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تجربة تجمع ما بين الصحة والفخامة
يف مركز السبا والرفاهة أنانتارا 



 يعتبر مركز السبا والرفاهة أناتارا يف منتجع جزر البنانا الدوحة، قطر، مالذًا مميزًا لالبتعاد عن
  متطلبات وانشغاالت المدينة اليومية.

 تبدأ رحلة االستلهام إىل عالم الخليج الفارسي بجولة فخمة مدتها 25 دقيقة نحو مركز السبا الوحيد
 يف قطر يف منتجع الجزيرة، والحائز عىل جائزة أفضل سبا يف قطر لمّرات متتالية من لجنة جوائز

 مراكز السبا الفخمة حول العالم. عندما تطأ قدمك أرض الجزيرة، ستجد يف انتظارك فريقنا المتفاني
 للترحيب بك. سافر إىل عالم مركز السبا والرفاهة أنانتارا يك تشعر فورًا بحالة من الهدوء واالسترخاء.

 أطلق العنان لحواسك بينما تختبر لمسات السبا الفريدة خالل رحلتك. كل خطوة نقوم بها يه
مصممة بدقة وموجهة لك خصيصًا، حضرة الضيف الكريم يف مركز السبا والرفاهة أنانتارا.  

رحلة الضيف يف مركز السبا والرفاهة أنانتارا
 إنها رحلة كاملة متكاملة مؤلفة من عدة أجزاء. لقد تم تصميم كل ركن وزاوية بما يتناسب مع

 احتياجات الضيف إىل أقصى حدود إذ إننا نسعى جاهدين يك نجمع ما بين لمسات السبا المحترفة
 والتجربة الرائعة والراقية.

 الموقع االلكتروني: صفحتنا االلكترونية مصممة بطريقة مميزة ويه ترّحب بجميع األشخاص أيًا
 كانت خصائصهم الديموغرافية أو فئاتهم العمرية، إذ يمكن لكل من يرغب اإلطالع عىل خدمات

 وعروض السبا والرفاهة لدينا، كما أننا نعرض لهم صورًا إىل جانب قائمة السبا والرفاهة الفريدة من
نوعها لمساعدتهم يف الخيارات. إبحث عن خانة "االتصال بنا" لكي تنطلق يف رحلتك من هنا. 

 ردهة االستقبال: هذه المساحة المحيطة يه "واجهة" مركز السبا والرفاهة لدينا. سوف يجيب
 ممثل المركز عىل كل أسئلتك واهتماماتك ومخاوفك لكي تشعر أننا نعتني بك من لحظة وصولك. ال

تتردد باالتصال بنا عبر الهاتف                              أو التواصل معنا عبر البريد االلكتروني متى أردت

 االستقبال يف السبا: يبدأ مشوارك يف السبا باستقبال حار. عندما يدعوك عامل االستقبال للجلوس،
 ستجد مشروبًا ترطيبيًا من السبا واستمارات االستشارة. ثم يصل معالج السبا بمظهره الحسن

 وهدوئه وابتسامته، ويرافقك خالل ما تبقى من رحلتك داخل السبا، حيث سيقودك إىل غرفة تبديل
 المالبس ويعّرفك عىل مرافق السبا التي يمكنك فيها تدليل نفسك قبل جلسة العالج أو بعدها.

 .سيبقى المعالج معك طيلة الوقت حرصًا عىل راحتك واسترخائك التام

 فريق السبا: لدينا فريق من المحترفين وهم مدّربون ومعتمدون دوليًا كما أنهم يتمتعون بكثير
 من المعرفة والمهارات. المعالج هو شخص محترف ولطيف وصادق. ثق بأننا نفكر يف مصلحتك

 الفضىل وصحتك المثىل قبل كل شيء، عندما نبتكر لك تجربة يف السبا مصممة حسب حاجتك لن
 تنساها أبدًا.

 غرفة العالج: تتميز غرف العالج لدينا بتصميمها الجميل والعصري وبفخامتها، ويه إما تطّل عىل
 البحر أو الحديقة، ما يكفل للضيف جوًا من الهدوء والسكينة والطمأنينة. الروائح العطرة تعبق يف

 كل األرجاء وتدابير الصحة والنظافة مضمونة يف كل زاوية. يتألف جناح السبا من منطقة خاصة
 لتبديل المالبس، ودش حديث التصميم، وغرفة بخار، وتراس خاص لتمتع نظرك بمشهد المحيط

 الملويك قبل العالج أو بعده.

 التشاور: نحن نتشاور مع الضيف خالل طقس القدمين. إنها فرصة يك يسّلط الضوء أو يناقش أي
تعديالت يف العالج الذي اختاره.

 العالج: يف البداية، يشعر المعالج الضيف بلمسات يديه ليعّرفه عىل إحساس الضغط وعىل العالج
 وليساعده عىل االسترخاء. نحن ننفذ طلبك من أول لحظة وحتى آخر لحظة استنادًا إىل معايير

مهنية وخبرة واسعة ومهارات عالية يف العالج.

 ما بعد العالج: نقّدم للضيف نصائح حول أسلوب العيش وتوصيات بشأن المنتجات ومن ثم نرافقه
 إىل ردهة الالونج الهادئة، حيث نقدم له مشروبًا ترطيبيًا ووجبة خفيفة من السبا، ونزّوده باستمارة

 الوصفات الطبية، ولدى عودته إىل مكتب االستقبال ُيعاد الحجز وتصدر الفاتورة. حينها يكون البّواب
 يف انتظاره لمرافقته إىل وجهته التالية يف منتجع الجزيرة الخالب.

 رجاء ال تتردد بطلب المساعدة من موظفي السبا المحترفين لالستفسار عن المطاعم أو المراكز
الترفيهية أو حجز الغرف.

 رموز الرفاهة
 تم تصميم هذه الرموز الخاصة لتمثيل مختلف المنافع التي يقّدمها كل عالج.
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الحّد من الضغط النفسي والتوّتر وتعزيز النوم

محاربة الشيخوخة وتجديد خاليا البشرة

الرفاهة

تعزيز المناعة

التخّلص من السموم

جهاز التنفس واألوعية الوعائية



 جلسة التجديد الملوكية من أنانتارا
٢،٤٥٠ ريال قطري | ١٨٠ دقيقة

 ندعوك لتغوص يف أعماق الفخامة ضمن جناح السبا لدينا. تساعد هذه الجلسة عىل ترطيب
 البشرة العطشة 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 لتحسين صحة 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. إنه
 حمام يقوم عىل العالج الترطيبي وهو يساعد عىل االسترخاء والتخّلص من التوّتر الزائد. كلل هذه

 التجربة من خالل جلسة ترطيب الوجه "هيدرا بلو فيتومير" الكفيلة بإضفاء رونق وشباب إىل بشرتك
أليام، بينما تستنشق شذا الزيوت العطرية، كخالصة لرحلة السبا الجميلة.

جلسة الحمام من من توقيع جزر البنانا
١،٤٥٠ ريال قطري | ١٢٠ دقيقة 

 صمم تجربتك بحسب احتياجاتك 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 العود العربية
١،٢٠٠ ريال قطري |  ٩٠ دقيقة

 إنها 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 لمدة 60 دقيقة.

                               

                               

        

               

رحالت العالج بتوقيع السبا
 استعد هدوءك الداخيل من خالل رحالت السبا المميزة بتوقيعنا
 الخاص، فهذه التجربة كفيلة بإيقاظ حواسك كما تساعدك عىل

 االختالء بنفسك يف جّو من السالم والسكينة. ترتكز رحالتنا
 العالجية عىل عناصر األرض والنار والهواء والمياه التي تعتبر
 أساسية للحفاظ عىل توازن وصحة الجسم. لقد صممنا هذه
 الرحالت بما يضمن لك الدالل التام وتجربة عميقة فريدة من

نوعها لن تختبرها يف أي مكان آخر

                                                              



مالذ الثنائي
٢،٧٠٠ ريال قطري | ١٥٠ دقيقة 

 نقدم لكم تجربة الحمام للثنائي يليها تدليك مميز يحمل توقيع السبا وجلسة ترطيب للوجه. إنه
عالج كامل من الرأس حتى القدمين لكما معًا.

تجربة تشارك كنوز الجزيرة
 ٢،٠٠٠ ريال قطري | ١٢٠ دقيقة

 تجربة مخصصة للثنائي تبدأ بجلسة تقشير لكامل الجسم بواسطة الملح البحري تليها جلسة
 تغليف الجسم بالطحالب البحرية التي تغّذي البشرة وتجعلها ناعمة كالحرير. تتكّلل هذه الرحلة

 بتدليك "الفا شيل" لكامل الجسم الخاص بالجزيرة والممتد عىل 60 دقيقة داخل جناح السبا الجميل
 المخصص للثنائي يف أجواء من الروائح الفّواحة والعطور.

جلسة التدليك الملكية المخصصة للثنائي
١،٦٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة 

 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 هذه.

                               

                

                               

تجربة الثنائي



احتفاالت الحمام
٣،٨٠٠ ريال قطري | ٧٥ دقيقة 

 الحمام الجماعي هو حمام تقليدي خاص تمامًا، يقّدم خالله للضيوف الفاكهة الطازجة
 والمشروبات. هذا العالج مثايل لالحتفال بالمناسبات الخاصة، وحفالت الزفاف، وأعياد الميالد، أو

 اللقاءات الجماعية (أقّله 4 أشخاص).

التجربة األصيلة
١،١٥٠ ريال قطري | ١٠٥ دقيقة

 ينطوي هذا العالج عىل التقاليد التاريخية الحقيقية للحمام مع لمسة مختلفة. خالل هذه
 الجلسة، يتم تنظيف البشرة وتنقيتها بواسطة الصابون األسود العطري وزيت األرغان، ثم يتم

 تقشيرها بقفاز الكيسا. تتكّلل التجربة بتدليك للظهر أو كامل الجسم بواسطة زيت التمر والتين
مع مرّطب زهر البرتقال "ثاوزند أند وان نايت".

 النكهات المغربية الشرقية
٨٢٠ ريال قطري | ٤٥ دقيقة

 تتم هذه الجلسة ضمن المحيط المريح لمرافق الحمام، حيث تعمل األحجار وحرارة البخار بكل
 رفق عىل تطرية وتحضير البشرة للتقشير بواسطة قفاز الكيسا، يليها تغليف الجسم بالرغوة

 باستخدام أفخر أنواع الصابون المصنوع يدويًا من زيت الزيتون.

 الحمام التريك التقليدي
٨٢٠ ريال قطري | ٤٥ دقيقة

 خالل هذه الجلسة، يمكنك االسترخاء كسلطان تحت إشراف األخصائيين المحترفين يف الحمام
 لدينا. إن طقس الحمام التريك هو تقليد قديم لالستحمام يقوم عىل تنظيف البشرة وترخيتها

 من خالل التدليك بالرغوة وقناع للجسم مصنوع من العسل، والنتيجة استرخاء تام وبشرة
 متجددة وحيوية.

                               

                               

                               

                               

طقوس الحمام
 استوحيت فكرة الحمام من تقاليد بيوت االستحمام الرومانية والبيزنطية

 القديمة، كما نشأ الحمام يف الثقافة العربية كمكان لالستعداد للصالة.
 ازدادت شعبية أماكن االستحمام هذه ضمن المنطقة يف أواخر القرن

 الخامس عشر، وكانت توجد عادة بالقرب من المسجد والمدينة. أما طقوس
 الحمام فهي عالجات تنظيف البشرة التقليدية التي تتم داخل الحمام، ويه

 تقوم عىل غسل الجسم وتعريضه للبخار وتنظيف المسام حتى األعماق
 وتقشير البشرة وتدليكها. أصبح الحمام جزًءا ال يتجزأ من الحياة، واليوم

 تحتفل مراكز السبا حول العالم بهذا العالج التقليدي لتنقية البشرة. ويفتخر
 مركز السبا والرفاهة أنانتارا – منتجع جزر البنانا الدوحة بامتالكه واحدًا من

 أضخم الحمامات ومرافق الحمام يف قطر، حيث إنه مزود برخام أكثر من رائع
 وبتشطيبات من الموزاييك من دون أن ننسى المنتجات الفاخرة المعروفة

عالميًا. إنه الوصفة السحرية لتدليل الذات وعيش تجربة فاخرة ال مثيل لها. 

                               

الجلسة الذهبية
١،٠٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة 

 خالل هذه الجلسة، يتم فتح المسام بواسطة الصابون األسود واألوكالبتوس العطري، من أجل تحضير
 البشرة للتقشير بقفاز الكيسا، بعد ذلك، بتم فرك الجسم بمستحضر الذهب المميز، وتغليفه بغسول

 الذهب والطين مع المستحضرات النباتية للتخلص من الشوائب. تنتهي التجربة بغسل الجسم ودهنه
 بزيت األرغان الذي يغّذي البشرة ويحافظ عىل رطوبتها.



عالجات التدليك
 جلسة التدليك بالعود العربي

٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 يه عبارة عن جلسة تدليك بالعطور بواسطة زيوت العود الممزوجة مسبقًا التي تنّشط الحواس
 وترخي الجسم والذهن والروح. هذه الجلسة كفيلة بتحريرك من الضغط النفسي، وترخية

 العضالت المتعبة والمتألمة، والتخلص من الضغط إلزالة حمض الالكتيك المتراكم، وإزالة األلم
  والتصّلب الناجمين عن مسببات الضغط الجسدي والعاطفي يف الحياة.

  جلسة التدليك الخاصة بتوقيع أنانتارا
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 من خالل مزيج الزيوت الخاص بنا وتقنيات الضغط والدعك والتمديد، يعمل هذا العالج عىل
 تنشيط الدورة الدموية وترخية العضالت حتى األعماق، باإلضافة إىل إرجاع الطاقة عىل طول

 الخطوط الزوالية.

التدليك الحسي بصدف البحر
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 جلسة خرافية تعيشها للمرة األوىل يف الجزيرة. يوضع البطلينوس ذو القوام والشكل الناعم
 والمقّلم كالنمر عىل محيط الجسم، لكي تشعر بتدليك سلس بواسطة الحرارة واللمس. كما أن
 التدليك الدافئ للعضالت يساعد عىل إزالة الضغط النفسي وإعادة الطاقة للجسم يف كل منطقة

 عىل حدة.

التدليك باألحجار الساخنة
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 تدليك فريد يقوم عىل استخدام األحجار البركانية الساخنة والزيوت العطرية الكفيلة بتخليص
الجسم من آالم العضالت العميقة وترخيته بالكامل٫

التدليك بواسطة البامبو.
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 جلسة تقوم عىل استخدام قصب البامبو المتفاوتة الطول من أجل تنشيط األنسجة حتى األعماق.
 يساعد هذا التدليك عىل تحفيز الدورة الدموية، وتشغيل الجهاز العصبي الحسي، والتصريف

الليمفاوي، وهو الطريقة األرىق لتحسين المزاج طبيعيًا والشعور باالسترخاء التام.

التدليك السويدي
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 يقوم هذا التدليك عىل الضغط برفق وتدليك الجسم بحركة العجن واالنزالق، إىل جانب تقنيات
 تدليك العضالت يف العمق من أجل تحفيز الدورة الدموية وتخفيف آالم العضالت. يتخطى هذا

 التدليك حدود االسترخاء حيث يعمل عىل رفع مستوى األوكسيجين يف الدم وبالتايل ينشط الدورة
  الدموية ويعزز المرونة.

الحجامة الصينية
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 هو شكل قديم من العالجات البديلة لألنسجة حتى األعماق بواسطة كؤوس الشفط والتدليك
 برفق. يساعد هذا العالج عىل التخلص من تشنج العضالت وتحسين تدفق الدم ككل وتعزيز

 عملية ترميم الخاليا. هو ممتاز لمعالجة السيلوليت واآلالم وااللتهابات.

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                



جلسة التدليك التايلندية التقليدية بواسطة الملح
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 إن جلسة التدليك التايلندية التقليدية القائمة عىل استخدام الملح يه طقس يجمع ما بين
 تقنيات التدليك التايلندية وضمادة الملح الساخن الكفيلة بتحرير عضالت الكتفين وأسفل الظهر

 من التشنجات. تحتوي كل ضمادة عىل مزيج من الملح الخشن واألعشاب الطبية وتوضع عىل
 نقاط الطاقة يف الجسم بحسب مستويات مختلفة من الضغط، مع التركيز عىل مناطق األلم أو

 المناطق المنشودة. والنتيجة حركة فضىل وتشنجات أقل ضمن المناطق المعاَلجة يف الظهر،
 ما يعني أن هذا العالج يعمل عىل تحرير الضغط النفسي وتحسين المزاج.

تدليك الضغط باألعشاب عىل الطريقة التايلندية
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 هذا العالج القديم الفريد من نوعه هو عالج بالمستحضرات العطرية كما يساعد عىل تغذية الجسم
 يف الوقت نفسه. هو عالج كالسيكي يقوم عىل استخدام األعشاب من أجل تسكين آالم المفاصل

 وتشنج العضالت وتفجير الطاقة المدفونة يف الجسم.
 يتم تسخين كمادة األعشاب الساخنة بالزيوت العطرية ويه بدورها تستخدم لتدليك كامل

 الجسم. يحفز هذا التدليك الدورة الدموية يف المنطقة المتأثرة كما يعزز عملية التعّرق، ما يساعد
 .البشرة عىل التخّلص من السموم

 تدليك القدمين
٦٠٠ ريال قطري | ٤٥ دقيقة

 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 الرفاهة
 يف مركز السبا والرفاهة أناتارا، نرّكز عىل أبعاد الرفاهة األربعة ويه: الرفاهة

 الروحية / الرفاهة العاطفية / الرفاهة الجسدية / الرفاهة االجتماعية. من خالل
 العالجات األيورفيدية والتايلندية والصينية القديمة، يتم ابتكار النشاطات

 واألنظمة الغذائية بحسب تركيبة كل شخص وحده (نظام التغذية،
 التمارين الرياضية، التفاعالت االجتماعية، احتياجات الصحة والنظافة)، بهدف

الحفاظ عىل التوازن وبالتايل خلق التناغم ما بين الجسد والذهن والروح

 جلسة المحارب التايلندية
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 إنه طريقة معالجة قديمة تجمع بين الضغط باإلبر بشكل عام أو بشكل مستهدف، فضًال عن التحفيز
 والتحكم يف خطوط الطاقة، اسمها سن، تكملها حركات اليوغا. خالل هذا العالج التايلندي التقليدي،

 تبقى مرتديًا كل ثيابك بينما تستمع بحركات التدليك عىل الجاف عىل سرير للتدليك مرتفع قليًال ومصمم
عىل الطريقة التايلندية التقليدية.

                                               



 أبيانجا
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 تعني كلمة أبيانجا "المسح بالزيت". يقوم هذا العالج عىل تدليك البشرة برفق بواسطة طرقات
 طويلة ومسّكنة وباستخدام زيوت دافئة ممزوجة باألعشاب. عندما تتغلغل الزيوت يف البشرة،
 تخرج منها السموم والشوائب، وتتقلص تشنجات العضالت، ويهدأ الجهاز العصبي. من خالل

 هذه الجلسة، ستعيش حالة من الرفاهة والتناغم.

 شيرودارا
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 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 واإلرهاق الذهني، والتحرر من الضغط النفسي وكل اآلثار
المرضية. يساعد هذا العالج عىل تحسين وظائف كامل الجهاز العصبي المركزي.

 عالج كاتي فاستي
٦٠٠ ريال قطري | ٤٥ دقيقة

 يقوم العالج عىل استخدام زيت أيورفيدي دافئ داخل قطعة محكمة مصنوعة من المعجون
 الصمغي، يتم وضعها عىل أسفل الظهر للمدة المالئمة، ويه تساعد عىل تخفيف آالم أسفل

 الظهر والحاالت المرتبطة به.

  أودفارتانام
٨٥٠ ريال قطري | ٧٥ دقيقة

 إنه تدليك لكامل الجسم بواسطة مساحيق األعشاب العالجية. تمزج هذه المساحيق بزيت طبي
 وتفرك عىل البشرة برفق. تهدئ هذه الجلسة الجسم وتساعد عىل تحريك وإذابة الدهون وتوليد

 حس من االستقرار. بعد العالج، ستشعر باالنتعاش كما أن الجلسة ستضفي تألقًا ورونقًا عىل
جسمك بالكامل. 

  جلسة بيزيشيل لكامل الجسم
٩٢٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 تعني كلمة بيزيشيل "الّسكب". يف هذا العالج، يتم سكب زيت طبي دافئ من دون انقطاع عىل
 كامل الجسم أو عىل مناطق محددة بواسطة القطن، حيث يتم تغطيس هذا األخير من وقت إىل

 آخر يف الزيت العالجي. هذه الجلسة مفيدة للذين يعانون من الروماتيزم ومن المشاكل العصبية
 مثل الشلل أو الفالج أو مرض باركينسون. ويه تساعد عىل تعزيز مظهر البشرة وإزالة آالم الجسد

 وتشنجات العضالت كما تسّرع مداواة العظم المكسور وتحّسن المناعة وتساهم يف محاربة
 الشيخوخة، باإلضافة إىل أنها تسّكن الجسم وتساعده عىل االسترخاء وتحيي البشرة.

 

                               

        

                

                                               

                               

        

                

                               

        

                

                               

        

                

عالجات األيورفيدا القديمة



  موخا ليبام (جلسة أيورفيدا المخصصة للوجه)ا
٨٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 موخا ليبام عبارة عن عالج فريد للوجه وهو مناسب لكل أنواع البشرة. إنه تدليك طبيعي للوجه يقوم
 عىل استخدام الكثير من المكونات المغذية التي تساعد عىل تحسين درجة اللون وتوحيده. هذا
 العالج الطبيعي للوجه كفيل بتجديد خاليا البشرة بفضل خاصيات محاربة الشيخوخة فيه. هذا

 ويحتوي عىل مضادات طبيعية لألكسدة من شأنها محاربة الملّوثات الضارة وتسكين البشرة. أخيرًا
 وليس آخرًا، يزيد هذا العالج من مرونة الجلد بينما يحسن من درجة لون البشرة لتبدو بالتايل بهية

 المظهر ومتألقة طبيعيًا.

 المعالجة بالطاسات المغّنية
٨٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 يرتكز هذا العالج عىل الممارسة القديمة التي تقوم عىل استخدام الطاسات التيبتّية المغّنية. أي أن
 األصوات والطاقة المنبعثة من الطاسات المغّنية مفيدة للتخلص من آالم الرأس والضغط النفسي

 واألرق، وبالتايل تساعد عىل موازنة الطاقة المتدفقة يف الجسم وتحسين الهضم والنوم وإزالة
 السموم. هذا ويتألف هذا العالج من تدليك للتخلص من الضغط النفسي لتشعر بعده بالتوازن

  واالسترخاء التام.

جلسة شاكرا العالجية
٩٠٠/٨٠٠ ريال قطري | ٩٠/٦٠ دقيقة

 تعتبر الشاكرات السبع محاور الطاقة الرئيسية يف الجسم. "التفّتح" يشير إىل فكرة محددة ويه أنه
 عندما ما تكون كل شاكراتنا مفتوحة، يمكن للطاقة أن تمّر من خاللها بكل حرية، ويتحقق التناغم

 بين الجسد والذهن والروح. شاكرا تعني "الدوران" ويمكنك أن تتخّيلها كدواليب دّوارة من الطاقة
 اإليجابية المتدفقة بكل حرية. خالل العالج، يتم استخدام مجموعة جديدة من األحجار المنّظفة.

                

                               

        

                               

التنّبه والطاقة

                                               



جلسات الجسم من بيولوجيك روشيرشي
  عالج إعادة تحديد شكل الجسم

١،٠٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 يقوم العالج عىل تقشير الجسم بالمستحضرات البحرية التي تساعد عىل التخّلص من السموم وإزالة
 خاليا البشرة الميتة وامتصاص كل ما يعيد المعادن إليها. إنه تدليك التصريف بواسطة البامبو ومدته 60

 دقيقة.

 جلسة صقل الجسم
٥٠٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 يمكنك االختيار ما بين تقشير الجسم باألنزيم أو فرك الجسم بملح البحر لتنقية وتمليس البشرة،
 فتصبح طرية وناعمة يف األيام التالية للعالج.

   تغليف الجسم المحيي للبشرة
٦٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 هو عالج يقوم عىل تغليف الجسم إلعادة الطاقة إليه وتزويده من جديد بالمعادن الالزمة وإحياء الخاليا.
 يوصى به بعد جلسة فرك الجسم لزيادة مستوى االمتصاص إىل داخل البشرة.

جلسات فيتومير للعناية بالجسم
 جلسة النحت بالتدليك الحراري

١،١٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 تبدأ الجلسة بتغليف دافئ للمناطق المستهدفة، ويه البطن والمؤخرة والفخذين لí "نحت" الجسم
 حراريًا وتقليص السيلوليت وتقسية هذه المناطق. يساعد التدليك الحراري لمحيط الجسم عىل إزالة

 التشنجات والتخلص من السموم وآالم العضالت.

 تدليك التنحيف وتقسية الجلد
١،١٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 هو تغليف للجسم يساعد عىل تقسية الجلد وتوحيد درجة اللون فضًال عن تعزيز التحلل الدهني والحد
 من تخّزن الدهون، ما يؤدي إىل تمليس السيلوليت وصقل هيئة البشرة. يليه تدليك خاص لتنحيف

 وتقسية كامل الجسم وهو يعمل عىل تحسين دورة األوعية الدقيقة والتمّكن من التصريف.

جلسة أوليغومير سيلويت مع عالج محيط الجسم
١،١٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 هو عالج صقل البشرة باالستحمام مع تدليك لتحسين محيط الجسم، يساعد عىل تنشيط حركة
 التخلص من الدهون. وذلك يحث عىل التصريف وتقليص كتلة الجسم إلزالة الدهون عبر تكسيرها ومن

 ثم تحفيز التحلل الدهني.

                               

        

                               

                               

        

                               

                               

        

                               
                               

        

                               

                               

        

                               

                               

        

                               



جلسات فيتومير للعناية بالوجه
 تعمل فيتومير منذ حواىل 50 سنة عىل تحويل كنوز البحر إىل مستحضرات للعناية
 .بالبشرة سعيًا منها إلبراز جمال المرأة والرجل: الجمال الطبيعي والحقيقي والنابض بالحياة

 تستهدف فيتومير كل مشاكل البشرة لكي تخّلصها من آثار الزمن.
بفضل المكونات البحرية الناشطة الفعالة للغاية، تضمن منتجات فيتومير نتائج جمالية واضحة.

  جلسة تمديد شباب الوجه
١،٢٠٠ ريال قطري | ١٠٥ دقيقة

 يزيد هذا العالج من إنتاج الثيوريدكسين، ويه بروتينات الدفاع الطبيعية يف البشرة، وذلك لحماية
 فعالة ضد األكسدة وااللتهابات وتفادي التجاعيد والبقع السوداء.

  جلسة لمعان وبريق الوجه أوليغوفورس

١،٠٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 يحّد هذا العالج من عمق الخطوط الرفيعة والتجاعيد، كما أنه يرّطب ويغّذي البشرة ويرمم الطراوة
 الطبيعية للبشرة.

 جلسة التنظيف العميق للوجه أكنيبور
٨٥٠ ريال قطري | ٧٥ دقيقة

 يقوم هذا العالج عىل استخدام حمض ألفا هيدروكسي وكوكتيل من األحماض النباتية من أجل
 تنظيف المسام حتى األعماق وإزالة خاليا البشرة الميتة والتخّلص من الشوائب المترّسخة داخل
 المسام. إنه عالج مضاد للبكتيريا ولاللتهابات ويساعد عىل التخّلص من الملمس الدهني للبشرة

لتكون النتيجة بشرة متوازنة وهادئة.
 

                                              
                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

جلسات الوجه من بيولوجيك روشيرشي
 بعيدًا عن الطريقة التقليدية لتصنيف أنواع البشرة األساسية كمثًال الجافة والدهنية، تتبّنى
 منهجية بيولوجيك روشيرشي مفهوم أن البشرة تتغّير من سنة إىل سنة، ومن موسم إىل موسم، ومن

يوم إىل يوم. بالتايل، فإن العالجات مصممة عىل أساس "الحالة اآلنية" لبشرة كل شخص.

 عالج األدمية الموضعية
١،٢٠٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 يساعد عىل التقوية والترطيب والشّد. يتغلغل السيروم يف بشرتك بواسطة تقنية الوخز باإلبر وذلك
 لتنعيم الخطوط الرفيعة وصقل سطح البشرة وتعزيز عملية تجديد الخاليا وإحيائها.

  عالج الوجه باألكسيجين
٨٥٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 هو عالج تثبيتي خصوصًا لحاالت البشرة الحساسة والضعيفة اآلنية. تساعد هذه الجلسة عىل تسكين
 البشرة وتقويتها وترميم الطبقة الجلدية. هذا العالج مثايل إلعادة توازن البشرة بعد العمليات التجميلية

 كالليزر والí آي بي أل وعالج األدمية الموضعية.

 جلسة شّد وتقوية وتعزيز مظهر الوجه ومحاربة آثار الشيخوخة
٩٥٠ ريال قطري | ٩٠ دقيقة

 يساعد هذا الطقس عىل زيادة إشراقة البشرة وعىل التخّلص من الملّوثات حيث يجمع بطريقة مثالية ما
 بين تقنية التقشير الدقيق وإدخال األوكسيجين إىل الطبقة الجلدية. هو مزيج ما بين الميني جلوف

 وهو عبارة عن حركات رائعة ومتقنة لتكثيف وترطيب وتنعيم البشرة. والنتيجة بشرة ،VIPO2 وبوستر
 صحية وحيوية ومتجددة.



تجديد متطّور للعين
١٩٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 عالج فوري لمحيط العين يقلل االنتفاخ ويهدئ
 الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويساعد يف تقليل

الهاالت السوداء للحصول عىل مظهر مريح.

قناع لتفتيح البقع
٢٣٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 استعادة االشراق! أحدث إضافة إىل مجموعة
 مكافحة التبّقع، يمنح هذا القناع الوريق بشرة

 أكثر إشراًقا من أول استخدام. وباإلضافة إىل تفتيح
 البشرة، فإنه يخفف من البقع الموجودة ويمنع

حدوث بقع جديدة.

هيدرا بلو أوريجينال
ريال قطري | 60 دقيقة 800

 يحتوي هذا العالج الخاص بالوجه عىل طاقة استثنائية مستخرجة من الطحالب للحفاظ عىل
 الترطيب العميق داخل البشرة، وبالتايل تمنع الجفاف. نتائج هذا الترطيب استثنائية: بشرة مثالية

.رطبة بعد االستخدام األول، كما لو أن العطش قد ُروي

عالج تنعيم مشرق مثايل للعين
ريال قطري | 20 دقيقة 300

 عالج كامل وفعال ومريح للعيون الجميلة التي تتألق شبابًا. يتم دمج هذا العالج الفعال لمحيط
 العين مع عالج الوجه الذي تختاره، وهو يتميز بالفعالية المطلوبة واالسترخاء التام. إنه يجمع بين

 تدليك منشط مخصص لمنطقة محيط العين ومنتجات حسية تعطي نتائج فورية مرئية. بعالج
.واحد، تصبح العين ناعمة، حيوية ومشدودة

               

               

               

                               

        

               

لمسات إضافية
استشارات التغذية الشاملة

٥٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 تركز االستشارات الشاملة عىل الفرد بشكل عام وعىل قصته بشكل خاص. بداية، يتم درس كل
 حالة بشكل مفصل ومعمق للحصول عىل فهم شامل للوضع الصحي الحايل. يف نهاية االستشارة

 األولية، يتم وضع خطة برنامج بناًء عىل أهدافك وقدراتك واهتماماتك، ويه مصممة خصيصًا لتشعر
بالراحة واالستعداد لدمج التغييرات يف حياتك اليومية.

 تعزيز عايل الجودة للكوالجين
٢٥٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 يعمل عىل الفور عىل شّد البشرة وتوحيدها.
 يحمل هذا القناع الفاخر طبقة باردة من

 الكوالجين البحري الممتلئ بالحيوية، يجعل
بشرتك متناسقة وناعمة ومنتعشة للغاية.

 قناع التجديد البحري لبشرة أكثر
إشراقًا

٢٣٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 عالج غني بالعناصر البحرية لتنشيط بشرتك.
 يتم وضع األوراق الدقيقة المستخلصة من

 الطحالب المرطبة بسائل أوكسيجينانت عىل
 وجهك مع إضافة قناع بارد فوقها لتعزيز

 مفعول العناصر البحرية والمعادن. والنتيجة:
 تخفيف التجاعيد العميقة، شد مالمح الوجه

وتجديد شباب البشرة.

الحّد من الضغط النفسي والتوّتر وتعزيز النوم

محاربة الشيخوخة وتجديد خاليا البشرة

الرفاهة

تعزيز المناعة

التخّلص من السموم

جهاز التنفس واألوعية الوعائية

                              

                              



 حيوية أكبر مع تدليك مهدئ
للساقين

٥٠٠ ريال قطري | ٤٠ دقيقة

 يريح الساقين المتعبين ويضفي عليهما
 مظهرًا متجددًا. يوفر إحساًسا فورًيا باالنتعاش

 ويساعد عىل تنشيط الدورة الدموية الدقيقة
ويعزز ليونة األوردة.

 عالج ديتوكس للظهر مع تدليك
بارد للظهر والرقبة والكتفين

٦٠٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 تنظيف منعش للظهر مع مقشر بالملح
 وماسك الطحالب لتقليل الشوائب. ُيعتبر هذا

 العالج المنظم للدهون من أحدث ما توصل إليه
 استخدام الخصائص البحرية المركزة الستعادة
 مستويات الحموضة يف الجلد وتحسين الدورة

 الدموية وإزالة السموم بعمق. وال يكتمل هذا
العالج من دون التدليك المهدئ للظهر.

العوم بالملح
٤٥٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 عالج التعويم هو وسيلة فاخرة لعالج وشفاء
 الجسم من ضغوط الحياة اليومية. شكل من

 أشكال الهروب النهائي حيث يمكنك التخلص
 من الضوضاء والتعب، وبالتايل تحظى بتجربة

 االسترخاء التام والشفاء العميق يف مساحة
هادئة خاصة بك.

 أيموشيو سبا مع حمام فيشي
 وعالج خفيف

٤٥٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 مقشر فاخر للجسم يوفر أقصى درجات
 االسترخاء والعالج المائي. توقع االستحمام بماء

 فيشي الدافئ لدينا لتحصل عىل تجربة غاية يف
االنتعاش.

 انفراكاف للعناية بالوجه 
٣٠٠ ريال قطري | ٣٠ دقيقة

 إنه عالج سريع معّزز للوجه حيث يتم توجيه
 متعددة الوظائف عىل خطوط LED مصابيح

 الطول للوجه، ورسم خرائط للبشرة أثناء شدها
وإزالة السموم منها وتجديد شبابها.

نحت الجسم وتقويته وتنحيفه
٥٠٠ ريال قطري | ٤٠ دقيقة

 دفعة مخصصة للتخسيس وتحديد الخطوط
 الجسم والتشكيل! أضف هذا إىل أي من عالجات
 جسمك للحصول عىل تأثير أكبر لمساعدتك عىل

تحقيق النتائج التي تريدها بشكل أسرع.ا

 اليوغا عند الغروب أو شروق
الشمس

٣٥٠ ريال قطري | ٦٠ دقيقة

 تعتبر فترة الصباح مناسبة لليوغا حيث تكون
 الطاقة الروحية للفرد يف ذروتها. تمد اليوغا عند

 شروق الشمس جسمك بمزيد من الطاقة
 وترفدك بسلوك إيجابي لالستعداد الكامل

 لتحديات اليوم.
 أما الغروب، فهو الوقت المثايل لممارسة اليوغا

 وتذكير نفسك بتسهيل األمور والثقة يف رحلة
 حياتك. عمليًا، تميل درجات الحرارة أيًضا إىل أن

 تكون أكثر انخفاضًا عند غروب الشمس، ما يوفر
 لك الوقت المثايل لتكون حاضًرا وتمارس اليوغا.
 يمكنك االختيار بين جلسة داخلية أو خارجية  أو

 جلسة جماعية أو تدريب خاص. أيًا كانت
 متطلباتك، سيسعد مدّرب اليوغا لدينا

بتخصيص جلساتك.

                               

        

                               

        

                                              

                                              

                                                            

               



ينطبق عىل األطفال من  4 إىل 14 سنة فقط
من 14 إىل 18 سنة: يحصل عىل خصم 30٪ عىل جميع عالجات قائمة النادي الصحي 

١٨ سنة فما فوق: يعتبر من البالغين. يطبق السعر الكامل  لجميع عالجات قائمة النادي الصحي   

الشروط واألحكام



 قواعد مركز السبا والرفاهة
 يفتح مركز السبا والرفاهة – أنانتارا أبوابه يومًيا من الساعة 9 صباًحا حتى 10 مساًء. تتوفر الخدمة عىل مدار 24
 ساعة عند التأكيد المسبق. تطبق سياسة اإللغاء والرسوم اإلضافية عىل العالجات المحجوزة خارج ساعات

العمل العادية.

 الموقع: يقع مركز السبا والرفاهة – أنانتارا بالقرب من الفلل المطلة عىل الماء يف منتجع جزيرة البنانا الدوحة.

 الحجوزات: لحجز الوقت الذي يناسبك، نوصي بالحجز مسبقًا. يرجى االتصال عىل 5158 أو زيارة السبا، وسوف
يقوم أحد موظفي االستقبال لدينا بمساعدتك.

 الوصول إىل السبا: ننصحك بالوصول قبل 15 دقيقة من وقت العالج. يتيح لك ذلك إجراء التسجيل لدى
 الوصول بسهولة ويوفر لك فرصة لالسترخاء قبل العالج. يف حال الوصول المتأخر ُيحسم التأخير من مدة

العالج. ال ُيسمح باستخدام الهواتف المحمولة داخل السبا، كما ال ُيسمح بالتدخين.

 سياسة اإللغاء: يف حال إلغاء العالج يف سبا أنانتارا، عليك تقديم إشعار قبل 24 ساعة عىل األقل لتجنب فرض
رسوم بنسبة %100 من العالج، أو قبل 4 ساعات عىل األقل إلعادة تحديد موعد جديد من دون فرض أي رسوم.

 مالبس السبا واألشياء الثمينة: عند وصولك للعالج، سيتم تزويدك برداء وشبشب باإلضافة إىل خزانة لوضع
 ممتلكاتك. نوصيك بترك جميع األشياء الثمينة يف غرفتك أو جناحك، خصوصًا أن مركز السبا والرفاهة – أنانتارا

يف منتجع جزيرة البنانا الدوحة، ال يتحمل مسؤولية األشياء المفقودة.

 مخاوف صحية: إذا كنِت حامًال أو لديك أي حاالت أو حساسية سابقة، فيرجى استشارة الطبيب قبل حجز أي
عالجات أو استخدام مرافق المنتجع الصحي. يرجى إبالغ معالجك قبل البدء بالعالج حرصًا عىل سالمتك.

 السلوك: نحن ال نتسامح مع أي تحرش جنسي أو سلوك عدواني تجاه أعضاء فريقنا. أي شكل من أشكال
التحرش اللفظي أو الجسدي أو الجنسي سيؤدي إىل اتخاذ إجراءات قانونية.

 قسائم الهدايا: يقدم مركز السبا والرفاهة – أنانتارا ا قسائم هدايا مثالية للشخص المميز. ويساعدك موظفو
 االستقبال لدينا بكل سرور يف إختيار هدية عالج السبا المثالية. يجب تقديم جميع قسائم الهدايا يف وقت

 الحجز. قسائم الهدايا غير قابلة لالسترداد وال يمكن استبدالها نقًدا وال يمكن استخدامها يف مشتريات
التجزئة يف مركز السبا والرفاهة – أنانتارا.

 المنتجات: يقدم مركز السبا والرفاهة – أنانتاراعدًدا من العالمات التجارية المرموقة عالمًيا. ويرشدك موظفو
 مركز السبا والرفاهة المختصون إىل مجموعة المنتجات األكثر مالءمة لمتطلباتك الخاصة. يرجى أخذ العلم أن

المنتجات المشتراة غير قابلة لالسترداد.


