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جلسات التدليك  (كامل الجسم)

قائمة أس��عار الس��با

السعر    المدة  
بالدرهم   بالدقائق  

460 / 340  90 / 60

480 / 360  90 / 60

530 / 390  90 / 60

540 / 400  90 / 60

 

تدليك االسترخاء المجدد للنشاط
 جلسة التدليك المخصصة التي تستخدم خالله تمسيدات

خفيفة إلرخاء العضالت وتعزيز كل من الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي.

تدليك استرخاء العضالت
تدليك الضغط المتوسط إلى العميق للجسم كامًال مصمم ليقوم بتحسين مستويات الطاقة، النوم 

السليم، وإذابة توتر العضالت . جلسة تدليك مثالية لألشخاص النشطين الذين يحتاجون الستعادة حالة 
العضالت.

تدليك على الطريقة التايالندية التقليدية
يستخدم المعالجون اليدين، الركبة، األرجل والقدمين لتحريك جسمك ، هذا العالج سيحسن

من وضعية جسمك، ويعزز التوازن العاطفي ويزيد من مستوى المرونة.
 هذه جلسة تدليك عالجية محفزة 

تدليك التخلص من السموم
يتم تطعيم المزيج الرشيق بين أعشاب الليمون والنعناع  إلى داخل الجسم باستخدام تقينات ليمفاوية 

متخصصة لكي تتم عملية طرد السموم بفاعلية مع تنشيط الدورة الدموية.  والنشاط المضاف للدورة 
الدموية تحسن من عمليات التصريف تاركة الجسم مع شعور الخفة والتجدد.  

ممتاز ديلوكسكالسيكي

280  30
تقشير الجسم الكامل

جلسة التقشير السريع للجسم بأكمله باستخدام ملح البحر والرمل األبيض من مقشرات آن 
سيمونين التي تجعل الجلد ناعمًا ورطبًا. التأثير الدافيء والخصائص المغئية لعملية التقشير تمنح 

تجربة تبعث في الجسم الراحة وتعطي نتائج فورية.

جلسات الزوجين

جلسات التدليك (جلسات مخصصة)

200  30

200  30

1000  90

300 / 240  45 / 30

800 / 600  90 / 60

900 / 660  90 / 60

تدليك القدمين
تدليك القدمين على الطريقة الصينية العريقة والتي تركز على نقاط الضغط في قدميك، فتحفز 
الطاقة، وتمنحك االسترخاء من أعلى الرأس ألطراف أصابع القدمين ، وتعيد التوازن ومستويات 

التعافي الطبيعية في جسمك.

تدليك الرأس وفروة الشعر
يستخدم المعالجون أساليب متنوعة لمساعدتك على تقليل إحساس اإلجهاد والتوتر في الجزء األعلى 

من الجسم، بتنشيط األعصاب واألوردة الدموية لتهدئة توتر العضالت المحيطة بمنطقة الرأس. 

تدليك الفيتامينات للظهر، العنق والكتفين
تدليك سريع باستخدام الزيوت العطرية يركز فقط على منطقة الظهر، العنق والكتفين للتخلص 

من التوتر وتحسين الشعور العام.

تدليك االسترخاء وتجديد النشاط للزوجين
يتم التخلص نهائيًا من التوتر المتراكم  بعمق العضالت لفك الجسم بالكامل. تستخدم الزيوت 

لتسهيل حركة التمسيدات التي تعمل على تخليص الجسم من اإلجهاد تمامًا.

جلسة استرخاء العضالت للزوجين /  تقشير الجسم الكامل
جلسات اإلسترخاء التام للزوجين. التخلص من اإلجهاد للزوجين باستخدام تمسيدات الضغط 

المتوسط إلى العميق وعملية التقشير بالملح ذو الجودة الممتازة من آن سيمونين. 

تدليك التخلص من السموم للزوجين
امنح نفسك  وأحبائك متعة التخلص من سموم الجسم مع زيوت آن سيمونين للجسم والعالج 

المخصص لطبيعة جسمك بشكل كامل. 



قائمة أس��عار الس��با

جلسات تجميل الوجه

باقات العالج

جلسة إشراق الوجه
جلسة مناسبة للجميع. المزيج الفعال ما بين التنظيف، التقشير وقناع الوجه يسمح لألشخاص 

المشغولين للغاية للحصول على نضارة الوجه الفورية. النتائج السريعة الفعالة تجعل البشرة رطبة، 
ناعمة وتشع بالحيوية والصحة.

مجموعة ميد تو ميجر للوجه من آن سيمونين 
الصبا الدائم - تحدي التقدم بالعمر بمساعدة عالج الوجه المجدد الذي ال غنى عنه. ستختفي عالمات 
الزمن من وجهك بمرور الزيوت األساسية والمعادن الطبيعية برفق عند تمسيد الوجه بها، فتتعمق 

بالبشرة لتقوم بتحسين اللون والمرونة. ستحصل البشرة على معاملة خاصة من مستخرجات اليام 
البدي المكسيكي وفيتامينات أ و هÊ التي ستدعم الدفاع األمثل ضد العوامل البيئية الستدامة النضارة 

واإلشراق بعمق حتى مستوى خاليا بشرة الوجه. 

حماية أوليجو للبشرة  - هذا هو الدفاع المضاد لألكسدة األمثل، فهذا العالج سيقوم على الفور
بظبط توازن البشرة وترطيبها، محسنًا بذلك عملية وصول األكسجين إلى خاليا البشرة. باستخدام 

تشكيلة منتجات أوليجو الحصرية، بتركيبة متطورة تجمع بين المكونات الفعالة مثل الطحالب 
والكلوريال،  لتضمن الحصول على بشرة صافية محمية بشكل عميق من عوامل البيئة الضارة

تلطيف وإنقاذ البشرة - سر العناية بأكثر أنواع البشرة حساسية يكمن في اإلمتزاج المتقن بين 
المعادن الطبيعية والخالصات األساسية. يتم تجهيز البشرة بالتنظيف الخفيف والتقشير قبل وضع 
قناع كريم آن سيمونين الفاخر. التركيبة الغنية بالطحالب وطين الكاولين تعمل على تغذية البشرة 

لتظهر نعوممة ودرجة لون البشرة على الوجه األجمل.  

إيقاف الزمن بالتبريد
تجربة إشراق البشرة المتكاملة، فعملية العالج بالتبريد لها تأثير متحدي للزمن  باستخدام مصل آن 

سيمونين النشط بنسبة ٪100 لتعزيز تماسك البشرة على مستوى الخاليا،  وتكتمل العملية باستخدام 
بمنتج تجميلي مخصص لألعصاب  يحتوي على نبات البابتيسيا البري الذي يقوم بتحفيز إفراز البيتا 

إندورفينات التي تغمر الجسم بشعور رائع بالراحة والسعادة.

تنظيف البشرة بالعناصر المعدنية البحرية
قناع تقشير الوجه المتطور من آن سيرونين، بأعلى تركيزات العناصر المعدنية والطحالب.، تمنح 

البشرة شعورًا   باالرتياح الفوري ويزيل أي إحتقان ليجعل البشرة ناعمة كالحرير.

سوبر 7
45 دقيقة تدليك منشط للظهر، العنق والكتفين | 60 دقيقة تدليك اإلسترخاء المجدد للحيوية | 30 

دقيقة تقشير القدمين | 60 دقيقة  تدليك إلستعادة حالة العضالت | 60 دقيقة تديلك تايالندي تقليدي | 
30 دقيقة جلسة إشراق الوجه.

الحمام والعناية بالجسم
45 دقيقة تدليك االسترخاء المجدد للحيوية | 45 دقيقة حمام مغربي.

باقة آن سيمونين المتكاملة
 60 دقيقة  تدليك التخلص من السموم | 60 دقيقة عالج  ميد تو ميجر للوجه

| 30 دقيقة تقشير الجسم الكامل

اإلحساس الغامر
60 دقيقة  تدليك التخلص من السموم | 30 دقيقة تقشير الجسم الكامل

اإلسترخاء وتجديد الحيوية
60 دقيقة  تدليك الستعادة حالة العضالت | 30 دقيقة  جلسة إشراق الوجه

الحماية المثلى ضد التقدم بالعمر
جلسة توفر تجربة متفردة تالئم شخصيتك الخاصة. الخليط الذي يوصى به من المستخلصات 

العطريية وآثار العناصر التي تتعاون مع عالج للعينين والوجه لكي تحقق التوازن المثالي، الترطيب 
الكامل لبشرة تشع بالحيوية، مع توفير الحماية التامة للبشرة.

عالج بريشس بيرل ألترا للوجه
عالج الوجه المثالي لمحاربة التجاعيد واستعادة تماسك البشرة ولونها الطبيعي لتمنحك تقسيمات 

المالمح النموذجية. هذا العالج الجديد يشمل  عمليات تدليك بغرض شد البشرة والتصريف، تقنيات 
رائعة مصممة لتساعد أولئك الذين يعانون من عضالت الوجه المشدودة ولون البشرة الباهت. هذا 

هو العالج األمثل للبشرة المتعبة. 

السعر المدة  
بالدرهم بالدقائق  
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320  30

540  60

600  60

600  60

650  90

850  90

1554  315

480  90

560  90

620  90

1000  150

 

ممتاز ديلوكسكالسيكي


