity. Truly unwind
with our signature massages, invigorating Moroccan Hammam and rejuvenating facials.

PACKAGES
JA SIGNATURE RITUAL

REJUVENATION EXPERIENCE

ELEMIS COUTURE TOUCH

180 MINUTES

120 MINUTES

90 OR 120 MINUTES

Revive your skin with apricot
kernels, lingzhi and shitake
body polish. Lingzhi is a
strong antioxidant while
shitake protects the skin from
harmful UV rays. These oriental
herbs have cell regeneration
and antiviral properties. The
treatment is followed by a
relaxing body massage and our
ELEMIS skin solution facial to
moisturise and protect the skin.

Perk up your skin with our
traditional Moroccan Hammam
and let all your tensions melt
away with our special stress
release massage.

Condition your skin and
muscles with this all embracing
experience. Combine any 30
minutes or 60 minutes ELEMIS
hands on touch facial with your
personalised Freestyle Deep
Tissue Massage or Deeper than
Deep Hot Stone Massage.

INCLUSIONS: lingzhi, shitake and

apricot kernel body polish • relaxing
body massage • superfood pro
radiance facial

INCLUSIONS: 120 minutes treatment:
60 minutes Hammam experience
60 minutes stress release massage

INCLUSIONS: 90 minutes treatment:
60 minutes body massage
30 minutes mini facial
INCLUSIONS: 120 minutes treatment:
60 minutes body massage
60 minutes facial

الـــبــاقـــات PACKAGES

الــــــــــــبـــــــــاقـــــــــــــات
باقة جيه ايه المميزة

تجربة تجديد البشرة

إيليميس “ كوتور تاتش “

استعيدوا إشراقة البشرة مع كريم
مصنوع من بذور المشمش ،وفطر لينغزي
وشوباكي .يعتبر فطر لينغزي مضاد قوي
لألكسدة بينما يحمي شوباكي الجلد من
األشعة فوق البنفسجية الضارة ،وتتمتع
هذه األعشاب الشرقية بخصائص تجديد
الخاليا والمضادة للفيروسات .ويعقب العالج
تدليك الجسم لإلسترخاء ووضع كريم الوجه
إيليميس الخاص بنا لترطيب البشرة وحمايتها.

امنحوا بشرتكم الراحة مع الحمام المغربي
التقليدي لدينا واتركوا القلق يذوب مع تدليك
خاص للراحة.

حسنوا البشرة والعضالت مع هذه التجربة
ّ
الشاملة .اختاروا من بين  30أو  60دقيقة
مع إيليميس “ هاند أون تاتش “ مع تدليك
األنسجة العميقة من اختياركم أو تدليك
أعمق من التدليك باألحجار الساخنة.

 180دقيقة

تشمل على :كريم لينغزي وشوباكى وبذور

المشمش  +تدليك الجسم لإلسترخاء  +عالج

العناية بالوجه مع “ سوبر فوود برو راديانس “

 120دقيقة

تشمل على :عالج  120دقيقة وحمام مغربي 60
دقيقة وتدليك خاص للراحة

 90أو  120دقيقة

تشمل على :عــالج  90دقـيـقـة و تـدلــيك للجســم
 60دقيقة وجلسة للعناية بالوجه  30دقيقة .

تشمـل عـلـى :عـالج  120دقـيـقــة وتدليك للجسم
 60دقيقة وجلسة للعناية بالوجه  60دقيقة

JA SIGNATURE MASSAGE

SIAMESE MASSAGE

MASSAGE

90 MINUTES

60 OR 90 MINUTES

75 MINUTES

Our signature massage is designed
to energize your body and mind,
relieving muscle tension and
improving blood circulation. This
treatment will leave you invigorated
by expertly applying pressure on
the body’s energy points to help
you feel at your best.

Truly relax and improve your
flexibility with this treatment
which blends stretching with
rhythmic massaging to stimulate
your energy flow. The therapist
uses traditional Thai techniques
with our custom massage oil by
applying deep palm strokes on
the back with delicate stretching.

Performed on a pear-shaped
bean bag that moulds to every
bump, this treatment ensures
mothers to be are restored to
optimum wellness. The intuitive
and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to
accommodate the growing baby.

PERSONALISED MASSAGE
90 MINUTES

As no two bodies are identical,
this personalised massage
focuses on your individual needs.
Our skilled therapist will work with
you to decide which areas you
would like to focus on to enhance
both your physical and mental
well-being.

STRESS RELEASE MASSAGE
60 OR 90 MINUTES

60 OR 90 MINUTES

This massage is done in small,
circular movements to loosen
knots in muscles, increase blood
flow and relieve pain. Our custom
aromatherapy oils and moderate
technique mean you’ll be drifting
into a world of calm in no time.

Balinese stones bathed in the
Frangipani Monoi Body Oil are
worked deep into the muscles,
getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with
the added bonus of intensely
hydrated skin.
ELEMIS FREESTYLE DEEP
TISSUE MASSAGE

BALINESE MASSAGE
60 OR 90 MINUTES

A relaxing massage where the
therapist uses thumb and palm
pressure through a variety of
techniques including skin rolling,
kneading, stroking, pressure-point
stimulation and firm strokes. This
treatment improves energy flow
and relieves tension.

ELEMIS DEEPER THAN DEEP
HOT STONE MASSAGE

60 OR 90 MINUTES

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY

Your therapist will select an
aromatic oil according to your
concerns, be it muscle pain, stress
relief, relaxation or balance. The
flowing massage works deeper
into the tension encouraging
optimum circulation.

MASSAGE التـــدلــــيـــك

MASSAGE

التـــدلــــيـــك MASSAGE

الــــــــــــتـــــــدلـــــــيـــــــك
تدليك جيه إيه المميز

تدليك سيامي

تدليك إيليميس الهادئ للحمل

يهدف تدليكنا المميز إلى تنشيط الجسم
والعقل ،والتخفيف من حدة التوتر في العضالت
وتحسين الدورة الدموية.
ينشط هذا العالج الجسم من خالل الضغط على
نقاط الطاقة فيه بشكل احترافي مما يساعد
الشخص بأن يكون بأفضل حاالته.

يرخي الجسم بشكل كبير كما يزيد من مرونتكم
من خالل العالج الذي يمزج التمدد مع التدليك
اإليقاعي ليحفز الطاقة .يستخدم المعالج تقنيات
تايالندية تقليدية مع زيت مخصص للتدليك يتم
وضعه بحركات كف اليد على الظهر مرافقة
لحركات التمدد الدقيقة.

ينفذ التدليك على كيس بيضاوي الشكل
ّ
يتشكل بحسب بطن الحامل .يعيد هذا العالج
صحة الحامل إلى أفضل حال .يرطب هذا التدليك
البسيط والمريح البشرة التي تأخذ بالتوسع
لتناسب الطفل.

تدليك مصمم لك

تدليك ضد التوتر

انطالقا من عدم تطابق أي جسمين ،يركز
ً
التدليك المصمم لك على احتياجاتك الشخصية.
يعمل معالجونا معكم الختيار المناطق األكثر
احتياجا للعالج لتعزيز الرفاه الجسدي والعقلي.
ً

يقوم هذا النوع من التدليك على حركات صغيرة
دائرية لحل العقد العضلية ،وزيادة تدفق الدم،
والتخفيف من اآلالم .ستنقلكم زيوت العالج
بالعطر الخاصة بنا والتقنيات المعتدلة إلى عالم
من الهدوء بأقل وقت.

 90دقيقة

 90دقيقة

تدليك بالينيزي
 60أو  90دقيقة

يستخدم المعالج في تدليك األنسجة العميقة
اإلبهام وكف اليد من خالل مجموعة متنوعة
من التقنيات منها رول الجلد ،والتدليك بالعجن،
والتمسيد ،وتحفيز نقاط الضغط وحركات تدليك
قوية .يحسن هذا العالج من تدفق الطاقة
ويخفف من حدة التوتر.

 60أو  90دقيقة

 60أو  90دقيقة

 75دقيقة

تدليك إيليميس األعمق من تدليك
األحجار الساخنة العميق
 60أو  90دقيقة

تنقع األحجار البالينيزية في زيت الجسم “
فرنجيباني مونوي “ ليعملوا على العضالت
بشكل عميق من خالل الدخول إلى مناطق
الجسم المتوترة .وتكون النتيجة نشاط
استثنائي مع الحصول على بشرة رطبة.

تدليك إيليميس باألنسجة العميقة
الخاص
 60أو  90دقيقة

سيحدد المدرب المعالج الخاص بكم الزيوت
تبعا الهتماماتكم من اآلم العضل،
العطرية ّ
والجهد النفسي ،والراحة أو التوازن .يعمل
التدليك السلس بشكل أعمق على التوترات
الجسدية لدورة دموية أفضل.

TRADITIONAL HAMMAM
60 MINUTES

Your Traditional Hammam begins
with black soap application to
deeply cleanse and purify, followed
by full body exfoliation with a
kessa glove and Miel d’Ambre.
The treatment also includes facial
exfoliation and is concluded with a
traditional stretching, leaving you
feeling completely revitalised.
INCLUSIONS:

•
•
•
•
•

traditional black soap
full body mitt exfoliation
hair shampooing and conditioning
traditional stretching
nourishing body moisturisation

الـــحــمــام HAMMAM

الــــــــحــــــمـــــــام

HAMMAM

الحمام المغربي التقليدي

الحمام الملكي المميز

اختبروا االنغماس العربي الحقيقي مع
الحمام المغربي التقليدي .باستخدام
الصابون األسود التقليدي وقفاز للتقشير،
ستستعيدوا إشراقة بشرتكم الطبيعية
مع معالجينا .بعدها ،سيتم غسل وتنشيف
شعركم مع مرطب مغذّ ي للشعر يجعله
ناعما كالحرير.
ّ

يبدأ عالج الحمام الخاص بكم بوضع الصابون
فضل
ً
األسود للتطهير والتنقية العميقين
عن التقشير الكامل للجسم بقفازات
التقشير “ كيسا “ .يتبعه تقشير للوجه،
وتدليك لفروة الرأس ،وغسل للشعر
وقناع للشعر .وفي ختام تجربتكم الملكية،
شعورا
سيمنحكم عالج التمدد التقليدي
ً
من اإلسترخاء من الرأس إلى أخمص
القدمين ،كما سيعيد المغذّ ي الترطيب
إلى بشرتكم.

 ٦0دقيقة

تشمل على:

• جاكوزي وبخار

• الصابون األسود التقليدي

• قفاز التقشير

• شامبو للشعر مع تنشيف
• مرطب مغذّ ي للجسم

 90دقيقة

تشمل على:

• جاكوزي وبخار

• الصابون األسود التقليدي وقفاز التقشير

• غسل الشعر

• تدليك فروة الرأس

• تغذية الجسم وترطيبه

SIGNATURE HAMMAM
90 MINUTES

Your Signature Hammam begins with
black soap application to deeply
cleanse and purify, followed by full
body exfoliation with a kessa glove and
Miel d’Ambre. The treatment is then
followed with facial exfoliation, scalp
massage, hair washing ritual and hair
mask, as well as a traditional stretching
ritual. A cocooning application of body
moisturiser to re-hydrate the skin will
conclude your signature experience
leaving you feeling cleansed from top
to toe.
INCLUSIONS:

welcoming sensory experience
traditional black soap
full body mitt exfoliation
hair wash ritual
traditional stretching ritual
purify body and face mask
scalp massage

•
•
•
•
•
•
•

The treatment is performed with marocMaroc products

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
60 MINUTES

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.
INCLUSIONS: body conditioner • scalp massage
• face treatment • moisturising

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
45 MINUTES

Fragrant 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.
INCLUSIONS: body polish • scalp massage
• face treatment • moisturising

CALM SPA SCRUB
30 MINUTES

Our scrub will nourish and soften your skin leaving it
silky smooth. This treatment is suitable for all skin types.
INCLUSIONS: body polish • body moisturising

الــجــســـــم
تدليك إيليميس ألف زهرة الستخراج السموم من الجسم

 دقيقة٦0

يعتمد هذا التدليك الغني بالديتوكس على بلسم الشاي األخضر الذي
 كما يساعد على تحفيز عملية.يحسن من صحة البشرة وإزالة السموم
.تماما
اإلزالة واستعادة التوازن ليترك لكم الشعور بالحيوية
ً
 مغذّ ي للجسم • تدليك فروة الرأس • عالج للوجه • مرطب:يشمل على

عالج إيليميس المكثف التقشير بالملح المطهر
 دقيقة٤٥

 مما يشجع على،سوف يزيل الملح المعطر خاليا الجلد الميتة بلطف
، كما أنه يترك طبقة ناعمة وسريعة االستجابة.تجديد خاليا جديدة
.مستعدة المتصاص زيت الجسم عميق التغذية
 كريم للجسم • تدليك فروة الرأس • عالج للوجه • مرطب:يشمل على

مقشر كالم سبا
 دقيقة30

 يتناسب هذا العالج مع كل.يغذي هذا المقشر بشرتكم وينعمها كالحرير
.أنواع البشرة
 كريم للجسم • مرطب:يشمل على

BODY الجسم

B O DY

FACIAL BY ELEMIS
ANTI-AGEING

SKIN SOLUTIONS

The hands of a highly trained ELEMIS therapist
are profoundly effective anti-ageing tools. Using a
combination of massage techniques from around the
world, this is where intuition meets expertise with
clinically proven results.

These targeted treatments will gently but firmly take
on the challenges of sensitivity, oiliness and dullness
for healthier complexions.

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION PEEL
60 MINUTES

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.
ELEMIS PRO COLLAGEN AGE DEFY
60 MINUTES

Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven
age-defying benefits of marine charged Padina Pavonica
and Red Coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger looking skin.

ELEMIS SUPERFOOD PRO RADIANCE
60 MINUTES

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.
*Independent Clinical Trials.
MEN’S FACIAL
Men’s skin behaves differently to women’s. Shaving,
sports and lifestyle all make their own demands. ELEMIS
responds with high performance facial therapies designed
to restore energy, dynamism and lustre to male skin.
HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGISER FACIAL
60 MINUTES

This hard-working facial combats ageing, dehydrated
skin and tired eyes. It also maximises cell regeneration,
as steam and extraction decongests. This multi-dynamic
facial massage boosts circulation, whilst the scalp and
foot massage deeply relaxes.

العناية بالوجه FACIAL

العناية بالوجه
عالج ضد الشيخوخة

إن أنامل معالجي إيليميس أصحاب الخبرات العالية هي أدوات فعالة
لمكافحة الشيخوخة .باستخدام مزيج من تقنيات التدليك من جميع
سريريا.
أنحاء العالم ،يجتمع الحدس مع الخبرة مترافقين مع نتائج مثبتة
ً

عالج إيليميس الحيوي المجدد والمقشر للبشرة
 60دقيقة

سريريا أنه يستهدف عالمات الشيخوخة ولون البشرة غير
أثبت
ً
المتساوي .يستخدم هذا العالج الدقيق والمبتكر طبقات من
اإلنزيمات لتقشير قوي للبشرة وتجديدها .استعدوا لبداية جديدة
لبشرة أنعم وأكثر شبابية.

عالج إيليميس بالكوالجين اإلحترافي
 60دقيقة

يعالج الخطوط الرفيعة والتجاعيد مع فوائد مكافحة الشيخوخة المثبتة
سريريا مع طحالب بادينا بافونيكا والمرجان األحمر .يشجع هذا العالج
ً
وإشراقا.
ً
عمل الخاليا بالطريقة األمثل لبشرة أكثر تغذية

حلول البشرة

ستتصدى هذه العالجات المستهدفة بلطف وحزم لتحديات الحساسية
والزيوت والشحوب في البشرة.

عالج العناية بالوجه مع سوبر فوود برو راديانس
 60دقيقة

دفعة غذائية غنية بالمواد الغذائية المثالية والمعادن األساسية
المصممة لتحسين البشرة المتعبة والشاحبة باستخدام مواد منشطة
قواما أفضل،
سريريا * أنه يمنح البشرة
ومزيلة للسموم .أثبت
ً
ً
ويجعلها مشعة أكثر.
* تجارب سريرية مستقلة.

العناية بالوجه للرجال

تختلف طبيعة بشرة الرجل عن المرأة .وذلك بسبب الحالقة والرياضة
ونمط الحياة التي تجعل لها خصائص معينة .يستجيب إيليميس إلى
عالجات الوجه عالية األداء المصممة الستعادة طاقة بشرة الرجال
والديناميكية واللمعان فيها.

عالج عالي األداء لتنشيط البشرة
 60دقيقة

يعمل هذا العالج بفعالية لمكافحة الشيخوخة والبشرة الجافة والعيون
المتعبة .كما أنه يزيد من تجديد الخاليا ،مثل البخار واستخراج اإلحتقان.
يعزز تدليك الوجه المتعدد الديناميكية الدورة الدموية ،يرافقه إسترخاء
كامل مع تدليك فروة الرأس والقدمين.

BESPOKE FACIALS BY
ANNE SEMONIN
MADE TO MEASURE FACIAL 			

SHINE BRIGHT					

60 MINUTES

60 MINUTES

For faultless, luminous skin, relax into our
professional and personalised spa facial treatments, designed to detoxify and refresh. In the
experienced hands of our acclaimed beauty
specialists our client-specific facial treatments
will transform and boost your beauty and soul.
Beginning with a ‘reading’ of your skin, your
facial spa treatment is bespoke for the most
visible results.

This clinically proven brightening treatment
visibly lightens the complexion and reduces the
appearance of sun and age spots to unveil an
even skin tone. An advanced formula using an
exclusive Brightening Complex; blend of Vit C,
Sea Lily flowers and brown algae, neutralizes
damage on the skin and gives it its glow back.

During this treatment we will either focus on:
Urban Protect - the ultimate in anti-oxidant
defence, to instantly hydrate and balance,
boosting oxygenation to the skin cells.

75 MINUTES 			

Skin Saviour - smoothes and nourishes skin,
revealing a perfectly calm and soothed
complexion.
Cryo Age Defend - defy the ageing process
with this regenerating facial therapy, a youthful
radiance all the way to a cellular level.

SUPER ACTIVE CRYO TIME FREEZE		
Experience a truly rejuvenating facial which
combines marine active ingredients with
advanced massage techniques and cryotherapy
to stimulate cell renewal, reduce wrinkles and
hydrate mature skin. The unique peel-off mask
completes this treatment to firm and lift as well
as restore skin radiance.

تدليك الوجه الخاص من آن سيمونين JA LAKE VIEW HOTEL TREATMENTS

تدليك الوجه الخاص من آن سيمونين
مصمم لمواصفات الوجه
تدليك
ّ

شاين برايت

براقة بال أي عيوب ،استمتع باالسترخاء مع عالجات السبا
لبشرة ّ
صممت إلزالة السموم
المهنية والشخصية للوجه الخاصة بنا التي ّ
نقدمها على أيدي خبرائنا
واالنتعاش .إن عالجات الوجه الخاصة التي
ّ
المتخصصين والمشهود لهم في مجال التجميل ستنتقل بجمالك
ابتداء من “قراءة” تفاصيل
وحالتك الذهنية إلى مستويات أعلى،
ً
مصمم خصيصاً لتحقيق
بشرتك ،فإن عالج السبا للوجه الخاص بك
ّ
أفضل النتائج.

عالج سريري ُمثبت يمنح البشرة إشراقاً ملحوظاً ويقلّ ل من مظهر
التعرض للشمس والعمر ليظهر جمال البشرة
البقع الناتجة عن
ّ
ويضفي عليها درجة لونية متوازنة .تركيبة متطورة باستخدام
مجموعة حصرية من مواد التفتيح التي تتضمن فيتامين  ،Cزهور
زنبق البحر والطحالب البنية ،تزيل األضرار عن الجلد وتعيد للبشرة
بريقها.

خالل هذا العالج سنركّ ز على واحدة من:
حماية عصرية – أقصى درجات الحماية المضادة لألكسدة ،حيث
يعمل على الترطيب والتوازن ،ما يعزّ ز من نسبة األوكسجين
الموجودة في خاليا البشرة.
إنعاش البشرة – لتنعيم وتغذية الجلد ،يترك البشرة بمظهر مثالي
من الهدوء والنعومة.
التقدم في العمر من كريو – عالج تجديد بشرة الوجه
مقاومة
ّ
التقدم في السن ،يمنحها بريقاً وحيوية
الخاص لتحدي عملية
ّ
وصوال إلى أعلى المستويات.
بمظهر شبابي طوال الوقت
ً

سوبر أكتيف كريو تايم فريز

 60دقيقة

 60دقيقة

 75دقيقة

تجديد حقيقي لحيوية البشرة الذي يجمع بين المكونات البحرية
النشطة وتقنيات التدليك المتطورة وعالجات كريو لتحفيز عملية
التقدم بالعمر.
تجديد الخاليا ،تقليل التجاعيد وترطيب البشرة عند
ّ
بعدها ،يكتمل هذا العالج المثالي مع قناع التقشير لتقوية ،شد
واستعادة بريق ونضارة البشرة.

B O DY B Y A N N E S E M O N I N
MADE TO MEASURE BODY MASSAGE

FITNESS RECOVERY TREATMENT

ARABIAN PEARL ULTRA EXPERIENCE

60 OR 90 MINUTES 			

60 MINUTES				

120 MINUTES

Drawing their inspiration from around
the world to offer you a blissful, effective,
premium massage experience, Anne
Semonin has created four luxurious
body massages with the highest quality
essential oil blends. Tailor made to unique
therapies, each brilliantly combining an
innovative fusion of massage techniques
and oil blends and delivering a treatment
that works specifically for you every time.

An exceptional treatment created to ease
tension that is stored in the back, neck
and shoulder. A generous application of
self-heating mineral mud mask is applied
to release stiffness, strain and stress in
the muscles, this is followed by a tailored
massage focusing on the back to work
into deep seated tension that is caused by
physical activity, leaving you ready to go
again.

The Arabian Pearl back massage will leave
the skin silky smooth. Once massaged the
Arabian Pearl Ultra Lift Facial will complete
the experience using the Anne Semonin
unique Pearl range that includes a setting
mask, refreshing Pearl Ice cube combined
with drainage and lifting massage techniques will leave the skin lifted, glowing
and youthful.

Energizing & Toning – A warming blend

ARABIAN PEARL BODY RITUAL

of ginger and vitamin E to ease muscle
tension and boost circulation.
Antioxidant & Vitamin Rich – Boost your

skin’s radiance with a powerful blend of
cranberry & olive oils, bursting with antioxidants.
Detoxifying & Draining - The stimulating
peppermint and lemongrass enlivens the
senses and accelerates the removal of
toxins.
Nourishing & Relaxing - Soothe body and

mind with a subtle blend of lavender and
mandarin oils to release stored tension.

90 MINUTES				

This treatment will leave your legs, arms
and the rest of your body shimmering all
over. Using a combination of Bora Bora
white sand, Rose Quartz, Silk Protein and
Pearl extracts to leave a soft lasting glow.
Following the scrub, a luxurious full body
massage with pearl oil is applied to nourish the skin and relax the body & mind.
Inclusions: back scrub • full body massage

Inclusions: back scrub • Arabian pearl ultra lift

facial

تدليك الجسم من آن سيمونين JA LAKE VIEW HOTEL TREATMENTS

تدليك الجسم من آن سيمونين
مصمم لمواصفات الجسم
تدليك
ّ

عالج استعادة اللياقة

تجربة تدليك اللؤلؤ العربي الفائقة

نقدمها
فعالة تمنحك شعوراً بالراحة والهناء
ّ
أعددنا لك تجربة تدليك ّ
بأرقى المستويات باستلهام واالستفادة من أرقى الخبرات
العالمية .ابتكرت آن سيمونين أربعة طرق لتدليك الجسم مع أربعة
أنواع من مزيج الزيوت الضرورية تتمتّ ع بأفضل مستويات الجودة،
مصممة خصيصاً ألنواع فريدة من العالج ،كل منها مزيج يجمع ببراعة
ّ
اال
بين تقنيات التدليك وأنواع الزيوت المختلفة
فع ً
ليقدم عالجاً ّ
ّ
يناسب طبيعة جسمك ويعمل خصيصاً من أجلك في كل مرة.

عالج استثنائي مبتكر لتخفيف الضغط المتراكم في الظهر ،الرقبة
والكتفين .طبقة سخية من الطمي الغني بالمعادن ذاتي الحرارة
توضع للتخلّ ص من التصلّ ب ،إجهاد وتوتر العضالت ،يتبع ذلك عمل
مصمم خصيصاً يتم فيه التركيز على الظهر ليصل إلى التوتر
تدليك
ّ
العميق المتراكم بسبب النشاط البدني ،لتصبح بعد ذلك قادراً

تدليك اللؤلؤ العربي للظهر يمنح الجسم ملمساً فائق النعومة،
وتكتمل التجربة بعد التدليك مع تدليك اللؤلؤ العربي لشد الوجه
باستخدام مجموعة منتجات اللؤلؤ الفريدة من آن سيمونين التي
تتضمن قناع إعداد ،مكعب الثلج اللؤلؤي المنعش بجانب تقنيات
التدليك المتميزة للتخلص من السوائل والشد التي ستترك
البشرة بعدها مشدودة ومتألّ قة تتمتع بمظهر شبابي ينعم
بالحيوية.

تنشيط وتنغيم – مزيج حراري من الزنجبيل وفيتامين  Eلتخفيف
توتر العضالت وتعزيز تدفق الدم.
مضاد األكسدة والفيتامينات الغنية – لتقوية نضارة البشرة مع
مزيج قوي من زيوت التوت البري والزيتون ،غني بالمواد مضادة
األكسدة.
إزالة السموم والتخلّ ص من السوائل – مزيج النعناع األخضر وعشبة
ويسرع عملية التخلّ ص من
الليمون يعيد النشاط والحيوية للحواس
ّ
السموم.
تغذية واسترخاء – لتهدئة الجسم والذهن مع مزيج مركّ ب من زيوت
الخزامى واليوسفي للتخلّ ص من التوتر الداخلي.

تدليك اللؤلؤ العربي

 60أو  90دقيقة

 60دقيقة

مجدداً .
على الحركة الطبيعية
ّ

 90دقيقة

بعد هذا العالج ،سيتمتع كل جزء من جسمك بإشراقة غامرة خاصة
الساقين والذراعين .مزيج من رمال بورا بورا البيضاء ،روز كوارتز،
طويال.
البروتين وخالصات اللؤلؤ يستخدم ليمنحك بريقاً ناعماً يدوم
ً
بعد عملية الفرك ،يتم عمل التدليك الفاخر باستخدام زيت اللؤلؤ
لتغذية البشرة وراحة واسترخاء الجسم والذهن.
يتضمن :فرك الظهر • تدليك كامل للجسم

 120دقيقة

يتضمن :فرك الظهر • تدليك اللؤلؤ العربي لشد الوجه

الـــتــجــمــيــل BEAUTY

الــتـــجـــمــيـــل
اكتشفوا مجموعة متنوعة من عالجات التجميل للحصول على نتائج استثنائية
مما يجعلكم تشعرون بالراحة من الرأس إلى أخمص القدمين.

الشعر

من العناية بالشعر وعالجه إلى ألوان الشعر وصيحات القصات للشعور
باالنتعاش والتجدد.

الوجه

عززي جمالك من خالل إزالة الشعر بالشمع والخيط ،وإطالة الرموش.

األظافر

دللي نفسك بعناية أظافر اليدين والقدمين مع األكريليك وأظافر الجل
باإلضافة إلى فن األظافر ألظافر عصرية.

رعاية األطفال

أيضا االستمتاع بمعاملة خاصة بهم كالعناية بأظافر اليدين
يمكن لصغارنا ّ
والقدمين ،وفن األظافر ،وفن الرسم على الجسم ،والضفيرة الفرنسية
وخرز الشعر.

BEAUTY
Discover a variety of beauty treatments for exceptional
results leaving you feeling good from head to toe.
HAIR
From hair care and treatments to hair colour and trendy
cuts for a fresh, new you.
FACE
Enhance your beauty with waxing, threading, tinting and
eyelash extension.
NAILS
Pamper yourself with a manicure and pedicure with
acrylic and nail gel as well as nail art for the trendy ones.
KIDS CARE
The little ones can also enjoy customised treatments
such as manicure and pedicure, nail art, body art
painting, French braiding and hair beads.

Upgrade your chosen service with one of the following additional
treatments or enjoy them as a stand-alone treatment.
BACK MASSAGE

SCALP MASSAGE

30 MINUTES

30 MINUTES

For those who spend long
hours working at the desk or
encounter backaches, this 30
minutes massage is the perfect
relief for tension and pain.

With the use of gentle fingertip
strokes, this massage helps you
de-stress, alleviating tension
and relieving headaches.

HEAD AND SHOULDER
MASSAGE
30 MINUTES

This revitalising 30 minutes
massage targets tension spots
in the neck and shoulders,
while the head massage eases
the stress and calms your
senses.
RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES

Rejuvenating your tired, painful
muscles from the soles to the
tips of your toes, this soothing
30 minutes foot massage
concentrates on the pressure
points of the foot.

FOOT REFLEXOLOGY
30 MINUTES

During this reflexology
massage, the therapist focuses
on specific reflex points
restoring your body’s natural
equilibrium and bringing you
peace and balance.
ELEMIS EXPRESS FACIAL
30 MINUTES

This express facial is the
perfect little pick-me-up and
will give an instant uplift to
tired skin.

إضـــــافـــــات
يمكنكم ترقية الخدمة المختارة باستخدام إحدى الخدمات اإلضافية التالية أو
.االستمتاع بها كخدمة مستقلة

تدليك فروة الرأس

تدليك الظهر

،باستخدام حركات األصابع اللطيفة
يساعدكم هذا التدليك على إزالة التشنج

بالنسبة لألشخاص الذين يقضون ساعات
طويلة في العمل في المكتب أو يصابون
 يعتبر هذا التدليك لمدة،بألم في الظهر
. دقيقة هو الراحة المثالية للتوتر واأللم30

 دقيقة30

وتخفيف التوتر والصداع

تدليك القدمين باستخدام علم
)المنعكسات (الرفلكسولوجي
 دقيقة30

 يركز المعالج على،أثناء تدليك القدمين
نقاط منعكسة محددة الستعادة التوازن
الطبيعي لجسمكم وتحقيق السالم
.والتوازن

عالج إيليميس للتعبير
 دقيقة30

يعتبر هذا العالج الحل المقوي السريع
الذي سيساعد على نضارة الوجه المتعب

.بشكل فوري

 دقيقة30

تدليك الرأس والكتفين
 دقيقة30

تستهدف هذه الثالثين دقيقة المنعشة
 في،أماكن التوتر في الرقبة والكتفين
حين يخفف تدليك الرأس من التوتر
.ويسكن حواسكم

تدليك إسترخاء القدمين
 دقيقة30

بهدف تنشيط العضالت المتعبة والمؤلمة
،من باطن القدم إلى أطراف أصابع قدميك
30 يركز هذا التدليك المهدئ للقدم لمدة
.دقيقة على نقاط الضغط في القدم

EXTRAS إضافات

EXTRAS

J A L A K E V I E W H OT E L
TREATMENTS
RELAXING FOOT MASSAGE

LAVA SHELL MASSAGE

SPORT MASSAGE

60 OR 90 MINUTES		

60 OR 90 MINUTES		

30 MINUTES

This unique treatment delivers a seamless
massage with heat and touch where the
continuous heat from the shells relaxes
muscles and relieves tension. The smooth
texture and shape of the shells contour
your body, promoting deep relaxation and
enhancing the general well-being.

A medium to strong pressure massage that
uses intense strokes to improve and tone
muscles for better mobility and flexibility.

Rejuvenating your tired, painful muscles from
the soles to the tips of your toes, this soothing
30 minutes foot massage concentrates on the
pressure points of the foot.

RELAXING MASSAGE
60 OR 90 MINUTES

A gentle massage where long palm strokes
and thumb pressure are applied to relieve
tired muscles using our custom massage
oil.
LOMI LOMI MASSAGE
60 OR 90 MINUTES

Originating from Hawaii, this is a deeply
revitalising massage. Our therapist uses
full body techniques, applied with rhythmic
grace using thumbs, palms and elbows,
leaving the entire body totally relaxed and
refreshed.

BACK MASSAGE
30 MINUTES

For those who spend long hours working
at the desk or encounter backaches, this
30 minutes massage is the perfect relief
for tension and pain.
HEAD AND SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES

This revitalising 30 minutes massage
targets tension spots in the neck and
shoulders, while the head massage eases
the stress and calms your senses.

FOOT REFLEXOLOGY
30 MINUTES

During this reflexology massage, the
therapist focuses on specific reflex points
restoring your body’s natural equilibrium
and bringing you peace and balance.
SCALP MASSAGE
30 MINUTES

With the use of gentle fingertip strokes,
this massage helps you de-stress,
alleviating tension and relieving headaches.

التدليك العالجي في فندق جيه ايه ليك فيو JA LAKE VIEW HOTEL TREATMENTS

التدليك العالجي
في فندق جيه ايه ليك فيو
تدليك األصداف الساخنة

التدليك الرياضي

تدليك راحة القدمين

يوفــر هــذا العــاج الفريــد تدليــكاً سلســاً باللمــس مــع
ّ
التســخين المتواصــل الناتــج مــن األصــداف مــا يــؤدي
إلــى اســترخاء العضــات والتخلّ ــص مــن التوتــر .تتميــز
األصــداف بملمســها الناعــم وشــكلها الــذي يتماشــى
مــع منحنيــات جســمك مــا يمنحــك المزيــد مــن االســترخاء

تدليــك بالضغــط المتوســط إلــى الضغــط القــوي
يســتخدم ضربــات مكثّ فــة لتحســين وتلطيــف إحســاس
العضــات مــن أجــل االســتمتاع بالحركــة والمرونــة علــى
نحــو أفضــل.

تدليــك مريــح للقدميــن لمــدة  30دقيقــة ،يركّ ــز علــى
ليجــدد حيويــة
نقــاط الضغــط والتوتــر فــي القدميــن
ّ
ونشــاط العضــات المرهقــة مــن باطــن القــدم إلــى
أطــراف أصابــع قدمــك.

تدليك الظهر

تدليك ريفلكسولوجي القدمين

تدليــك مثالــي لألشــخاص الذيــن يقضــون أوقاتــاً طويلــة
فــي قضــاء األعمــال المكتبيــة أو الذيــن يعانــون مــن
آالم الظهــر ،فقــط  30دقيقــة تمنحــك أروع إحســاس
للتخلّ ــص مــن التوتــر واألوجــاع.

تدليــك للقدميــن يقــوم فيــه المعالــج بالتركيــز علــى
النقــاط االنعكاســية فــي القــدم ،التــي تؤثــر علــى
باقــي أجــزاء الجســم ليعيــد القــوة واالتــزان الطبيعــي

 60أو  90دقيقة

ويحســن حالتــك البدنيــة بشــكل عــام.
العميــق،
ّ

تدليك االسترخاء
 60أو  90دقيقة

والمتكــرر
تدليــك لطيــف عــن طريــق الضغــط الطويــل
ّ
براحــة اليــد واإلبهــام لراحــة العضــات المتعبــة،
باســتخدام مجموعــة مــن زيــوت التدليــك المتميــزة
الخاصــة بنــا.

تدليك اللومي لومي
 60أو  90دقيقة

تدليــك بالطريقــة التقليديــة مــن هــاواي يمنحــك
إحساســاً رائعــاً باالنتعــاش العميــق ،حيــث يقــوم مختصــو
العــاج لدينــا باســتخدام تقنيــات الجســم الكامــل،
وتطبيقهــا بلمســات ناعمــة ومتناغمــة باســتخدام
اإلبهــام والكــف والمرفــق ،مــا يتــرك الجســم بأكملــه
فــي حالــة مثاليــة مــن االســترخاء واالنتعــاش.

 60أو  90دقيقة

 30دقيقة

تدليك الرأس والكتفين
 30دقيقة

تدليــك منعــش لمــدة  30دقيقــة يركّ ــز علــى النقــاط
يخفــف
المتعلّ قــة بالتوتــر فــي الرقبــة والكتفيــن ،بينمــا ّ
تدليــك الــرأس مــن اإلحســاس باإلجهــاد والضغــوط ممــا
يهــدئ حواســك ويمنحــك راحــة مثاليــة.

 30دقيقة

 30دقيقة

لجســمك ويمنحــك الراحــة والتــوازن المثالــي.

تدليك فروة الرأس
 30دقيقة

تدليــك باســتخدام أطــراف األصابــع يســاعدك علــى
ويخفــف عنــك التوتــر والصــداع
ّ
التخلّ ــص مــن الضغــوط
بأنواعــه.

SPA TREATMENT HOURS
Calm Spa & Salon is open daily from 9am
to 9pm. The last treatment ends at 8pm.
In-room spa treatments are not available.
SPA FACILITIES (JA PALM TREE COURT)
Ladies sessions: 9am - 11am, 1pm - 3pm,
5pm - 7pm
Gents sessions: 11am - 1pm, 3pm – 5pm,
7pm - 8.30pm
Children under 16 years, even if
accompanied by an adult are not
permitted to use the spa facilities.
ETIQUETTE
To ensure that guests can enjoy the
tranquil relaxation and peacefulness of
Calm Spa & Salon, we respectfully request
that all visitors keep noise to a minimum.
Cellular phones and electronic devices are
discouraged.
RESERVATIONS
Advance booking prior to your arrival is
recommended to secure your preferred
date and time of treatment. A credit card
number is required at the time of booking.

GUIDELINES
ARRIVAL
Please check in at the spa reception (at
least) 15 minutes prior to your scheduled
appointment to avoid reduced treatment
time. If you wish to use the spa facilities,
it’s recommended to arrive 45 minutes
prior to your scheduled spa treatment.
Swimwear must be worn at all times while
using the spa facilities.
SPA ATTIRE AND VALUABLES
When you arrive for your treatment, you will
be provided with a spa robe and slippers as
well as a locker to place your belongings.
We recommend that no jewellery be worn
at the spa. The management and associates
accept no responsibility for the loss of
money or valuables of any kind brought into
the spa premises.
SMOKING AND ALCOHOL
Smoking and consumption of alcohol
within the spa is prohibited.

GIFT CERTIFICATE
Gift certificates for our spa treatments are
available. For more details, please contact
our spa receptionist.

GENDER POLICY
As per the laws of the UAE, spa
treatments are performed exclusively
male to male and female to female.

CANCELLATION POLICY
A 24-hour cancellation notice is required
to help us reschedule your appointment,
subject to space availability. Any
cancellation with less than 4 hours’ notice
will incur a 50% cancellation fee. Full
charges will be imposed for a “no-show”.

SPECIAL CONSIDERATION
Guests who have high blood pressure,
heart conditions, are pregnant or have any
other medical complications are advised
to consult their doctors before signing
up for any spa services. Kindly inform
your spa therapist of any existing medical
conditions in order for us to give you the
best possible experience.

REFUND POLICY
Treatment packages and gift certificates
are non-refundable, non-transferable and
cannot be exchanged.
PAYMENT AND GRATUITY
We accept cash and all major credit cards.
All prices are quoted in UAE Dirhams
(AED) and are subject to service charge
and taxes. Prices are subject to change
without prior notice. Any additional
gratuity is entirely at your own discretion.

معلومات مفيدة
ساعات عالج السبا

مساء.
صباحا إلى 9
يوميا من 9
يفتح سبا وصالون كالم
ً
ً
ً
مساء .ال تتوفر عالجات السبا
ينتهي موعد العالج األخير الساعة 8
ً
داخل الغرف.

مرافق السبا

مساء إلى 3
صباحا ،ومن 1
صباحا إلى 11
جلسات السيدات :من 9
ً
ً
ً
صباحا
مساء .جلسات الرجال :من 11
مساء حتى 7
مساء ،ومن 5
ً
ً
ً
ً
مساء إلى 8.30
7
ومن
،
مساء
5
إلى
مساء
3
ومن
مساء،
إلى 1
ً
ً
ً
ً
عاما ،ال يسمح لهم باستخدام مرافق
مساء .األطفال تحت ً 16
ً
السبا حتى ولو برفقة شخص راشد.

آداب السلوك

للتأكد من استمتاع الضيوف باإلسترخاء والهدوء في سبا وصالون
كالم ،نطلب باحترام أن يحافظ جميع الزوار على عدم إحداث
أي ضجة .كما يفضل عدم استخدام الهواتف الخليوية واألجهزة
اإللكترونية.

الحجز

يوصى بالحجز المسبق قبل وصولكم لتأمين تاريخ العالج والوقت
المناسب لكم .يطلب رقم بطاقة االئتمان عند الحجز.

الوصول

يرجى تسجيل الوصول إلى مكتب االستقبال في السبا (على
األقل) قبل  15دقيقة من الموعد المحدد لتفادي تقليل وقت
العالج .في حال الرغبة في استخدام مرافق السبا ،من المستحسن
الوصول قبل  45دقيقة من العالج بالسبا المقرر .يجب ارتداء مالبس
السباحة في جميع األوقات أثناء استخدام مرافق السبا.

المالبس واألغراض الثمينة في السبا

عند الوصول للعالج  ،سيتم تزويدكم برداء وخف للسبا باإلضافة
إلى خزانة لوضع أغراضكم الشخصية.
نوصي بعدم ارتداء أي مجوهرات في السبا .ال تتحمل اإلدارة
والشركاء أي مسؤولية عن فقدان أموال أو أغراض ثمينة من أي
نوع يتم إحضارها إلى داخل السبا.

التدخين والكحول

ممنوع التدخين وشرب الكحول داخل المنتجع السبا.

قسائم الهدايا

تتوفر قسائم هدايا لعالجات السبا الخاصة بنا .لمزيد من
التفاصيل ،يرجى االتصال بموظف استقبال السبا الخاص بنا.

سياسة اإللغاء

من الضروري إشعارنا باإللغاء قبل  24ساعة لمساعدتنا في تغيير
الموعد ،وإلتاحة المجال في المواعيد .وأي إلغاء قبل أقل من 4
ساعات سيؤدي إلى سحب  %50كرسوم إلغاء .كما يتم سحب كل
المبلغ في حال عدم الحضور.

سياسة االسترداد

باقات العالج وقسائم الهدايا غير قابلة لالسترداد وغير قابلة
للتحويل وال يمكن استبدالها.

الدفع والبقشيش

نقبل الدفع النقدي وجميع بطاقات االئتمان الرئيسية .جميع
األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي ( )AEDوتخضع لرسوم
الخدمة والضرائب .األسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق .أي
مكافأة إضافية تكون بكامل رغبتكم الشخصية.

سياسة النوع

وفقا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم المرأة بعالجات
ً
المرأة والرجل بعالجات الرجل.

اعتبارات خاصة

ُينصح الضيوف الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب
أو الحوامل أو من لديهم أي مضاعفات طبية أخرى باستشارة
أطبائهم قبل القيام بأي خدمة في السبا .يرجى إبالغ معالج السبا
الخاص بكم بأي حالة طبية حتى نمنحك أفضل تجربة ممكنة.

إخالء مسؤولية

ـا عــن العــاج الطبــي المهنــي ألي حالــة طبيــة أو غيرهــا ،قــد يتعــرض
إن عالجــات الســبا و  /أو الخدمــات و  /أو المرافــق التــي يتــم تلقيهــا أو اســتخدامها فــي ســبا وصالــون كالــم مخصصــة ألهــداف عامــة فقــط وليــس المقصــود منهــا أن تكــون بديـ ً
إليهــا الضيــوف .ســوف يقــوم الضيــوف بتعويــض وتحمــل أي أذى فــي منتجــع جيــه ايــه ذا ريــزورت ،بالــم تــري كــورت ،وشــركتها القابضــة (شــركات) التابعــة لهــا والشــركات الفرعيــة والممثليــن والــوكالء والمنتســبين والمورديــن مــن وضــد جميــع االلتزامــات
والمطالبــات والنفقــات واألضــرار والخســائر ،بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونيــة (علــى أســاس ضمــان التعويــض) ،الناشــئة عــن أو فيمــا يتعلــق بعالجــات الســبا و  /أو الخدمــات و  /أو المرافــق.
DISCLAIMER:
The spa treatments, services and/or facilities received or utilised at Calm Spa and Salon are intended for general purposes only and are not intended to be a substitute for professional medical
treatment for any condition, medical or otherwise, that Guests may have. Guests will fully indemnify and hold harmless JA The Resort, Jebel Ali Beach, Dubai, its holding company(ies),
affiliates, subsidiaries, representatives, agents, associates and suppliers, from and against all liabilities, claims, expenses, damages and losses, including legal fees (on an indemnity basis),
arising out of or in connection with the spa treatments, services and/or facilities.

 الرجاء التواصل مع سبا وصالون كالم في فندق جيه ايه بالم تري كورت،للحجز أو االستفسار
thespa@jaresorts.com : | البريد اإللكتروني5810  الرقم الداخلي+971 4 814 5555 :هاتف
For bookings or enquiries, please contact Calm Spa & Salon at JA Palm Tree Court Hotel
Tel: +971 4 814 5555 ext 5810 | E-mail: thespa@jaresorts.com

