




Facial & skin care  
Fillers & Botox 
Skin Rejuvenation (Scarlet)
Mesotherapy & PRP
Acne Management
Laser Hair Removal 
Body Contouring 
Skin Resurfacing
None Surgical Lifting

Products & Services



FACIAL & SKIN CARE

تنظيف و العناية بالبشرة



Facial & Skin Care

The process of cleaning the skin (Facial) is referred to as a 
medical cleaning process that is different from normal washing of 
the skin with soap and water or using cleaning creams called 
CLEANER . The session takes more than an hour to perform all the 
steps of cleaning and covering all parts of the face. Give every 
part and every factor of cleaning sufficient time to do the work to 
rid the skin of all the harmful factors that hinder the functioning of 
the vital and lead to fatigue and aging.

تنظيف و العناية بالبشرة

تنظيف  عملية  أنها  على  للداللة  (فيشل)  البشرة  تنظيف  عملية  تسمى 
أو  والصابون  بالماء  للبشرة  العادية  الغسيل  عملية  عن  تختلف  طبية 
(CLEANER).عملية  تسمى  التي  المنظفة  الكريمات  باستعمال 
خطوات  جميع  �جراء  ساعة  من  أكثر  الجلسة  تستغرق  البشرة  تنظيف 
التنظيف وشمولها لجميع أجزاء الوجه. إعطاء كل جزء وكل عامل من 
من  البشرة  تخليص  في  بعمله  ليقوم  الكافية  المدة  التنظيف  عوامل 
إلى  وتؤدي  الحيوية  بوظائفها  قيامها  تعيق  التي  الضارة  العوامل  كل 

وشيخوختها. تعبها 





350 AED
500 AED
750 AED

1500 AED 
1500 AED
400 AED

1500 AED
750 AED
500 AED
500 AED
500 AED
400 AED

فيشل و تقشير

الكرستالي
الليزر الكربوني ( سبيكترا )  

الحمضي
البارد 

برفيكت 
الميلك بيل

التقشير ا©صفر 
تقشير الجسم

جلسة تفتيح المناطق الحساسة
تقشير تحت العين

تقشير الشفة
تنظيف البشرة

Facial & Peeling

Crystal peeling 
Carpon laser ( spectra )
TCA
Mila Deep
Perfect peeling
Milk Peel
Yellow Peel
Peeling for body (small area)
Bikini Peeling
Peeling under eye
Lip Peeling
Facial



FILLER

فـيـلـر



Filler

Filler injection is a cosmetic treatment used to reduce the wrinkles 
and scarring in the skin. It is also used to increase the size of the 
lips and give them full fullness by injecting it under the skin to lift 
and inflate a certain area for a certain period of time. Hyaluronic 
acid, injecting collagen, and injecting fat cells.

Filler is used for different areas like: nose, jawline, cheeks, chin, 
under eye, and hands.

فيلر

حقن الفيلر عبارة عن عالٍج تجميلّي يستخدم للتخفيف من حدة التجاعيد 
الشفتين  حجم  لزيادة  يُستخدم  كما  البشرة،  في  الموجودة  والندب 
ونفخ  رفع  بهدف  الجلد  تحت  حقنه  طريق  عن  الكامل  االمتالء  ومنحهما 
حقن  من  مختلفة  أنواع  وتتوفر  الوقت،  من  معّينة  لفترٍة  ُمعّينة  منطقة 
وحقن  الكوالجين،  وحقن  الهيالورونيك،  حمض  حقن  ومنها:  الفيلر، 

الدهنية. الخاليا 

الذقن،  الفك،  خط  ا©نف،  منها  المناطق  من  العديد  في  الفيلر  يحقن 
الخدود، تحت العين واليدين





350 AED
500 AED
750 AED

1500 AED 
1500 AED
400 AED

1500 AED
750 AED
500 AED
500 AED
500 AED
400 AED

فيشل و تقشير

الكرستالي
الليزر الكربوني ( سبيكترا )  

الحمضي
البارد 

برفيكت 
الميلك بيل

التقشير ا©صفر 
تقشير الجسم

جلسة تفتيح المناطق الحساسة
تقشير تحت العين

تقشير الشفة
تنظيف البشرة

Facial & Peeling

Crystal peeling 
Carpon laser ( spectra )
TCA
Mila Deep
Perfect peeling
Milk Peel
Yellow Peel
Peeling for body (small area)
Bikini Peeling
Peeling under eye
Lip Peeling
Facial

Filler  -

1 ml - 1500 AED
3 ml - 3000 AED

Calcium Filler  -

1.5 ml - 2500 AED 

حقن الفيلر 

فيلر الكالسيوم


