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BIOLOGIQUE RECHERCHÉ SPA FACIALS 
After skin diagnosis, the therapist will prescribe a facial treatment best suited for 
your skin.

ANANTARA SIGNATURE HYDRA FACIAL                                 (90 min) QAR 950
Skincare treatment that is full of water-rich properties and has been designed to provide 
intense hydration and stimulate the deep layers of our skin cells and tissue to boost collagen, 
elastin, and cell generation, while also exfoliating and encouraging blood flow to the skin.

SEBO-REGULATING PURIFYING FACIAL                                 (90 min) QAR 950
A sebum control skin purifying facial is a unique and scientifically designed kit for oily to 
combination skin, controls sebocyte differentiation and proliferation, reduces sebum secretion 
and decreases inflammation, while maintaining skin's moisture balance.

REGENERATIVE BRIGHTENING FACIAL                                   (90 min) QAR 950
The Brightening Facial for Hyper-Pigmented Skin is a gentle treatment to visibly reduce the 
appearance of skin blemishes, discoloration and age spots. For best results, it is advised to 
schedule a course of treatments with your therapist in regular prescribed intervals. 

FACIAL ENHANCERS 
Add any of these enhancements to your Biologique Recherché Facial for optimal 
results:
BIOVECTOR MARINE                                                                 (30 min) QAR 250 
MASK COLLAGEN BIOLOGIQUE FÉERIE                                 (30 min) QAR 250 
EYE PATCHES                                                              (30 min) QAR 180 
MASK PIGMENT 400                                          (30 min) QAR 250



SPA FACIALS

PRO-COLLAGEN                                                                        (60 min) QAR 800

and wrinkles. This anti-aging, replenishing facial harnesses the power of the sea to help 

and radiant.

SUPERFOOD                                                                              (60 min) QAR 800
This is a nutritional boost for stressed, dull skin. Rich in superfoods, essential minerals and 
trace elements to jumpstart tired and exhausted skin. Skin is left smoother, plumper and 
radiant, looking stress free and healthy.

EXPRESS FACIAL                                                                       (30 min) QAR 450

BODY EXPRESS

BODY RESURFACING                                                                 (30 min) QAR 500 
A body polish to remove dead skin cells.

COCOON BODY WRAP                                                               (30 min) QAR 500 
Body wrap to hydrate, leaving your skin feeling soft and supple.

BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE                              (30 min) QAR 400 
30-minute back massage with a pressure of your choice.

HEAD MASSAGE                                                             (30 min) QAR 300 
Eases headache and tension whilst supplying oxygen and circulation to the scalp, for a 
healthier hair.

ARGAN OIL HAIR TREATMENT                    (30 min) QAR 200 
Moroccan restorative hair treatment to promote hair growth, shine and combat hair loss.

COUPLE’S EXPERIENCE

COUPLE’S HIDEAWAY                                                           (180 min) QAR 2,800 
Enjoy a couple’s Hammam followed by a blissful signature massage and a hydrating facial.
A complete head to toe treatment for both.

COUPLE’S EXPERIENCE                                (60/90 min) QAR 1,600/QAR 2,000 
An exfoliating body treatment followed by a hot stone massage for two in a beautiful couple’s 
spa suite.
   



COUPLE’S MASSAGE                                      (60/90 min) QAR 1,400/QAR 1,800 
A shared experience for two, at the same time, in a private spa suite. Select a massage from 

this massage experience.

SPA SIGNATURE JOURNEY

ARABIAN OUD INFUSION                                                        (90 min) QAR 1,000
Arabian agarwood infused body scrub, which removes dead skin cells and prepares your skin 
for an aromatic 60-minute full body Aromatherapy massage.

BANANA ISLAND SIGNATURE HAMMAM                            (120 min) QAR 1,300
Customise your experience with our signature Hammam package. Indulge in a 60-minute 
Hammam followed by a 60-minute massage of your choice.

ANANTARA MAJESTIC REPLENISHMENT                             (150 min) QAR 1,350                                                                
Luxury decadence in your own private spa suite. Intensive hydration for thirsty skin. An 
emotionally grounding experience for skin that has never felt silkier. A deeply cleansing salt 
scrub that encourages cell regeneration for the softest, smoothest, most nourished skin. This 
nutrient-rich detox wrap uses deeply nourishing ingredients to encourage super skin health 

to leave you feeling completely reinvigorated. A powerful blend of massage techniques for 

breathing in beautiful essential oils as the epitome of your beautiful spa journey.



HAMMAM

ORIENTAL TURKISH OR MOROCCAN HAMMAM                   (90 min) QAR 1,000 
Turkish Hammam: Deep cleansing and polishing on a heated marble slab followed 
by a foam treatment and a 30-minute relaxing back massage.
Moroccan Hammam: Treatment of black soap exfoliation on a heated marble slab 
followed by a ghassoul cocoon wrap and completed by a relaxing 30-minute back 
massage.

TRADITIONAL TURKISH OR MOROCCAN HAMMAM              (60 min) QAR 800 
Deep purifying and bathing tradition from Turkey or Morocco, designed to purify, 
exfoliate and soothe aching muscles and relieve tension. 



MASSAGES 

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE                     (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Our therapists will incorporate their own unique style and natural techniques upon 
determining your focal points.

LAVA SHELL MASSAGE                                         (60/90 min) QAR 700/QAR 900
The island as the canvas sets the tone for this idyllic treatment. The smooth texture and 
shape of the tiger-striped clam shells contour the body, delivering a seamless massage 
of heat and touch. The continual heat of the shells relaxes the muscles, allowing for 

over your body sends you into a state of deep relaxation. 

BAMBOO MASSAGE                                             (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Bamboo massage is a technique that incorporates bamboo stalks of varying lengths to 
provide deep tissue work. This massage promotes circulation, sensory nerve perception, 
lymphatic drainage, and provides a deep sense of relaxation and well-being.

ARABIAN MASSAGE                                               (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Aromatherapy massage with a choice of pre-blended oils to focus on your current concerns. 

HOT STONE MASSAGE                                          (60/90 min) QAR 700/QAR 900

DEEP TISSUE                                                          (60/90 min) QAR 700/QAR 900

more intense and designed to release tension and relieve chronic pain.

SWEDISH MASSAGE                                             (60/90 min) QAR 700/QAR 900

muscular techniques to stimulate circulation and soothe aching muscles.  

STRESS RELIEF MASSAGE                                   (60/90 min) QAR 700/QAR 900

optimal comfort, focusing on most of the major muscle groups of the body.

   



ADVANCED FACIALS 
Analyse now, action now: treat yourself to a complimentary skin analysis and our skincare 
therapist will advise the best advanced facial treatment suitable for your skin. 

INFRACAV FACIAL TREATMENT                                               (60 min) QAR 800
Multi-functional LED lights channel the meridians of the face, mapping the skin as it lifts, 
tightens, detoxifies and rejuvenates. 
 
MESOTHERAPY FACIAL                                                         (90 min) QAR 1,200
Firms, hydrates and lifts. Serums are worked into your skin by means of micropuncture to 
smoothen fine lines, polish skin’s surface and stimulate cell renewal and regeneration.

VIP O2 OXYGLOW FACIAL                                                        (75 min) QAR 800
An oxygenating skin treatment to reinstate and replenish the skin. This aims to strengthen 
skin's elasticity and help eliminate acne-causing bacteria, as well as reduce fine lines and 
wrinkles, even out skin tone to improve overall complexion.

LIFT C.V.S TONE AND SCULPT WORKOUT FACIAL                (90 min) QAR 950
  egassam laicaf cfiiceps edisgnola smures evitca tnetop gnisu niks eht stfil dna senot ,smriF

techniques, promoting a complete workout for the face.

W E L L N E S S



ADVANCED BODY TREATMENTS

BODY RE-DEFINE TREATMENT                                            (90 min) QAR 1,000
Start your spa with a body exfoliation followed by a lymphatic massage in synergy with a 
personalised combination of Biologique Recherché body products such as serums, oils and 

smooth, soft and hydrated.

INFRARED CONTOUR                                                               (90 min) QAR 900
A detoxifying and contouring high-tech body treatment using a multifunction machine which 

toxins from the body.

MASSAGES

CUPPING MASSAGE                                            (60/90 min) QAR 700/QAR 900
An ancient form of alternative deep tissue therapy using soft suction massage cups to relieve 

CHAKRA BALANCING MASSAGE                   (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Our Chakra Balancing Massage helps you achieve greater physical, mental and emotional 
health. Become one with your body while your chakra (energy) points are aligned with 
specially blended essential oils and gem stones to clear, revitalise and heal your body’s 
chakra centers.

THAI HERBAL COMPRESS MASSAGE             (60/90 min) QAR 700/QAR 900
The treatment uses a perforated pocket of heated herbs to massage tensed muscles and to 
draw out toxins. The hot herbal poultice combined with massage help ease muscle aches 

body and release stagnant energy.

TRADITIONAL THAI MASSAGE                             (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Traditional Thai massage is an ancient healing system that combines broad and targeted 
acupressure, stimulation and manipulation of energy lines called SEN, and assisted yoga 
postures. Remain fully clothed during this massage whilst your therapist include rhythmic 
pressing and stretching of the entire body to aid in improved circulation, an improved range      
of motion, and reduced levels of stress.

REFLEXOLOGY                                                                             (60min) QAR 600

points along the meridians of the feet, restoring balance and harmony in the body and 
releasing tension. This detailed foot treatment helps facilitate a deep state of relaxation, calm 
the emotions, and produce a serene mind.



AYURVEDA TREATMENTS  
Holistic treatments using warm herbal oils to trigger energies of mind, body and spirit, 
promoting good health and balance.

SHIRODHARA TREATMENT                                   (60/90 min) QAR 700/QAR 900

healing technique incorporates various Indian herbs and its purifying, rejuvenating therapy is 
designed to eliminate toxins and mental exhaustion, as well as relieve stress and any ill 

ABHYANGA                                                              (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Abhyanga increases circulation within the body, especially to the nerve endings. Apart from  

KUNDALINI MASSAGE                                           (60/90 min) QAR 700/QAR 900
Kundalini is a special spinal massage with medicated herbal oil. It is a wonderful complement 
to the practice of yoga and meditation. The Kundalini massage treatment is known to infuse 
a tremendous amount of energy into a person, and has an incredible ability to heal almost any 



AEMOTIO
A modern treatment that makes use of a multifunction water bed with heated water 
mattress, color therapy, steam, and contrasting water temperature showers. With vichy 
shower and water-enhanced vibromassage, couple this with a body wrap at an additional 
charge for the ultimate experience.  

Resurfacing preparatory treatments remove dead skin cells for further uptake of 
nutrients and vitamins, leaving your skin feeling smooth, soft and glowing.

BIOLOGIQUE RECHERCHÉ BODY PEELING WRAP                 (35 min) QAR 400

SEA SALT BODY SCRUB                                                             (35 min) QAR 400           

SEA SALT BODY EXFOLIATION AND MARINE WRAP              (90 min) QAR 900

BIOLOGIQUE RECHERCHÉ SLIMMING & OXYGENATING       (90 min) QAR 900

BIOLOGIQUE RECHERCHÉ DOUBLE EXFOLIATING & LIFTING (90 min) QAR 900

THALASSOTHERAPY EXPERIENCE                                   (150 min) QAR 1,300

treatment incorporates luxury seawater and seaweed products, rich in magnesium and 

Start with a sea salt exfoliation on the Aemotio followed by a seaweed detoxifying body 

stress-relief massage to conclude your overall experience.

ADD-ONS
FLOATATION POD                                                                    (30 min) QAR 300

water without having to use any special breathing techniques or without contracting the 
muscles. Moreover, it reliaves the body of muscle tension, decreases stress and anxiety, and 
encourages healthy sleep.

INFRARED SAUNA                        (20 min) QAR 200
Deep, penetrating infrared heat to relax muscles, detoxify and deliver oxygen-rich blood.

KNEIPP FOOT AND LEG RESTORATION                    (60 min) QAR 600
A foot treatment to assist with swelling, poor circulation and fatigue. Both feet are 
immersed in contrasting water temperatures to increase blood circulation. Treatment is 
followed by exfoliation, wrap, and light lymphatic massage to alleviate swelling and heavy, 
tired legs and feet.





2021 أنانتارا سبا و ويلنس



جلسات الوجه بيولوجيك روشيرشي
بعد تشخيص نوع البشرة واحتياجاتها، يصف المعالج عالج الوجه األفضل لبشرتك

   جلسة ترطيب الوجه من توقيع أنانتارا                                                              (٩٠ دقيقة) ٩٥٠ ريال
 هو عالج خاص بالعناية بالبشرة وهو يتميز بخاصيات غنية بالمياه، كما أنه مصمم لترطيب

 وتحفيز الطبقات العميقة لخاليا البشرة واألنسجة، ما يساعد عىل تعزيز الكوالجين
 واإليالستين وتكاثر الخاليا فضًالعن مزايا التقشير وتحفيز تدفق الدم إىل البشرة

 جلسة ضبط الزهم وتنقية الوجه                                                                         (٩٠ دقيقة) ٩٥٠ ريال
 يه جلسة خاصة بتنقية الوجه وضبط الزهم، قد تم تصميمها علميًا وفرديًا للبشرة الدهنية

 والمختلطة، ويه تساعد عىل ضبط انتشار وفروقات السيبوسيت، وتحد من إفرازات الزهم
 وتقّلص االلتهابات بينما تحافظ عىل توازن الرطوبة يف البشرة

 جلسة تجديد خاليا البشرة وزيادة اإلشراقة                                                        (٩٠ دقيقة) ٩٥٠ ريال
 هذه الجلسة مناسبة للبشرة الشديدة التصّبغ ويه عبارة عن عالج لطيف يساعد عىل الحد

 وبكل وضوح من ظهور الشوائب عىل البشرة وفقدان لونها وبقع التقّدم يف العمر.
 للحصول عىل نتائج مثالية، ننصحك بتحديد مسار العالجات مع المعالج ضمن الفترات

 الزمنية المنتظمة الموصى بها

 المعززات الخاصة بالوجه
 يمكنك إضافة أي من هذه المعززات لجلسة الوجه بيولوجيك روشيرشي للحصول عىل نتائج

 مثالية:
 بيوفيكتور مارين                                                                                                        (٣٠ دقيقة) ٢٥٠ ريال
 قناع الكوالجين بيولوجيك فيري                                                                           (٣٠ دقيقة) ٢٥٠ ريال
                     لبخات العينين                                                                                                            (٣٠ دقيقة) ١٨٠ ريال
قناع التصبيغ                                                                                                                     (٣٠ دقيقة) ٢٥٠ ريال



 جلسات الوجه الخاصة بالسبا

  برو-كوالجين                                                                                                               (٦٠ دقيقة) ٨٠٠ ريال
 هو عالج للوجه خفيف للغاية وغني بالزيوت وبثالثة أنواع من الطحالب البحرية. يساعد عىل

 الحد قدر اإلمكان من مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد. هو عالج خاص بمحاربة آثار
 الشيخوخة وإعادة الرونق للبشرة، وهو يقوم عىل استثمار طاقة البحر من اجل تقليص

 الخطوط الرفيعة والتجاعيد ليترك بالتايل البشرة متجددة ومتألقة

   عالج تغذية البشرة                                                                                                     (٦٠ دقيقة) ٨٠٠ ريال
 يساعد هذا العالج عىل تغذية البشرة الباهتة والمتعبة. هو غني بالمغذيات والمعادن

 األساسية والعناصر الكفيلة بتحفيز وإيقاظ البشرة المتعبة والمنهكة. والنتيجة وجه ناعم
ومتوّرد ومتألق ومفعم بالصحة من دون أي أثر للتعب عليه

 جلسة الوجه السريعة                                                                                              (٣٠ دقيقة) ٤٥٠ ريال
 جلسة قصيرة للوجه تقوم عىل تنظيف وتقشير البشرة ودهنها بقناع وزهم خاص، وتتكلل

 التجربة بحماية للبشرة بواسطة كريم للنهار أو الليل

جلسات الجسم السريعة

  جلسة التخلص من الخاليا الميتة                                                                        (٣٠ دقيقة) ٥٠٠ ريال
يه جلسة صقل الجسم للتخلص من خاليا البشرة الميتة

  جلسة تغليف الجسم                                                                                                (٣٠ دقيقة) ٥٠٠ ريا
يتم تغليف الجسم من أجل ترطيبه وبالتايل تصبح البشرة ناعمة ولّينة

  جلسة تدليك الظهر والرقبة والكتفين                                                               (٣٠ دقيقة) ٤٠٠ ريال
تدليك للظهر مدته 30 دقيقة بحسب حّدية الضغط الذي تختارها

  تدليك الرأس                                                                                                                (٣٠ دقيقة) ٣٠٠ ريال
 يريح وجع الرأس ويساعد عىل التخلص من التشنجات حيث يعمل عىل توريد األوكسيجين

وإيصال الدورة الدموية إىل فروة الرأس للحصول عىل شعر أكثر صحة

 عالج الشعر بزيت األرغان                                                                                          (٣٠ دقيقة) ٢٠٠ ريال
هو عالج مغربي للشعر يساعد عىل نمو الشعر وزيادة إشراقته ومحاربة تساقط الشعر

تجربة الثنائي

 مالذ الثنائي                                                                                                                (١٨٠ دقيقة) ٢٨٠٠ ريال
 نقدم لكم تجربة الحمام للثنائي يليها تدليك مميز يحمل توقيع السبا وجلسة ترطيب

للوجه. إنه عالج كامل من الرأس حتى القدمين لكما معًا

 تجربة الثنائي                                                                                         (٩٠/٦٠ دقيقة) ١،٦٠٠ ريال/٢،٠٠٠ ريال
 عالج لتقشير الجسم يليه تدليك باألحجار الساخنة لشخصين ضمن جناح السبا الجميل

 المخصص للثنائي



 جلسة التدليك المخصصة للثنائي                                                            (٩٠/٦٠ دقيقة) ١٨٠٠/١٤٠٠ ريال
 تجربة يتشاركها شخصان يف الوقت نفسه ضمن جناح السبا الخاص. يمكنك اختيار جلسة
 التدليك من قائمة السبا كأفضليتك الشخصية وتعزيز المنافع النفسية والجسدية لتجربة

 التدليك

 رحلة الرفاهة من توقيع السبا

 جلسة العود العربية                                                                                                   (٩٠ دقيقة) ١٠٠٠ ريال
 جلسة فرك الجسم بالعود الهندي عىل الطريقة العربية، التي تساعد عىل التخلص من خاليا

البشرة الميتة، والتي تحّضر البشرة لجلسة تدليك كامل الجسم بالزيوت العطرية

 جلسة الحمام من من توقيع جزيرة البنانا                                                      (١٢٠ دقيقة) ١٣٠٠ ريال
 صمم تجربتك من خالل عرض الحمام الذي يحمل توقيع السبا لدينا. دلل نفسك خالل جلسة

.الحمام الممتدة عىل 60 دقيقة تليها جلسة تدليك مدتها 60 دقيقة من اختيارك

 جلسة التجديد الملوكية من أنانتارا                                                                 (١٥٠ دقيقة) ١٣٥٠ ريال
 ندعوك لتغوض يف أعماق الفخامة ضمن جناح السبا الخاص. تساعد هذه الجلسة عىل

 ترطيب البشرة الظمآنة بشكل مكثف. إنها تجربة ثورية للبشرة توّلد إحساسًا من النعومة
 الحريرية لم تشهده من قبل. تساعد حركات الفرك بواسطة الملح عىل تنظيف البشرة حتى

 األعماق ما يحفز عملية تجدد الخاليا للحصول بالتايل عىل بشرة ناعمة وملساء تحتوي عىل
 كل المغذيات الالزمة. هو غالف غني بالمغذيات يعمل عىل تخليص البشرة من السموم

 كما أنه يستخدم مكونات التغذية الموجودة يف العمق لالرتقاء بصحة البشرة واستئصال
 السموم منها. يحفز هذا العالج عملية التخلص من السموم وإعادة التوازن للبشرة لكي

 تشعر بالتجدد الكامل. إنه مزيج فعال من تقنيات التدليك التي تساهم يف موازنة درجة اللون
 وتحسين الدورة الدموية. كلل هذه التجربة من خالل عالج الترطيب المريح بينما تستنشق

شذا الزيوت العطرية، كخالصة لرحلة السبا الجميلة



 الحمام

 الحمام المغربي أو التريك الشريق                                                                         (٩٠ دقيقة) ١٠٠٠ ريال
 الحمام التريك: يساعد عىل تنظيف البشرة حتى األعماق وصقلها عىل بالط رخامي ساخن يليه

 .عالج بالرغوة وتدليك مريح للظهر مدته 30 دقيقة
 الحمام المغربي: عالج يقوم عىل تقشير البشرة بالصابون األسود عىل بالط رخامي ساخن يليه

 .تغليف الجسم بالغسول ومن ثم تدليك مريح للظهر مدته 30 دقيقة

 الحمام التريك أو المغربي التقليدي                                                                     (٦٠ دقيقة) ٨٠٠ ريال
 هو تقليد استحمام تريك أو مغربي يساعد عىل تنقية البشرة من العمق، وهو يساعد عىل

.تنظيف وتقشير وإراحة العضالت المتألمة والتخلص من التشنجات



 جلسات التدليك

 جلسة التدليك من توقيع أنانتارا                                                                (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 سوف يستخدم المعالجون لدينا أسلوبهم الفريد الخاص وتقنياتهم الطبيعية عند تحديد

 .نقاطك الرئيسية

  جلسة التدليك بالصدف                                                                                  (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 عالج رائع يتميز باستخدام الصدف عىل الجسم. سوف تشعر بالملمس الناعم وشكل

 الصدف المخطط كالنمر عىل بشرتك. فحرارة الصدف المتواصلة تريح العضالت ما يسمح
 باختراق طبقات التشنج حتى األعماق والحد من تصّلب العضالت. هذه العملية تطلق

 العنان لتدفق الطاقة وتعيد توازن الجسد والذهن. إن منافع هذه الجلسة ال تحصى ودفء
.الصدف المنزلق عىل جسمك سيشعرك حتمًا باالسترخاء التام

 جلسة التدليك بواسطة الخيزران                                                                (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 هذه التدليك هو تقنية تقوم عىل استخدام عيدان من الخيزران متفاوتة الطول لبلوغ

 األنسجة حتى األعماق. يساعد هذا التدليك عىل تحفيز الدورة الدموية وبلوغ األعصاب الحسية
  .ويحسن التصريف الليمفاوي كما يشعرك بالرفاهة واالسترخاء التام

 التدليك العربي                                                                                                  (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 هو تدليك بالزيوت العطرية مع خيارات من الزيوت الممزوجة مسبقًا الهدف منه التركيز عىل

.المشاكل الحالية لكل شخص

 التدليك باألحجار الساخنة                                                                               (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 تدليك متخصص يقوم عىل استخدام أحجار البازلت الساخنة والملساء والمسطحة الكفيلة

 بتخليص الجسم من التشنجات وترخية العضالت المتصلبة وتحفيز الدورة الدموية
 .واأليض

جلسة تدليك األنسجة حتى األعماق                                                           (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 تجمع هذه الجلسة بين الضغط بقوة وببطء الستهداف األنسجة العميقة يف العضالت،

 .والعمل عىل التخلص من التشنجات ومن اآلالم المزمنة

 جلسة التدليك السويدي                                                                                 (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 يقوم هذا التدليك عىل الضغط برفق ثم بشّدة وتدليك الجسم بحركة العجن واالنزالق، إىل

 جانب تقنيات تدليك العضالت يف العمق من أجل تحفيز الدورة الدموية وتخفيف آالم
   .العضالت

  جلسة التخلص من الضغط                                                                         (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 جلسة تقوم عىل تدليك العضالت برفق حتى المستوى أو قوة الضغط التي تريحك، كما أنها

 .تركز عىل معظم الكتالت العضلية الرئيسية يف الجسم
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 عالجات الجسم المتقدمة

 عالج إعادة تحديد مالمح الجسم                                                                             (٩0 دقيقة) ١٠00 ريال
 إبدأ دلسة السبا بتقشير للجسم يليه تدليك ليمفاوي باستخدام مزيج خاص من منتجات

 العناية بالجسم بيولوجيك روشيرشي مثل السيروم والزيوت والكريمات لتقوية وشد البشرة
ويف الوقت نفسه تحسين الدورة الدموية، والنتيجة بشرة ملساء وناعمة ورطبة

 جلسة تحديد الكونتور باألشعة دون الحمراء                                                    (٩0 دقيقة) ٩00 ريال
 عالج للجسم بالتكنولوجيا العالية يعمل عىل إزالة السموم وتحديد الكونتور بواسطة جهاز

 متعدد الوظائف يتضمن مزيجًا من خاصيات التجويف والترددات الالسلكية وأشعة الليد
دون الحمراء، من أجل نحت الجسم والتخلص من السموم

 جلسات التدليك

 جلسة الحجامة                                                                                                 (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 هو شكل قديم من عالج األنسجة العميقة البديل بواسطة األكواب التي تقوم بالتدليك عن

 طريق الشفط برفق من أجل فّك التشنجات يف العضالت وبالتايل تحسين التدفق الدموي
 ككل وتحسين عملية ترميم الخاليا. هو ممتاز لمعالجة السيلوليت وتخفيف اآلالم

 وااللتهابات

 تدليك شاكرا الخاص بموازنة الجسم                                                 (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال ريال
 تساعد جلسة الموازنة هذه عىل التنعم بصحة جسدية وذهنية وعاطفية فضىل. سوف

 تصبح واحدًا مع جسمك بينما تتناغم نقاط (الطاقة) شاكرا مع مزيج الزيوت األساسية الخاص
 واألحجار الكريمة من أجل تنقية وإحياء ومداواة نقاط الشاكرا يف الجسم

  تدليك الضغط باألعشاب عىل الطريقة التايلندية                           (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال ريال
 يقوم العالج عىل استخدام كيس من األعشاب الساخنة ذي فتحات من أجل تدليك العضالت
 المشنجة واستخراج السموم. فكمادة األعشاب الساخنة مع التدليك يساعدان عىل الحد من

 آالم العضالت ومن تصلب المفاصل كما يحفزان الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي ويزيالن
 السموم من الجسم ويساهمان يف تفجير الطاقة الكامنة يف الجسم

 التدليك التايلندي التقليدي                                                                           (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 إنه طريقة معالجة قديمة تجمع بين الضغط باإلبر بشكل عام أو بشكل مستهدف، فضًال

 عن التحفيز والتحكم يف خطوط الطاقة، اسمها ”اس اي ان“ ، تكملها حركات اليوغا. خالل
 هذا التدل، تبقى مرتديًا كل ثيابك بينما يقوم المعالج بالضغط اإليقاعي وتمديد كامل الجسم
 للمساعدة عىل تحسين الدورة الدموية وتحسين نطاق الحركة وتقليص مسنويات الضغط

 النفسي

  تدليك القدمين                                                                                                            (٦0 دقيقة) ٦00 ريال
 يعرف أيضًا بتدليك "المناطق"، حيث إن هذه الممارسة تقوم عىل الضغط عىل نقاط محددة
 عىل طول خطوط القدم، من أجل إعادة التوازن والتناغم يف الجسم وحّل التشنجات. يساعد

هذا العالج المفصل للقدم عىل االسترخاء التام وتهدئة العواطف والشعور بالسكينة



 عالجات األيورفيدا

 عالجات شاملة تقوم عىل استخدام زيوت األعشاب الدافئة من أجل إطالق العنان لطاقات
 الذهن والجسم والروح وبالتايل إعادة التوازن للجسم وتحسين صحته

  عالج شيرودارا                                                                                                    (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 تتكون كلمة شيرودارا من "شيرو" أي الرأس و"دارا" أي التدفق بالسنسكريتية. هو عبارة عن

 تقنية مداواة أيورفيدية بواسطة األعشاب الهندية المتنوعة الكفيلة بتنقية وتجديد البشرة
 كما أنها تساعد عىل التخلص من السموم واإلنهاك الذهني، والتحرر من الضغط النفسي

 وكل آثاره المرضية. يساعد هذا العالج عىل تحسين وظائف كامل الجهاز العصبي المركزي

  أبيانجا                                                                                                                  (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 يساعد هذا العالج عىل تحفيز الدورة الدموية يف الجسم، وخصوصًا أطراف األعصاب. إىل جانب

 آثاره الممتازة عىل الصحة، يساعد هذا العالج عىل إضفاء رونق وإشراقة صحية عىل الوجه. كما
 أنه يقوي عضالت الجسم لتصبح أكثر صالبة وتوازنًا

 تدليك كونداليني                                                                                              (٩٠/٦٠ دقيقة) ٩٠٠/٧٠٠ ريال
 هو تدليك خاص للعمود الفقري بواسطة زيوت األعشاب الطبية. هو مكّمل رائع لليوغا

 والتأمل. ُيعرف تدليك الكونداليني بقدرته عىل إدخال كّم هائل من الطاقة يف جسم
 الشخص، وعىل مداواة كل اآلالم تقريبًا، أكانت جسدية أو عاطفية أو روحية



آيموشيو
 هو عالج حديث يقوم عىل استخدام السرير المائي المتعدد الوظائف مع فراش مائي دافئ

 والعالج باأللوان والبخار والدش بحرارة المياه المتباينة. يمكنك تكملة حمام فيشي
 والتدليك الذبذبي المعزز بالماء بجلسة تغليف الجسم مقابل كلفة إضافية للحصول عىل

 تجربة مثالية

 تساعد العالجات التحضيرية إلظهار سطح البشرة عىل التخلص من الخاليا الميتة إلدخال
مزيد من المغذيات والفيتامينات إىل الجسم، ما يترك البشرة ناعمة وملساء ومتألقة

 جلسة تقشير وتغليف الجسم من بيولوجيك روشيرشي                             (٣٥ دقيقة) ٤00 ريال
 جلسة فرك الجسم بملح البحر                                                                              (٣٥ دقيقة) ٤00 ريال
عالجات تجديد وإظهار سطح الجسم يليها عالج الترطيب بالتعويم         (٩٠ دقيقة) ٩00 ريال
تقشير الجسم بملح البحر وتغليف الجسم بالمنتجات البحرية                  (٩٠ دقيقة) ٩00 ريال
  التنحيف والعالج بواسطة األوكسيجين من بيولوجيك روشيرشي          (٩٠ دقيقة) ٩00 ريال
 جلسة التقشير والشد المزدوجة من بيولوجيك روشيرشي                           (٩٠ دقيقة) ٩00 ريال
 تجربة العالج البحري                                                                                               (١٥٠ دقيقة) ١٣00 ريال

 إن منافع المكونات المشتقة من البحر عىل الصحة والرفاهة ال تحصى! يحتوي هذا العالج
 عىل منتجات المياه البحرية والطحالب البحرية الفاخرة، الغنية بالمغنيزيوم والمعادن،

 والتي تعالج مجموعة من حاالت البشرة مثل األكزيما والوزن الزائد ومستويات الطاقة
المنخفضة واحتباس السوائل

 إبدأ التجربة بجلسة تقشير بواسطة الملح البحري عىل آيموشيو تليها جلسة تغليف الجسم
 بالطحالب البحرية للتخلص من السموم. ثم دلل نفسك بجلسة التعويم الحسية بملح

 المغنيزيوم من أجل تحرير العضالت من التشنجات وتقليص الضغط النفسي والقلق. كّلل
 هذه الرحلة بتدليك االسترخاء لمدة 60 دقيقة الذي يساعد عىل التخلص من الضغط النفسي،

لتكون بذلك تجربتك كاملة متكاملة

 اإلضافات

 فراش التعويم                                                                                                           (٣٠ دقيقة) ٣00 ريال
 يقوم عالج التعويم المائي بواسطة الملح عىل االستلقاء عىل فراش األحالم المغمور بالملح.

 تسمح نسبة الملح المركزة جدًا بتعويم الجسم من دون أي جهد عىل سطح المياه من
 دون الحاجة إىل استخدام أي تقنيات تنفس خاصة أو من دون شد العضالت. عالوة عىل ذلك،
 يسمح هذا العالج بحّل التشنجات العضلية، والحد من الضغط النفسي والقلق، كما يساعد

 عىل النوم بشكل صحي

 ساونا األشعة دون الحمراء                                                                                       (٢٠ دقيقة) ٢00 ريال
 تخترق حرارة األشعة دون الحمراء أعماق األنسجة فتريح العضالت وتزيل السموم من الخاليا

وتبقي الدم غنيًا باألوكسيجين

 جلسة كنيب لترميم القدمين والرجلين                                                              (٦٠ دقيقة) ٦00 ريال
 هو عالج للقدم يساعد عىل مداواة التورم والدورة الدموية الضعيفة والتعب. يتم تغطيس

 القدمين يف مياه متفاوتة الحرارة لتحفيز الدورة الدموية. ييل هذا العالج جلسة تقشير
 وتغليف وتدليك لمفاوي لطيف من اجل الحد من التورم وإراحة القدمين والرجلين

 الثقيلتين والمتعبتين




