
THALASSO WELLNESS 
TREATMENTS

Thalion – cutting-edge cosmetics from the sea
 
A leading expert in marine cosmetics, which carefully selects the richest seaweeds and preserves 
their original qualities to integrate them in new formulas.
 
Detox Draining Body Treatment (60 minutes)
This treatment starts with a concentrate of marine ingredients along with detox techniques for an 
invigorating scrub, which perfectly exfoliates the skin for a velvety touch. A wrap of deep 
detoxification follows to stimulate toxin elimination and drain the lymphatic fluids.
Price: AED 550
 
Slimming & Firming Treatment (60 minutes)
This innovative treatment offers an immediate slimming solution and remarkable results in only 1 
session. Thanks to its triple action, which exfoliates, slims and fights cellulite – the silhouette is 
resculpted in 60 minutes.
Price: AED 550
 
Jetlag and Sleep Management with Marine Magnesium (60 minutes)
A concentrate of Marine Magnesium is generously applied all over the body, followed by a wrap of 
magnesium for a deep relaxation and an improved sleep pattern. A delightful relaxing massage 
which restores balance and harmony to the body’s energy to provide regenerative effect and 
holistic wellbeing.
Price: AED 550
 
Muscle and Joint Relief with Marine Calcium (60 minutes)
Relieve muscles tension and joint stiffness with a concentrate of Marine Calcium which is applied 
directly onto the concerned areas. A wrap of Calcium follows for a deep restorative and stress-re-
lieving effect. Enjoy a specific relaxing massage technique which promotes holistic wellbeing.
Price: AED 550
 
Thalasso Stress Management with Marine Energy (60 minutes)
Remineralise and revitalise your body with this Thalasso treatment. The body is covered with a 
layer of seawater gel which is gently heated to ease its wealth of minerals to the body. Trace 
elements and mineral levels are restored and the body is ready to fight stress and nervous fatigue.
Price: AED 550
 

THALASSO ADDONS
 
Marine Body Scrub (30 minutes)
An invigorating marine scrub which eliminates the skin impurities and toxins, providing supreme 
softness.
Price: AED 300
 
Toned Legs (30 minutes)
With its mixture of scrub, draining massage and gel-mask to boost the microcirculation, this 
treatment combats heavy legs. It decongests and provides instant relief. Wrapped in a long-lasting 
veil of freshness, legs restore themselves to their original shape, lightweight feel and vitality.
Price: AED 300
 
Detox Bath (30 minutes)
Immerse yourself in a seaweed and seawater cream bath. Stimulate the detox and slimming 
process with the brown seaweeds which are abundant in minerals.
Price: AED 300

*Inclusive of 7% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT.



عالجات جديدة
 لتعزيز العافية

Thalion - مستحضرات تجميل مبتكرة من قاع البحار
 

عالمة رائدة في عالم مستحضرات التجميل البحرية، تختار بعناية أفخر أنواع الطحالب البحرية وتحافظ على 
خصائصها ا�صلية لدمجها في تركيبات جديدة.

 
عالج للتخّلص من سموم الجسم (٦٠ دقيقة)

يبدأ هذا العالج بمرّكز من المكونات البحرية إلى جانب تقنيات التخّلص من السموم، وسكراب منعش يقّشر 
البشرة للحصول على ملمس مخملي. يليه عالج لّف الجسم للتخّلص من السموم العميقة وتصريف السوائل 

اللمفاوية.
السعر: ٥٥٠ درهم� إماراتي�

 
عالج التنحيف وإعادة التماسك إلى البشرة (٦٠ دقيقة)

يقّدم هذا العالج المبتكر حًال فوري¬ للتنحيف ونتائج مذهلة من الجلسة ا�ولى. فبفضل المفعول الثالثي الذي 
يقّشر البشرة وينّحف الجسم ويكافح تكّون السيلوليت، يتم نحت الجسم في مجّرد ٦٠ دقيقة.

السعر: ٥٥٠ درهم� إماراتي�
 

إدارة النوم وا�رهاق الناجم عن السفر مع المغنيسيوم البحري (٦٠ دقيقة)
تتم تغطية كامل الجسم بالمغنيسيوم البحري، ومن ثم يليه عالج لف الجسم بالمغنيسيوم لمنح شعور 
باالسترخاء التام وتحسين نمط النوم. مساج مبهج باعث على االسترخاء بحيث ُيعيد التوازن والتناغم إلى 

الجسم لتجديد النشاط وتعزيز العافية ككّل.
السعر: ٥٥٠ درهم� إماراتي�

 
ترخية العضالت والمفاصل مع الكالسيوم البحري (٦٠ دقيقة)

تخّلص من الشّد العضلي وتصّلب المفاصل مع مرّكز الكالسيوم البحري الذي يوضع مباشرًة على المناطق 
الُمراد معالجتها. يليه عالج لّف الجسم بالكالسيوم لتجديد خاليا البشرة من ا�عماق والحّد من اÁجهاد. تمّتع 

بتقنية مساج باعثة على االسترخاء تستهدف مناطق محددة من الجسم وتعزز العافية ككّل.
السعر: ٥٥٠ درهم� إماراتي�

 
إدارة ا�جهاد من Thalasso باستخدام الطاقة البحرية (٦٠ دقيقة)

أِعد تزويد جسمك بالمعادن التي يحتاجها، وجّدد نشاطه مع هذا العالج الرائع من Thalasso. تتّم تغطية 
الجسم بطبقة من ِجل مياه البحر الذي يتم تسخينه قليًال لتسهيل انتقال المعادن الغنية فيه إلى الجسم. 

وبالتالي تتجّدد العناصر النزرة ومستويات المعادن، ويصبح الجسم مستعدÇ لمكافحة اÁجهاد وتعب ا�عصاب.
السعر: ٥٥٠ درهم� إماراتي�

 
 THALASSO عالجات إضافية من

 
سكراب بحري للجسم (٣٠ دقيقة)

سكراب بحري مجّدد للنشاط يزيل شوائب البشرة وسمومها، ويمنحها نعومة فائقة.
السعر: ٣٠٠ درهم� إماراتي�

 
عالج الساقين (٣٠ دقيقة)

يزاوج هذا العالج بين السكراب، ومساج تصريف السموم وماسك الِجل لتعزيز دوران الدم في ا�وعية الدقيقة 
والحّد من تعب الساقين. فهو يزيل االحتقان ويوفر راحًة فورية.  فتنعم الساقان بنضارة طويلة المدى، وتعودان 

إلى شكلهما ا�صلي مع شعور بالخّفة والحيوية. 
السعر: ٣٠٠ درهم� إماراتي�

 
حمام للتخّلص من سموم الجسم (٣٠ دقيقة)

تمّتع بحمام منعش مع كريم الطحالب البحرية ومياه البحر. تخّلص من السموم في جسمك وحّفز عملية 
التنحيف مع الطحالب البحرية البنّية الغنية بالمعادن.

السعر: ٣٠٠ درهم� إماراتي�

@تشمل نسبة ٧ بالمئة من رسم البلدية، ونسبة ١٠ بالمئة من رسم الخدمة، ونسبة ٥ بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة


