العالجات المقدمة
Treatment menu

ESPA - الفيصلية سبا
Al Faisaliah Spa by ESPA

مجموعة العالجات
 بعنايــة وبشــكلESPA لدينــا مجموعــة مــن العالجــات المجربــة ابتكرتهــا
 إذ عمــدت إلــى جمــع أســاليب معتمــدة،ESPA - خــاص للفيصليــة ســبا
ً
علميــا وتقنيــات متطــورة طبيعيــة وفعالــة مــن مختلــف أقطــار العالــم
.لتضمــن أن تكــون جميــع الحلــول العالجيــة قــد ُصممت لتفــي باحتياجاتكم

Treatment Collection
Our exquisite collection of results-driven treatments have
been thoughtfully created and compiled for Al Faisaliah
Spa by ESPA. Combining proven methods and techniques
from around the World with naturally potent and
scientifically accredited products to ensure each solutionled experience is tailored specifically for your needs.
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طقوسنا
اللؤلؤة العربية
 150دقيقة

تجربــة  ESPAمــن أعلــى الــرأس ألخمــص القدميــن .تســتمد عمليــة
التدليــك بالحجــر الســاخن دفئهــا وطاقتهــا مــن الحجــارة البازلتيــة البركانيــة
ً
ـعورا عامـ ًـا بالعافيــة ،بينمــا
للتخلــص مــن التوتــر المتجــذر بعمــق ليغــرس شـ
تفيــد الزيــوت األساســية للقرنفــل والعنبــر فــي تخفيــف آالم العضــات
وتدفئتهــا .مــن شــأن ذلــك أن يوفــر تقنيــات خاصــة لتدليــك الوجــه تتوافــق
والمنتجــات التــي ثبتــت فعاليتهــا العاليــة فــي زيــت (األرغــان) وخالصــة
الصنوبــر وخالصــة زهــور ندفــة الثلــج لتحســين لــون البشــرة ومرونتهــا ،إذ
يتبعهــا شــعور باالســترخاء والتجــدد.
يشــمل العــاج مــا يلــي :تدليــك الجســم بالحجــارة الســاخنة – شــد وتجميــل
الوجــه  -تدليــك فــروة الــرأس.

SIGNATURE RITUALS
ARABIAN PEARL
150 minutes
A true top-to-toe ESPA experience. Hot stone massage
uses the warmth and energy from the volcanic basalt
stones to release deep-seated tension and instill an overall
feeling of wellbeing, while essential oils of Clove and Bay
warm and relieve muscle aches. The advanced facial that
follows delivers specialized lifting massage techniques
in conjunction with scientifically proven super-active
products rich in Argan oil, Larch extract and Summer
Snowflake Bulb to improve skin tone and elasticity.
Emerge afterwards feeling relaxed and renewed.
Includes: body massage with hot stones – lifting & firming
facial – conditioning scalp massage.
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التخلص من سموم الصحراء

واحة الحلم

 120دقيقة

 120دقيقة

تعمــل مكونــات هــذا العــاج الخــاص بتنقيــة إزالــة الســموم ،علــى إحــداث
تعــرق شــديد الفعاليــة مــن خــال تدليــك خــاص يــؤدي لتحفيــز أنظمــة الدفــاع
الطبيعيــة فــي الجســم .ملــح البحــر وخالصــة زيــت قشــور شــجر الســرو هــي
أمــور ضروريــة للمباشــرة بالعمليــة ،تتبعهــا الطحالب البحريــة المغلفة ،التي
تتمثــل بمزيــج مــن األعشــاب البحريــة النقيــة التــي تحفــز الــدورة اللمفاويــة،
كذلــك فــإن تدليــك القــدم مــن األســفل يحفــز الجهــاز الهضمــي قبــل اكتمال
مرحلــة التشــبيع العطــري للجلــد إلزالــة الســموم والتخلــص مــن الســموم
نهائيـ ًـا والــذي ُيعــد ككل جـ ً
ـزءا مــن مراحــل العــاج الكلــي.

العــاج الفعــال لترطيــب الجســم .فــرك الجلــد بالفرشــاة وإنعاشــه بالنعنــاع
والصبــار ليغــذي الجســم ويرطبــه بالكامــل .يتــم مــزج الطيــن الغنــي
بالمعــادن البحريــة مــع خالصــة «يــام» البريــة وزيــت «ياالنــغ ياالنــغ»
الضروريــان الســتعادة ترطيــب البشــرة وإراحتهــا ،فــي حيــن أن التدليــك
بالحجــارة الســاخنة يســاعد بقــوة علــى التخلــص مــن التوتــر ،ويســتمد
الجســد والذهــن التغذيــة الالزمــة لينســجموا بعناصــر العنايــة لتشــعر
بالنشــاط والتجــدد.

يشــمل العالج :إزالة أمالح الســموم وفرك الجســم باألمالح  -تنقية بشــرة
الجســم مــن خــال لــف الجســم بالطحالــب البحريــة  -تدليــك الجســم للتخلص
من الســموم.

يشــمل العــاج :فــرك الجلــد وصقلــه – تغطيــة الجســد بالطيــن الغنــي
بالمعــادن البحريــة  -تدليــك فــروة الــرأس  -التدليــك باســتعمال الزيــوت
المعطــرة مــع الحجــارة الســاخنة.

DESERT DETOX

OASIS DREAM

120 minutes

120 minutes

Purifying and detoxifying this treatment delivers a powerful
infusion of active ingredients and massage techniques to
stimulate the systems of the body and natural defense.
Sea salt and Cypress essential oil exfoliation begin the
process, to be followed by an envelopment with Marine
Algae, a pure seaweed blend that encourages lymphatic
circulation and elimination, reflex foot massage further
stimulates the digestive system before a detoxifying
aromatherapy massage completes the experience. The
ultimate detox, ideal as part of a programme or treatment
series.

The ultimate hydrating body treatment. Skin brushing and
refreshing Peppermint and Aloe Vera scrub prepare the body
for the nourishing and hydrating envelopment. Mineral-rich
Marine Mud is combined with Wild Yam extract and Ylang
Ylang essential oil to restore comfort and hydration to the
skin while the Aromatherapy massage with hot stones that
follows focusses on melting away tension. Body and mind
emerge nurtured, nourished and transformed.
Includes: skin brush and body polish – nourishing Marine
Mud wrap – scalp massage - aromatherapy massage with
hot stones

Includes: detoxifying salt & oil body scrub – cleansing
Marine Algae body wrap - detox body massage.
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حمام البخار الملكي
 120دقيقة

حمام فاخر ومنقطع النظير .تدليك وتطهير الجسم بالكامل باستعمال
الرغــوة ،تليهــا مرحلــة تغذيــة مــن خــال تغليــف الجســم بالطيــن البحــري
والمســاج بالزيــوت العطريــة – احســاس ال يوصــف!
يشــمل العــاج :حمــام بخــار – فــرك الجســم  -تدليــك بالرغــوة – لــف
الجســم بالطيــن البحــري  -تدليــك فــروة الــرأس  -التدليــك باســتعمال
الزيــوت المعطــرة.

بهاء الرياض
 90دقيقة

ROYAL HAMMAM
120 minutes
Indulgent and luxurious, this is the ultimate Hammam
experience. A total body cleanse and foam massage
followed by a nourishing Marine Mud envelopment and
!Aromatherapy massage – bliss
Includes: Hammam steam – scrub – foam massage – marine
mud wrap – scalp massage – aromatherapy massage.

RIYADH RADIANCE
90 minutes

طريقــك للتألــق ،البهــاء وتجــدد البشــرة .مكوناتنــا الســحرية مــن
الملــح والزيــوت التــي تزخــر بخالصــة القرفــة الدافئــة ،القرنفــل
والمنثــول أو زيــت الســرو المنعــش ،لتشــعري ببشــرة ناعمــة
بينمــا يعمــل إنزيــم تقشــير اليقطيــن الغنــي بزيــت األرغــان علــى
إنعــاش الوجــه ويعــزز تجــدد الخاليــا ،لتبــدو البشــرة نضــرة وتشــع
منهــا حيويــة متجــددة.

The path to glowing, radiant, renewed skin. Our magical
salt & oil scrub rich in warming Cinnamon and Clove or
refreshing Menthol and Cypress essential oils reveals
smooth, soft skin, while the revitalizing Pumpkin enzyme
peel facial rich in Argan oil promotes exfoliation and
stimulates cell renewal. Skin glows with renewed vitality.

يشــمل العــاج مــا يلــي :فــرك الجســم بملــح بحــر جــاف وزيــت أساســي
لتنشــيط إنزيــم الوجه.

Includes: sundried sea salt & essential oil body scrub,
revitalizing enzyme facial.

مطر الصحراء
 90دقيقة

DESERT RAIN
90 minutes

يســتخدم هــذا العــاج الفريــد مــن نوعــه نفاثــات مــاء تــوزع علــى

This unique treatment uses jets of water strategically
positioned over the body to stimulate circulation,
detoxification and boost the body’s systems. As the
powerful droplets of water knead the body sea salt,
essential oils and herbal infusions are massaged into
the skin to optimize the effects. The Aromatherapy
massage that follows is tailored to your needs. The
combination of the ebb and flow of the water and
therapeutic essential oils encourages an overall feeling
of calmness and tranquility for both mind and body.

يشــمل العــاج :حمــام لتقشــير الجلــد والتدليــك بالرغــوة  -التدليــك
باســتعمال الزيــوت المعطــرة.

Includes: Vichy shower body exfoliation and foam
massage – aromatherapy massage

مواقــع اســتراتيجية فــوق الجســم لتحفيــز الــدورة الدمويــة ،وإزالــة
الســموم وتحصيــن أجهــزة الجســم .أثنــاء انهمــار قطــرات المــاء ،يتــم
تدليــك الجلــد بملــح البحــر وبالزيــوت األساســية واألعشــاب العطريــة
للحصــول علــى نتائــج أفضــل .يلــي ذلــك مرحلــة التدليــك بالعطــور
والتــي صممــت خصيصـ ًـا لتالئــم احتياجاتــك .ويضفــي مزيــج تدفــق
ً
ً
عامــا باالســترخاء
شــعورا
الميــاه والزيــوت العالجيــة األساســية،
والطمأنينــة لــكل مــن الذهــن والجســد.
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الدالل مع طقوس الحمام
 60دقيقة

60 minutes

خبــرة متكاملــة لمالطفــة بشــرتك ،وإعــادة الحيويــة لجســدك
والســكون إلــى ذهنــك .تبــدأ هــذه التجربــة التقليديــة بتطهيــر
عميــق للبشــرة مــع فــرك الجســم إلعــادة الحيويــة .يليــه تدليــك
لكامــل الجســم بالرغــوة ،وتغذيتــه بقنــاع مــن طيــن البحــر وإنعــاش
الشــعر بتدليــك فــروة الــرأس.

A total body experience that caresses your skin,
revitalizes your body and calms your mind. This
traditional experience starts by deeply cleansing the skin
with a revitalizing body scrub, followed by a full body
foam massage, and nurturing marine mud body mask
plus refreshing hair cleanse and nourishing conditioning
scalp massage treatment.

يشــمل العــاج :الفــرك  -تدليــك باســتعمال الرغــوة  -غســل الشــعر
ومعالجتــه  -قنــاع طيــن للجســم  -بخــار  -تنظيــف الجســم.

Includes: Scrub – foam massage – hair wash and
 conditioning treatment - mud body mask - steambody cleanse

حمام البخار الملطف
 45دقيقة

SOFTENING HAMMAM RITUAL
45 minutes

عـــاج مغـــذي لكامـــل الجســم بحمــام تقليــدي وتدليـــك باستعمـــال
الرغـــوة التقليديـــة لتنقيـــة وتنعيــم البشــرة ،مــع تنظيــف الشــعر
وتدليــك فــروة الـــرأس باستخـــدام مغــــذي  ESPAلتغذيــــة الشعــــر
وفــــروة الـــــرأس.

A nurturing full body treatment combining a traditional
Hammam exfoliation and full body foam massage to
purify and soften the skin, with a hair cleanse and divine
scalp massage using an ESPA nourishing hair and scalp
treatment.

يشــمل العــاج :الفــرك  -التدليــك مــع الرغــوة  -تنظيــف الشــعر
ومعالجتــه  -بخــار  -تنقيــة بشــرة الجســم.

Includes: Scrub – foam massage – hair cleanse and
conditioning treatment - steam – cleanse

حمام إعادة الحيوية
 20دقيقة

تنظيــف الجســم بعمــق مــن خــال فركــه بالكامــل باســتخدام (الليفــة)
التقليديــة وصابــون زيــت الزيتــون األســود ،بحيــث يضفــي علــى
بشــرتك االنتعــاش والحيويــة ويجعلهــا حريريــة الملمــس.
يشمل العالج :الفرك  -البخار.
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INDULGENCE HAMMAM RITUAL

REVITALISING HAMMAM CLEANSE
20 minutes
This deeply cleansing full body scrub, using a traditional
Kese mitt and black olive soap, will leave your skin
refreshed, revitalised and feeling like silk.
Includes: Scrub – steam.

HAMMAM
Reminiscent of the desert sky at night the twinkling
ceiling in our stunning Hammam sets the scene for
an authentic thermal experience with a twist. After
warming muscles in the Hammam you are guided to
your private scrub room for the traditional cleansing
experience.

الحــمـــام
تذ ّكــر ســماء ليــل الصحــراء الســاحر بصفحتــه المتأللئــة فــي ســقف
حماماتنــا المذهلــة مــع مشــهد يبــث األصالــة المنســجمة مــع التجربة
العالجيــة الســاخنة والمتطــورة .بعــد ارتفــاع درجــات حــرارة عضالتــك
فــي الحمــام ،يتــم إرشــادك إلــى غرفــة خاصــة بــك لتخــوض تجربــة
التنظيــف التقليديــة.

جناح  SPAاإلمبراطوري الخاص
 3 +ساعات

PRIVATE IMPERIAL SPA SUITE
+3 hours

لدينــا أجنحــة  ESPAالخاصــة التــي تســمح لــك بخصوصيــة تامة للتمتع
بتجربــة ســبا صحــي مثالــي .يتألــف الجنــاح مــن معالــج مائــي خــاص
وغرفــة بخــار ومنطقــة للعــاج ،كمــا يضــم غرفــة لتغييــر المالبــس
وصالــة منفصلــة ،جنــاح  ESPAمثالــي لقضــاء وقــت اســترخاء ممتــع
مــع األصدقــاء ،أو لالختــاء فيــه مــع نفســك بــكل بســاطة.

Our Private Spa Suites allow you complete privacy to
enjoy the ultimate spa experience. Consisting of private
Hydrotherapy bath, steam room and treatment area,
changing room and separate Lounge, the Spa Suite
is perfect for sharing indulgent relaxation time with
friends or simply by yourself.

جنــاح  ESPAالخــاص هــو جنتــك التــي تلفهــا الســكينة والهــدوء
والطمأنينــة لتنعــم فيهــا لمــدة ال تقــل عــن ثــاث ســاعات ،تتضمــن
ســاعتين مــن العــاج إن رغبــت بذلــك*.

The ESPA Private Spa Suite will be your haven of
tranquility for a minimum of three hours, which includes
a two hour treatment of your choice*.

يرجــى التفضــل واالتصــال بفريــق حجــوزات  ESPAالــذي ســيتولى
ابتــكار خطــة عالجيــة لتحظــي بتجربــة ســبا اســتثنائية خاصــة.

Please contact the ESPA reservations team for help in
creating your ideal private spa experience.

* يرجى االطالع على أسعار  ESPAالخاصة بالجلسات العالجية.

*Refer to our spa tariff for treatments.
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العالج المكثف وتحديات تقدم السن
شد بشرة الوجه

 90دقيقة

LIFT & FIRM FACIAL

Our facials begin with a detailed consultation and indepth skin analysis using SkinVisionTM technology to
identify skin conditions not visible to the naked eye. Your
facial is specifically tailored to you, to include cleansing,
exfoliation, steam and extraction where necessary, and a
treatment specific massage, mask and intensive serum.
Finally, skincare products are chosen for your individual
needs to achieve the best possible results.

90 minutes

طريقــة عــاج للوجــــــه متطــــــورة باستخــــــدام مستحضــــــر Super
 ActiveTMلتحســين قــوة انقبــاض العضــات وثباتهــا وتعزيــز
مســتوى تجــدد الخاليــا.

An advanced facial using Super ActiveTM products to
improve skin tonicity and firmness and enhance cellular
regeneration.

اســتخدام مســتحضر  Tri-ActiveRبمكوناتــه المركبــة مــع تدليــك

This facial uses Tri-ActiveR ingredients combined
with specialised facial massage lifting techniques to
help combat the signs of ageing, stimulate collagen
production and deliver intensive results; the benefits of
which can be seen immediately.

خــاص لشــد الوجــه يســاهم فــي التخلــص مــن عالمــات الشــيخوخة
ويعمــل علــى تحفيــز إنتــاج مــادة «الكوالجيــن» ،محققـ ًـا بذلــك نتائــج
ً
فــورا.
مؤكــدة يمكــن مالحظتهــا

أنزيم تجديد الوجه
 ٩٠دقيقة
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INTENSIVE & AGE DEFYING

ESPA FACIALS

ENZYME RENEWAL FACIAL
90 minutes

طريقــة فعالــة لعــاج الوجــه ،تعــزز عمليــة تجــدد الخاليــا وتمنــح
ً
وتألقــا.
البشــرة نعومــة

A powerful and highly effective facial to boost cell
regeneration and give an instantly smooth and
radiant complexion.

تســتعمل الفرشــاة لعمليــة التعقيــم بمســتخلصات نباتيــة وإنزيمــات
القــرع إلزالــة خاليــا الجلــد الميتــة .يلــي ذلــك تدليــك باســتخدام
بلــورات الكوارتــز للمســاعدة علــى ترطيــب البشــرة وتهدئتهــا ،يتبعــه
وضــع قنــاع للشــد يحتــوي علــى مســتخلصات مركــزة مــن األعشــاب
البحريــة وزيــت األرغــان والمنثــول لتبــدو بشــرتك أكثــر تماسـ ً
ـكا.

A deep brush cleanse is followed by an intense Enzyme
Peel containing botanical extracts and Pumpkin
Enzymes to deeply exfoliate and remove dead skin
cells. After a soothing massage using Rose Quartz
Crystals to help cool and calm, a Lifting and Smoothing
Mask is applied, containing concentrated Seaweed
Extracts, Argan Oil and Menthol, to give your skin a
more plumped and firmer appearance.

To maintain the ultimate in healthy radiant skin we
recommend a facial once a month.

عالجات  ESPAللوجه
يبــدأ عــاج الوجــه لدينــا مــن خــال استشــارات دقيقــة وتحليــل عميــق
للبشــرة باســتخدام تقنيــة ( )SkinVisionTMلتحديــد حــاالت البشــرة
ً
خصيصــا لــك،
الغيــر مرئيــة بالعيــن المجــردةُ .صممــت هــذه الجلســة
حيــث تحصليــن علــى تنقيــة وتقشــير البشــرة وإن تطلــب األمــر ُيســتخدم
البخــار وأســاليب عالجيــة اخــرى ،مــع العــاج بطــرق تدليــك محــددة بعنايــة
ً
وأخيــرا نقــوم
باإلضافــة إلــى وضــع قنــاع واســتخدام مصــل مركــز.
باختيــار مســتحضرات العنايــة بالبشــرة التــي تلبــي احتياجاتــك الخاصــة
بهــدف تحقيــق أفضــل النتائــج المرجــوة.
للحفــاظ علــى بشــرة نضــرة دائمــة اإلشــراق ننصــح باســتخدام مســتحضر
الوجــه مــرة واحــدة فــي الشــهر علــى األقــل.

16

الحلول الخاصة بالبشرة
البشـــرة المتـــألـــقـــة
تنقية بشرة الوجه

 ٦٠دقيقة

60 minutes

عــاج مثالــي لمشــاكل البشــرة الدهنيــة ،والجلــد المترهــل ،أو
ألولئــك الذيــن يعانــون مــن عــدم التــوازن الهرمونــي.

Ideal for oily, congested and problematic skin, or those
suffering with hormonal imbalance.

يســاعد هــذا النــوع مــن التنقيــة العميقــة لبشــرة الوجــه علــى تنظيــم
إفــرازات الدهــون وتنقيــة المســامات المفتوحــة .تســتخدم خالصــة
زيــت شــجرة الشــاي وشــجرة الزعتــر األبيــض والتــي تعتبــر مضــادات
طبيعيــة لالحتقــان وااللتهابــات ،لتســكين وتهدئــة بشــرة الجلــد
ً
ً
واشــراقا.
اتزانــا
وتحفيزهــا لتغــدو أكثــر

This deep cleansing facial helps to regulate oil secretions
and refine open pores. Essential Tea Tree and White
Thyme oils, which are naturally decongesting and antiinflammatory, are used to soothe and calm the skin,
encouraging a more balanced and clearer complexion.

لمــاذا ال تــدللي وجهـــك
بعالجــه من خــالل:
شد ورفع المنطقة المحيطة بالعين
 30دقيقة
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SKIN PURIFYING FACIAL

Why not complement your facial
treatment with:
LIFT & FIRM EYE TREATMENT
30 minutes

عــاج مثالــي ألولئــك الذيــن يشــعرون بالقلــق جــراء ظهــور عالمــات
الشــيخوخة األولــى حــول العينيــن.

Perfect for those who are concerned with the first signs
of ageing around the eyes.

إنــه عــاج شــد وترطيــب فعــال يســاعد فــي الحــد مــن ظهــور الخطــوط
الدقيقــة حــول العينيــن ويخفــف مــن حــدة توتــر إجهــاد العيــن والصــداع
الناتــج عــن اســتخدام الحاســوب .يتضمــن العــاج التنقيــة ،التقشــير
والتدليــك واســتخدام مصــل .Lift & Firm Intensive Eye

An effective firming and hydrating treatment, helping to
reduce the appearance of fine lines and relieve tension
from eye-strain and computer headaches. Incorporating
a cleanse, exfoliation, massage and application of our Lift
& Firm Intensive Eye Serum.

 ٦0دقيقة

SKIN SOLUTIONS
SKIN RADIANCE FACIAL
60 minutes

يســاعد هــذا العــاج علــى إعــادة إحيــاء بشــرة الوجــه المرهقــة لتظهــر
أكثــر إشـ ً
ـراقا بشــكل ملحــوظ وتتألــق بشــكل طبيعــي.

This revitalising facial treatment helps refresh tired skin,
giving a noticeably brighter and naturally radiant appearance.

اســتخدام مســتحضر  ESPAالخــاص بتألــق بشــرة الوجــه الغنــي
بأحمــاض ( AHAsو  )BHAsالمســتخرج مــن الطحالــب ونبــات مـلكـــة
المـــروج فــي هــاواي ،التــي تســاعد علــى تنعيــم البشــرة والحــد مــن
شــوائب عمليــة االصطبــاغ الطبيعيــة للجلــد ،بحيــث يصبــح الجلــد أكثــر
تألقـ ًـا علــى الفــور.

A special application of ESPA Skin Radiance Moisturize,
rich in natural AHAs and BHAs from Hawaiian Algae
and Meadowsweet, helps to smooth, reduce irregular
pigmentation and brighten the skin to deliver instant
results.

إعـــادة ترطيـــب الوجــــه
 60دقيقة

العالجــات المكثفــة وعالجــات تجديــد البشــرة وترطيبهــا تتركهــا نظيفــة،
لطيفــة ونضــرة.
الغســول اللطيــف وتقشــير الجلــد يســاعدان البشــرة علــى امتصــاص
الزيــوت المرطبــة للوجــه واالســتفادة مــن أقنعــة الترطيــب وتهدئــة
البشــرة ،لتضفــي مضــادات الجفــاف علــى بشــرة الوجــه نعومــة
وحيويــة.

مضاد التحسس
 ٦0دقيقة

RE-HYDRATOR FACIAL
60 minutes
An intensive and regenerating facial for dehydrated skin
leaving it supple and nourished.
Gentle cleansing and exfoliation help the skin absorb
replenishing face treatment oils and masks to deeply
moisturise and soothe the complexion. This rehydrating
facial leaves skin smooth and feeling rejuvenated.

DE-SENSITISER FACIAL
60 minutes

مســتحضر خــاص بالبشــرة الحساســة للتخلــص مــن التهيــج واالحمــرار
حيــث يغــذي ويريــح البشــرة.

A comforting facial for sensitive skins prone to redness
and irritation, leaving skin calmed and nourished.

مضــاد التحســس المســتخرج مــن مركبــات نباتيــة طبيعيــة والزيــوت
العطريــة المهدئــة كالبابونــج والبنزويــن ،يســتخدم لغســل وتغذيــة
وترطيــب البشــرة الضعيفــة .يحــد هــذا المهــدأ مــن حساســية الجلــد
ويســاعد علــى تســكين البشــرة وإراحتهــا.

De-sensitising natural plant extracts and calming
aromatherapy oils such as Chamomile and Benzoin are
used to gently cleanse, nourish and hydrate fragile skin.
This soothing facial helps to reduce skin sensitivity leaving
skin calmed, nourished and comfortable.
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 للعنايــة بالجـســمESPA حلـــول
 لعــاج الجســمESPA نقــدم مجموعــة مختــارة مــن حلــول
ً
خصيصــا للتأكــد مــن حصولــك علــى
 والتــي ُصممــت،وتدليكــه
أفضــل الفوائــد العالجيــة الجســدية والوجدانيــة تبعـ ًـا لالحتياجــات
.الخاصــة بــك

ESPA BODY TREATMENTS
We offer a select range of solution led ESPA body
treatments and massages, each one designed and
tailored specifically to ensure you experience the best
physical and emotional therapeutic benefits depending
on your needs.

عالج الظهر والوجـــه وفروة الرأس
باســتخدام الحجارة الســاخنة أو بدونها
 90أو  120دقيقة

BACK, FACE & SCALP TREATMENT
with or without hot stones
90 or 120 minutes

لشــهرة مســتحضرنا العالجــي ( )Heroواستحســانه مــن الجميــع،
يفضــي هــذا المســتحضر إلــى ثالثــة نتائــج مــن خــال اســتهداف
ثــاث مجــاالت رئيســية هــي الظهــر والوجــه وفــروة الــرأس ،ممــا
يجعلهــا طريقــة مثاليــة لعــاج أي شــخص.

Renowned as our ‘Hero’ treatment and loved by all; this
ESPA experience delivers triple results by targeting three
key areas – the back, the face and the scalp, making it the
ideal treatment for anyone.

يشــمل العــاج :تقشــير بشــرة الظهــر وتدليكــه بالحجــر الســاخن -
عــاج خــاص مصمــم للوجــه  -تدليــك فــروة الــرأس.

– Includes: Back exfoliation and hot stone back massage
personalised facial – scalp massage

طقوس العناية بالجسم من ESPA
 120دقيقة

ESPA BODY RITUAL
120 minutes

يشــمل هــذا العــاج تغطيــة الجســم بالطيــن وتدليكــه الســتعادة
التــوازن وراحــة البــال وتحقيــق االســترخاء العميــق للبــدن والــروح.

This treatment combines a body wrap and massage
to restore equilibrium, peace of mind and bring deep
relaxation to body and spirit.

بعــد تقشــير بشــرة الجســم وتغطيتــه بالطيــن أو بمســتحضرات
الطحالــب البحريــة الغنيــة بالمعــادن ،يتــم تدليــك فــروة الــرأس
بلطــف .وبعــد أخــذ الحمــام المنعــش تقــوم بعدهــا مختصــة
بتدليــك جســمك بمســتحضرات الروائــح العطريــة ممــا يمنحــك
ً
شــعورا بالنشــاط.

Following body exfoliation, a Marine Algae or remineralising Mud wrap is applied to the body and the
scalp is gently massaged. Once you have taken a
refreshing shower, a tailor made aromatherapy massage
takes place, leaving you with a sense of well-being,
cleansed and revitalised.

يمكنــك االختيار من بين:
إزالــة الســموم ،التخلــص مــن التوتــر ،تهدئــة العضــات ،معالجــة
اضطــراب الرحــات الجويــة الطويلــة ،تعزيــز المناعــة ،تعويــض
الطاقــة ،أو التخلــص مــن االضطرابــات الجســدية.

Choose from the following:
Detoxifier, De-Stresser, Muscle Relaxer, Jet-Lag Reviver,
Immune Booster, Energiser, Body Toner

يشــمل العــاج :تقشــير بشــرة الجســم  -تغطيــة الجســم بالطحالــب
أو الطيــن  -تدليــك فــروة الــرأس  -التدليــك بالروائــح العطريــة.

Includes: Body exfoliation – Algae or Mud wrap – scalp
massage – Aromatherapy massagex.
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عالج شــد جلد الورك والفخذ
 60دقيقة

LIFT & FIRM HIP & THIGH TREATMENT
60 minutes

عــاج فعــال للغايــة يســتهدف الســيلوليت واحتبــاس الســوائل
والتفــاوت فــي نســيج الجلــد.

A highly effective, stimulating treatment to target
cellulite, fluid retention and uneven skin texture.

تســتخدم المســتخلصات البحريــة الفعالــة والقفــازات المثلجــة
والتدليــك العميــق إلزالــة الســموم ،ويســتخدم تدليــك خــاص
للمعــدة وتقنيــات تدليــك أخــرى تســاعد علــى تنظيــف وتنقيــة
القولــون لتعطــي نتائــج ممتــازة .عــاج مثالــي لألشــخاص الذيــن
يعتريهــم القلــق مــن ظهــور الســيلوليت .ينصــح بســت جلســات
عــاج متكاملــة.

Using potent marine extracts, iced mitts, a deep
detoxifying massage and specialised stomach massage
techniques to help cleanse and purify the colon, giving
excellent results. Ideal for people concerned by the
appearance of cellulite. A course of 6 treatments is
recommended.

يشــمل العــاج :فــرك الجلــد  -التخلــص مــن ســموم األمــاح
والزيــوت  -تدليــك إلزالــة الســموم مــن منطقــة معينــة  -تقنيــات
خاصــة لتدليــك القولــون.

– Includes: Skin brush – detoxifying Salt and Oil Scrub
detoxifying massage to specific area – specialised colonic
massage techniques٫

شــال (فيتشي) للتدليك
 45دقيقة

عــاج فريــد للتدليــك بالميــاه يتألــف مــن تقشــير جلــد الجســم بملــح
البحــر والتدليــك اليــدوي تحــت منفــذ مــاء ســاخن متفــاوت الضغــط.
صمــم هــذا التدليــك خصيصــا ليلبــي احتياجاتكــم حيــث تســتخدم فيــه
رغــوة  ESPAلتعقيــم الجســم وتهدئتــه أو لتنشــيطه وإحيــاءه ،ويكــون
لطيفــا ومريحــا مــن خــال التحفيــز والتنشــيط العميــق للجســم .يكتمــل
العــاج بمرطــب مناســب يجعــل الجلــد ناعــم الملمــس ومتوهــج.
تدليــك (فيتشــي) هــو عمليــة إعــداد مثاليــة لمزيــد مــن العــاج.

VICHY WATERFALL MASSAGE

عالجات تخســيس وشد الجسم

 120دقيقة

عــاج خــاص بالجســم يتألــف مــن المــزج مــا بيــن تغطيــة الجســم
بالطيــن إلزالــة الســموم وتدليــك متقــدم للجســم لشــد البشــرة
وإعــادة التــوازن إليهــا.
يتــم أوال تحفيــز الــدورة الدمويــة مــن خــال تقشــير الجســم باســتخدام
قفــازات دافئــة ومثلجــة ،ثــم يتــم تغطيــة الجســم بالطيــن لمعالجــة
المناطــق المتعرضــة للســيلوليت وإخــراج الســوائل وتســوية وشــد
ً
وأخيــرا ،تســتخدم عمليــة التفريــغ اللمفــاوي ،يليهــا
ســطح الجلــد،
تدليــك عميــق لتحفيــز الجســم علــى التخلــص مــن الســموم ،وإعــادة
تــوازن الجلــد وتنشــيط الذهــن .ينصــح بعــاج كامــل للحصــول علــى
أكبــر قــدر مــن الفائــدة.
يشــمل العــاج :تقشــير البشــرة باســتعمال قفــازات مثلجــة ودافئــة –
تغطيــة الجســم بالطيــن للتخلــص مــن الســموم – مــع تدليــك تحفيــزي
عميــق للتخلــص مــن الســوائل المحتقنــة  -تدليــك فــروة الــرأس.

45 minutes
This unique water massage treatment incorporates a
combination of sea salt body exfoliation and manual
massage performed under warm jets of water of
varying pressure.
The effusion massage will be tailored to your needs
using an ESPA foaming cleansing gel to either calm
and soothe or invigorate and enliven and can be
gentle and soothing through to deeply stimulating
and invigorating.   The treatment is completed by the
application of an appropriate body moisturiser, leaving
the skin feeling smooth to the touch with a radiant
glow. The Vichy massage is the ideal preparation for
further treatments.

CONTOUR & FIRM BODY TREATMENT
120 minutes
A specialised body treatment that combines a
detoxifying wrap and advanced body massage to tone
and firm the skin.
First, circulation is stimulated through body exfoliation
using warm and iced mitts, a body wrap is then applied to
address problem areas prone to cellulite, fluid retention and
uneven skin texture. Lastly, a lymphatic drainage and deep
stimulating massage follows to help the body eliminate
toxins, tone the skin and revitalise the mind. A course of
treatments is recommended to maximise the effects
Includes: Exfoliation with iced and warm mitts – detox
wrap – lymphatic drainage and deep stimulating massage
– scalp massage
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تدليك عميق للعضلة
بالحجارة الساخنة أو بدونها
 60أو 90دقيقــة

60 or 90 minutes

تدليــك شــديد الفعاليــة مصمــم لتخفيــف التوتــر الشــديد واإلجهــاد
العضلــي.

A powerful massage designed to alleviate deep-seated
tension and muscular stress.

تقنيــة خاصــة تركــز علــى مناطــق معينــة وتخفــف حــدة التوتــرات
كتصلــب الرقبــة وآالم أســفل الظهــر والتهــاب الحلــق وشــد الكتفيــن.

Specialised techniques concentrate on specific areas of
concern and alleviate common discomforts such as a stiff
neck, painful lower back pain and sore, tight shoulders.

يشمل العالج:
تدليــك متخصــص لمناطــق معينــة بناء على طلبك

التدليك السويدي
 60أو 90دقيقــة

Includes:
Specialised massage to specific areas of concern

SWEDISH MASSAGE
60 or 90 minutes

تدليــك تقليــدي لكامــل الجســم باســتخدام ضغــط ثابــت لتعزيــز
االســترخاء وتخفيــف توتــر العضــات .عــاج مثالــي كمقدمــة لعمليــة
التدليــك إذ أن تحفيــز الحــركات يســاعد علــى تهدئــة آالم العضــات
المجهــدة ممــا يجعلــك تشــعر باالســترخاء والحيويــة.

A traditional full body massage using firm pressure
to promote relaxation and ease muscle tension. This
;treatment is ideal as an introduction to massage
stimulating movements help soothe tired aching muscles
to leave you relaxed and revived.

يشــمل العــاج :التدليــك الســويدي للظهــر والســاقين والذراعيــن
والبطــن وتدليــك العنــق  /الكتــف.

Includes: Swedish massage to back, legs, arms, abdomen,
neck/shoulder massage٫

لماذا ال تدللي نفســك بعالج يشــمل

Why not complement your treatment with

زيوت وأمالح
 ٣٠دقيقة
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DEEP MUSCLE MASSAGE
with or without hot stones

SALT & OIL SCRUB
30 minutes

عمليــة تلييــن وتقشــير بشــرة الجســم االســتثنائية تعتمــد علــى
العــاج بأمــاح البحــر مــع زيــوت أساســية لتغذيــة بشــرتك لتبــدو
أكثــر مرونــة وليونــة.

This exceptional skin softening body exfoliation combines
sea salts with essential oils to leave your skin nourished,
smooth and supple.

ً
مثاليــا كعــاج مســتقل أو يمكــن تخصيصــه للتدليــك ضمــن
يعتبــر
مجموعــة .ESPA

Perfect as a stand-alone treatment, or in preparation for
an ESPA Massage.

ً
عوضــا عــن
يســتعمل لغايــات تقشــير البشــرة وصقــل الجســم
اســتخدام الملــح والزيــت.

For a lighter application Exfoliating Body Polish is applied
instead of Salt & Oil Scrub.

المساج
التدليك بالروائح العطرية
 60أو  90دقيقة

التدليــك بالروائــح العطريــة هــو أمــر يحــدد بشــكل احترافــي ودقيــق،
يســتخدم فيــه مزيجـ ًـا مــن زيــوت يتــم اختيارهــا بشــكل فــردي ومخصــص.
مــن شــأن االستشــارة الشــخصية أن تضمــن لــك الحصــول علــى عــاج
مخصــص لالحتياجــات المحــددة والخاصــة بك .يمكنــك االختيار مما يلي:

MASSAGE
AROMATHERAPY MASSAGE
60 or 90 minutes
ESPA aromatherapy massage is essential, professional
and specific, using a blend of individually chosen oils.
A personal consultation will ensure that you receive a
unique treatment to suit your specific needs. Choose
from the following:

إزالــة الســموم ،التخلــص مــن التوتــر ،تهدئــة العضــات ،االضطــراب
الناتــج عــن الرحــات الجويــة الطويلــة ،تعزيــز المناعــة ،تعويــض
الطاقــة ،التخلــص مــن االضطرابــات الجســدية.

Detoxifier, De-Stresser, Muscle Relaxer, Jet-Lag Reviver,
Immune Booster, Energiser, Body Toner

يشــمل العــاج :تدليــك الظهــر والســاقين والذراعيــن والبطــن بالروائــح
العطريــة وتدليــك العنــق  /الكتــف.

Includes: Aromatherapy massage to back, legs, arms,
abdomen, neck/shoulder massage٫

التدليك بالحجر الساخن
 60أو  90دقيقــة

HOT STONE MASSAGE
60 or 90 minutes

تدليــك كامــل للجســم باســتخدام الزيــوت العطريــة واألحجــار البركانيــة
الحــارة لتخفيــف التوتــر الشــديد للعضــات .تختــرق ســخونة الحجــارة
العضــات لتهدئــة أوجاعــك وآالمــك ممــا يســاعدك علــى االســترخاء
ويعيــد الحيويــة لجســمك.

A therapeutic full body massage using aromatherapy oils
and warm volcanic stones to relieve deep muscle tension.
The warmth of the stones penetrates your muscles to
soothe aches and pains; helping you to unwind and your
body to feel rejuvenated.

يشــمل العــاج :تدليــك الظهــر والســاقين والذراعيــن والبطــن بالزيوت
العطريــة واألحجــار الســاخنة وتدليــك العنق/الكتف.

Includes: Hot Stone Aromatherapy massage to back,
legs, arms, abdomen, neck/shoulder massage
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عالجات  ESPAلألمومة
تــم ابتــكار عالجــات األمومــة لدينــا بطريقــة مدروســة لمثــل هــذه
المرحلــة المميــزة مــن الحيــاة ،تتيــح اســتخدام تقنيــات ومنتجــات
فعالــة قبــل وبعــد مرحلــة الحمــل.

العالج الذي يسبق ويلي مرحلة الوالدة
 60دقيقة

Our Maternity treatments have been thoughtfully created
for this special time of life, to use techniques and product
comfortable during and after pregnancy.

PRE & POST NATAL TREATMENT
60 minutes

مغــذ عميــق مصمــم الســتهداف المناطــق العرضــة لإلجهــاد والتوتــر
خــال الحمــل أو بعــده.

A deeply nourishing body massage designed to target
areas prone to stress and tension during or after
pregnancy.

تقشــير ليــن للظهــر ،فــي حالــة اللــزوم ،يليــه تدليــك لطيــف للجســم
صمــم خصيصــا ليتناســب واهتماماتــك الخاصــة ،مــع التركيــز علــى
المناطــق التــي تســتوجب تخفيــف آالم العضــات فيهــا ،إلــى جانــب
أنــه يســاعد علــى االســترخاء واســتعادة النشــاط.

Gentle back exfoliation, if required, is followed by a
soothing body massage specifically designed to suit
your individual concerns, focusing on the areas needed
to alleviate muscular aches, whilst helping to relax, restore
and revitalise.

ينصــح بعمــل  6جلســات عالجيــة بعــد األشــهر الثالثــة األولــى
مــن الحمــل.

A course of 6 treatments is recommended following the
first trimester of pregnancy.

يشــمل العــاج :تقشــير بشــرة الظهــر (إن لــزم األمــر)  -تدليــك
الجســم  /فــروة الــرأس  -صمــم هــذا العــاج الحتياجاتــك الخاصــة.

Includes: Back exfoliation (if required) – body/scalp
massage – this treatment is tailored to your specific
needs.

أقدام صحية ورشيقة
 40دقيقة

هــذا العــاج الخــاص بإعــادة إحيــاء األقــدام المرهقــة واألرجــل الثقيلــة
يســاعد علــى الحــد مــن مســتوى االنتفــاخ وتخفيــف األوجــاع واآلالم
وهــذا العــاج يناســب جميــع الفئــات.

29

ESPA MATERNITY

LIGHTER LEGS
40 minutes
This revitalising treatment for tired feet and heavy legs
helps reduce puffiness and soothe aches and pains and
is suitable for all.
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تقنية إيندرموليفت لعالج الوجه
توفــر تقنيــة إيندرموليفــت للوجــه معالجــة ســريعة ذات نتائــج فعالــة
وملموســة تســاعد علــى زيــادة اشــراق الوجــه وثبــات عــاج عمليــة الشــد
ورفــع الجلــد.
فعاليــة مــع كل جلســة ،تتمثــل فــي
ً
األمــر الــذي ســيحدث نتائــج أكثــر
ثبــات مالمــح الوجــه وصقــل البشــرة وشــد الخطــوط الدقيقــة وتحفيــز
افــراز حمــض الهيالورونيــك .يمكــن للتقنيــة أن تنقســم إلــى برنامــج مــن
 10جلســات أو أكثــر ،ولتحقيــق نتائــج أكثــر فعاليــة ســيتم تصميــم برنامــج
عنايــة منزليــة بهــدف الحفــاظ علــى األثــار االيجابيــة بعــد العــاج.

شد العيون:

تنشيط منطقة العين  ١0دقائق

الكوالجين المنشط:

إبراز عظام الوجنتين وإعادة مالمحها  30دقيقة.

التجديد الخلوي:

تجديد لبشرة الوجه بالكامل والرقبة وعالج الترهالت  40دقيقة.

Endermolift Facial Treatments
The Endermolift facial technique provides fast, visible
results, improving radiance, firming and lifting the skin.
The results amplify with each session, effectively reducing
fine lines, firming contours, refining the complexion and
stimulating the synthesis of hyaluronic acid. Endermolift
Facials can be taken in course of 10 or more sessions to
maximize results and homecare will be recommended to
maintain the positive effects.

Eye Lift:
Revitalising the eye area 10 minutes.

Collagen Activator:
Enhances cheekbones and redefines contours 30 minutes.

إندرومولجي
تدليك سطح الجلد والعناية بالجسم
التــوازن بيــن عمليــة التخلــص مــن الدهــون وزيادتهــا تعتبــر طبيعيــة
للجســم بالرغــم مــن تنــاول الطعــام الصحــي و ممارســة التماريــن
الرياضيــة بانتظــام إال أن مظهــر الدهــون الزائــدة والســليوليت فــي
الجلــد يمكــن أن يكــون مقلقـ ًـا بعــض الشــيء ،ولهــذا تســاعدك عمليــة
 Lipomassageالمطــورة مــن ِقبــل إندرمولوجــي والحاصلــة علــى
بــراءة اختــراع علــى تنشــيط عمــل الخاليــا الجلديــة ممــا يــؤدي إلــى الحــد
ً
ـدودا مــن خــال نحــت
مــن ظهــور الســليوليت وتــرك الجلــد ناعمـ ًـا ومشـ
طبقــة الجلــد باســتخدام تقنيــة لطيفــة وغيــر مؤلمــة أبـ ً
ـدا.

ENDERMOLOGIE
Lipomassage Body Treatments
The balance between the production and elimination
of fat is a natural process and despite healthy eating
and regular exercise the appearance of excess fat and
cellulite can still be a concern. The patented Lipomassage
process developed by Endermologie helps reactivate
cellular activity reducing the appearance of cellulite,
smoothing, firming and sculpting the skin using a
pleasant and non-aggressive rolling technique.

و بعد دراسة دقيقة ألهدافك العالجية ،يقوم المعالج بعمل التقييم
وتصميم برنامج عالجي مخصص يستهدف جميع احتياجاتك.

Following a detailed consultation to establish your
goals your therapist will create a customised treatment
programme targeted to your needs.

تُ قـ ّـدر مــدة جميــع الجلســات  ٣٥دقيقــة ويتــم تقســيمها ببرنامج عالجي
ضمن  10أقســام أو أكثر وتشــمل:

All sessions are 35 minutes in duration and are taken in
a course of 10 or more:

تدليــك  Lipomassageأندرويد:
يعمل على تكسير دهون المعدة ،الخصر والذراعين.
تدليــك  Lipomassageغينويد:
يعمل على نحت الوركين ،الساقين والجزء العلوي من األرجل.
التدليك  Lipomassageللســيلوليت:
يعمل تنعيم ملمس الجلد من خالل تقنية ملمس قشر البرتقال.
معالجة السوائل:
يعمــل علــى تقليــل احتبــاس الســوائل ممــا يســاعد علــى زيــادة
رشــاقة األرجــل.

Android Lipomassage:
for toning stomach, waist and arms.
Gynoid Lipomassage:
for sculpting hips, gluts and upper legs.
Cellulite Smoothing Lipomassage:
to smooth orange-peel effect.
Draining Treatment:
to minimise fluid retention and reduce heavy legs

Cellular Regeneration:
Complete face, neck and décolleté treatment 40 minutes.
31

30

خدمات  ESPAالسريعة إكسبرس

إذا كان الوقــت قصيــرا ،متعــي نفســك بعــاج ســريع أو قومــي بإضافــة

تدليك فروة الرأس
 25دقيقة

يســتخدم فــي هــذا النــوع مــن التدليــك العميــق نقــاط ضغــط
وحــركات عميقــة اإليقــاع لتخفيــف حــدة أي توتــر بمنطقــة الــرأس
والعنــق وفــروة الــرأس ممــا يســاعد علــى اســترخاء العضــات التــي
تســبب التوتــر والصــداع ،ويركــز علــى الخطــوط الدقيقــة للوجــه.
يســتخدم مســتحضر  Pink Hairوطيــن فــروة الــرأس مــن ESPA
كعــاج مكثــف لفــروة الــرأس ،وهــذا التدليــك هــو عبــارة عــن إضافــة
فعالــة لمــا ســبق ،أو يمكــن اســتخدامه لوحــدة أو إضافتــه إلــى أي
ّ
مــن خدمــات العنايــة بالشــعر.

تدليك الظهر والرقبة والكتف
 25دقيقة

صمــم هــذا التدليــك لمعالجــة أيــة منطقــة مــن المناطــق المركزيــة
الهامــة ويســتخدم تقنيــات تدليــك أكثــر مالئمــة مــن زيــوت ESPA
الخاصــة بالجســم لتتناســب واحتياجاتــك الخاصــة .متــى دعــت الحاجــة،
تســتخدم األحجــار الســاخنة أيضـ ًـا لتخليــل الــدفء الــذي يســاعد علــى
تخفيــف اآلالم واألوجــاع.

فرك الجسم بالزيوت واألمالح
 25دقيقة

تحتــوي هــذه العمليــة الخاصــة الملينــة للجلــد وتقشــيره علــى أمــاح
بحريــة مــع زيــوت أساســية لتغذيــة بشــرتك وجعلهــا مرنــة .تعتبــر هــذه
حضــرة
العمليــة مــن العمليــات المثاليــة كعــاج مســتقل أو كعمليــة ُم ِ
لتدليــك  .ESPAيســتعمل لغايــات تقشــير البشــرة وصقــل الجســم
عوضـ ًـا عــن اســتخدام الملــح والزيــت.

عالج لتشيط القدم
 25دقيقة

عــاج يعيــد إحيــاء القــدم المرهقــة واألرجــل الثقيلــة ويســاهم فــي
تخفيــف حــدة االنتفــاخ واألوجــاع .يتضمــن تقشــير منشــط للجلــد
وتدليــك القــدم بشــكل جيــد.
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SCALP MASSAGE
25 minutes
This deeply relaxing massage uses pressure point and
deep rhythmical movements to ease any tension held
in the head, neck and scalp and relax muscles that can
cause tension headaches and emphasise fine lines on the
face. Using ESPA pink hair and scalp mud as an intensive
conditioning treatment for the scalp this massage is a
great complement to others as an add-on, as a quick fix
on its own or as an addition to any hair service.

BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE
25 minutes
This massage is tailored to address any areas of concern
and uses the most appropriate massage techniques
along with the ESPA Body Oil to suit your needs. Where
needed, Hot Stones are also used to penetrate warmth
and help ease aches and pains.

SALT & OIL BODY SCRUB
25 minutes

مــا يلــي إلــى مســتحضرات  ESPAاألخــرى.

عالج تعابير الوجه

 25دقيقة

ســتختار المختصــة القائمــة علــى عالجــك أكثــر الطــرق التجميليــة المناســبة
ً
تحديــدا .حيــث يتضمــن كل مســتحضر مــن مســتحضرات
لبشــرة وجهــك
 ESPAالخاصة بالوجه استشــارة وتحليل الجلد وتنظيف البشــرة وتقشــير
الجلــد وقنــاع شــخصي للوجــه لينتهــي األمــر بمصل يتناســب مع بشــرتك.

شد ورفع المنطقة المحيطة بالعين
 25دقيقة

عــاج فعــال ومرطــب ،يســاعد علــى تقليــل ظهــور الخطــوط الدقيقــة
وتخفيــف حــدة التوتــر الناتجــة عن إجهاد العين والصداع الناتج عن اســتعمال
الحاســوب ،ويشــمل عمليــة تنظيــف وتقشــير وتدليــك الجلــد باإلضافــة
الســتخدام مســتحضرنا (.)Lift & Firm Intensive Eye Serum

ESPA EXPRESS
If time is short enjoy an express treatment or add any of
the following to other ESPA experiences.

PERSONALISED EXPRESS FACIAL
25 minutes

This exceptional skin softening body exfoliation combines
sea salts with essential oils to leave your skin nourished,
smooth and supple. Perfect as a stand-alone treatment, or in
preparation for an ESPA Massage. For a lighter application
Exfoliating Body Polish is applied instead of Salt & Oil Scrub.

Your therapist will select the most suitable facial for
your skin. Every ESPA personalised facial includes a
consultation, SkinVision analysis, cleanse, exfoliation,
personalised facial mask and finishes with an application
of a booster serum to suit your skin.

INVIGORATING FOOT TREATMENT

LIFT & FIRM EYE TREATMENT

25 minutes

25 minutes

This revitalising treatment for tired feet and heavy
legs helps reduce puffiness and soothe aches and
pains. Includes a refreshing exfoliation and a deeply
therapeutic foot and lower leg massage.

An effective firming and hydrating treatment, helping to
reduce the appearance of fine lines and relieve tension
from eye-strain and computer headaches. Incorporating
a cleanse, exfoliation, massage and application of our Lift
& Firm Intensive Eye Serum.
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اللمسات األخيرة
باســتطاعة فريقنــا المتخصــص بالعنايــة باألظافــر والشــعر والمكيــاج
توفيــر اللمســات النهائيــة المثاليــة لتجربــة  ESPAالخاصــة بــك.

Our Nail, Hair and Make-up teams can provide the perfect
finishing touches to your ESPA experience.

العناية باألظافر

NAILCARE

طالء األظافر الالمع

BEJEWELLED ULTIMATE MANICURE

 60دقيقة

60 minutes

تتــم هــذه العمليــة بشــكل يراعــي طبيعــة الظفــر وبتدليــك فائــق
العنايــة مــع قنــاع ومنتجــات مغذيــة لتنشــيط وتجديــد األظافــر الطويلة
والعنايــة ببشــرة اليديــن.

This indulgent manicure provides meticulous cuticle
work, divine massage, personalized mask and deeply
nourishing products to repair, replenish and condition
nails and hands.

اســتخدام طــاء أظافــر متأللــئ أو طــاء هالمــي يعطــي تجربــة
تجميليــة كاملــة.

A shimmering application of nail lacquer or gel polish
complete the transformation.

يشــمل :تنظيــف بالنقــع  -قــص وتدويــر  -تقشــير الجلــد  -عــاج الجلــد
المتصلــب  -تدليــك قنــاع مخصــص لبشــرتك  -تلميــع أو صقــل.

– Includes: Soak – cut and file – exfoliate – cuticle work
massage – personalised mask –polish or buff.

طالء األظافر الحيوي
 45دقيقة
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FINISHING TOUCHES

VITALITY MANICURE
45 minutes

عمليــة أساســية لليديــن واألظافــر  -تقشــير الجلــد وتنعيمــه
وتنشــيطه وإضفــاء نعومــة ونضــارة علــى البشــرة والعنايــة
ً
ـتعدادا للتدليــك باســتعمال
باألظافــر وتشــذيبها بشــكل جميــل اسـ
نقــاط ضغــط مــع زيــوت  ESPAالمغذيــة والكريمــات التــي اختيــرت
ألجلــك قبــل تثبيــت الطــاء النهائــي.

– The essential maintenance Manicure for hands and nails
exfoliation smoothes and revitalises skin, detailed cuticle
and nail shaping create the look and prepare for pressure
point massage with nourishing ESPA oils and creams
chosen by you, before the final polish.

يشــمل :النقــع  -القــص والتدويــر  -التقشــير  -عــاج الجلــد المتصلــب
 -تلميــع أو صقــل.

– Includes: Soak – cut and file – exfoliate – cuticle work
massage – polish or buff.
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العناية المكثفة باألقدام
 75دقيقة

هــذه العمليــة مخصصــة للعنايــة بالقــدم :تنعيــم وتغذيــة وترطيــب
واســترخاء عميــق بتدليــك النقــاط الحساســة بالقــدم بخبــرة وتقنيــة عاليــة
مــع منتجــات للتغذيــة العميقــة وعمــل اللمســات النهائيــة مــن العنايــة
المكثفــة لتضفــي روعــة علــى القدميــن مــع شــعور ال يوصــف.
تشــمل مــا يلــي :نقــع  -قــص وتدويــر األظافــر  -تقشــير  -عــاج الجلــد
المتصلــب  -مســاج  -قنــاع خــاص بالبشــرة  -التلميــع.

العناية الحيوية باألقدام
 60دقيقة

75 minutes
This generous pedicure redefines foot care - smoothing,
nourishing, hydrating and deeply relaxing the combination
of technical expertise, deeply nourishing products, reflex
point massage and the perfect finish leave feet looking
and feeling great.
Includes: Soak – nail file and shape – exfoliate – cuticle
work – massage – personalised mask – polish.

VITALITY PEDICURE
60 minutes

العنايــة الترميميــة واألساســية ألقــدام رائعــة .صقــل ،تلميــع وتنعيــم
واســترخاء عميــق بتدليــك النقــاط الحساســة بالقــدم وعمــل اللمســات
النهائيــة مــن العنايــة الدقيقــة والمكثفــة لتضفــي روعــة علــى القدميــن
مــع شــعور ال يوصــف.

Essential maintenance for fabulous feet. Buffing, shaping,
smoothing and deeply relaxing pressure point massage
prepare for the flawless finish and fantastic looking and
!feeling feet

تشــمل مــا يلــي :نقــع – قــص وتدويــر األظافــر  -تقشــير –إزالــة الجلــد
الزائــد علــى األظافــر  -التلميــع أو التلميــع بالجــل (  15دقيقــة إضافيــة
الزمــة للتلميــع بالجــل ).

Includes: Soak – cut and file – exfoliate – cuticle work
– massage – polish or gel polish (additional 15 minutes
required for gel polish)٫

التقليم والتلميع
 15دقيقة

حينمــا ال تحتــاج األصابــع ألكثــر مــن التقليــم – فــإن عمليــة التقليــم
والتلميــع لدينــا هــي المطلوبــة.
يشمل ذلك :النقع – تقليم األظافر – التلميع.
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BEDAZZLED ADVANCED PEDICURE

FILE & POLISH
15 minutes
For when fingers need no more than a tidy up – our file
and polish does just that.
Includes: Soak – nail and cuticle tidy - polish.

HOW TO SPA
SPA OPENING HOURS
Monday to Sunday 09:00 am – 11:00 pm
ً

SPA TREATMENT TIMES

Monday to Sunday – 10:00 am – 10:00 pm

HAIRCARE
The perfect end to an ESPA experience let our team
of stylists complete your look ready to return to the
World outside.
Our ESPA Reservation team will be delighted to
assist you in making a reservations or scheduling a
consultation with the team.

10

ً

9
10

SCHEDULING AN APPOINTMENT
ESPA

To schedule an appointment for your perfect treatment,
please contact our ESPA reservations team who will be
able to guide you to the right choice.
ESPA

ESPA

To ensure your preferred time and service is available
we recommend to book in advance. All spa treatments
and packages will need to be guaranteed with a credit
card.

MAKE-UP
Our team of Make-up artists are on hand with the
latest Bobbi Brown products to create special event
or everyday looks. Our ESPA Reservations team will
be happy to advise further.

ً

ً

11

ESPA

ARRIVAL TIME

ESPA

complete a Spa Consultation Form. We recommend you
arrive up to 1 hour in advance of your treatment so that
you can change, relax and enjoy the spa facilities. Please
be advised that late arrivals will result in a reduction of
treatment time.
The spa will provide luxurious towels, robes and slippers
and amenities required for use during your spa visit.

Al Faisaliah Suites
P.O. Box 4148, Riyadh 11491, Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 11 273 3000 - F: +966 11 273 3003 E: spareception@alfaisaliahspa.com
alfaisaliahspa.com
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مرافق السبا

SPA FACILITIES AND ACCESS

يوفــر الســبا لضيوفــه المرافــق التاليــة :حمــام بخــار ،نافــورة الثلــج،
حمامــات الطاقــة ،غــرف الســتبدال المالبــس وأقســام لالســترخاء.

The following spa facilities are available to our guests
- hammam, ice fountain, experience shower, spa
changing and relaxation areas.

الصالة الرياضية

توفــر تحفتنــا الجماليــة المتمثلــة بصالــة لياقــة بدنيــة تشــمل أحــدث
أجهــزة بنــاء الجســم ومعــدات تقويــة القلــب واألوعيــة الدمويــة
وتحقيــق لياقــة بدنيــة شــخصية بمســتوى متقــدم .يتوفــر لدينــا
مدربيــن لمســاعدتك علــى االســتعداد لتحقيــق أهــداف محــددة أو
إلعانتــك علــى ابتــكار لياقــة بدنيــة تتناســب وروتيــن الحيــاة المتغيــرة.

البركة ومياهها الحيوية

يتوفــر حمــام الســباحة وبركــة طولهــا  ١3متــر مربــع للتدليــك الهوائــي
الحيــوي والتــي تقتصــر خدماتهــا علــى أعضــاء  ESPAفقــط.

صالون للعناية باألظافر وتصفيف الشعر

Gym
Our state-of-the-art TechnoGym equipped Fitness
Studio provides cardio vascular and resistance strength
machines and a free weights, personal fitness and stretch
zone. Personal trainers are on hand to help you prepare
for specific goals or assist with the creation of a lifechanging fitness routine.

Pool and Vitality Whirlpool
The 13 square meters pool and vitality massage pool with
air massage jets are available to our ESPA members.

Nail Studio and Hair & Beauty Salon

لدينــا اســتوديو ســاحر لطــاء األظافــر والعنايــة بالقدميــن وكل
ً
نظــرا لضيــق الوقــت ،ســتتم مرافقــة الضيــوف
مــا يخصهــا.
الذيــن حجــزوا لعــاج األظافــر فقــط مــن وإلــى اســتوديو العنايــة
باألظافــر مباشــرة.

Our glamorous Studio is dedicated to manicures and
pedicures and everything nails! Due to obvious time
constraints, guests who have booked a nail treatment
only, will be escorted directly to and from the Nail Studio.

خدمــات تصفيــف الشــعر والمكيــاج الخاصــة بالســبا يوفرهــا فريــق
خبــراء التجميــل لدينــا.

Hairs styling services and make-up for occasions are
provided by our expert Beauty team.

جلسة إحتساء الشاي في السبا

توفــر الجلســة قائمــة واســعة ومتنوعــة تشــمل العديــد مــن أنــواع
الشــاي ،مــع جلســات شــاي مــا بعــد الظهيــرة ،ومجموعــة واســعة
مــن العصائــر الطازجــة وخيــارات متعــدة مــن الكوكتيــات ،جلســة
الشــاي لدينــا هــي مــكان مثالــي للتواصــل االجتماعــي واالســترخاء.

Spa Tea Lounge
Offering bespoke tea service, afternoon tea and a
wide selection of freshly squeezed juices, smoothies
and mocktails our Tea Bar is the perfect place to
socialise or relax.
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سياسة إلغاء الحجز

CANCELLATION POLICY

ســيتم خصــم  %٥٠مــن قيمــة أي حجــز إذا لــم يلغــى قبــل الموعــد
بـــ  12ســاعة ،وخصــم  %100مــن قيمــة الحجــز إذا لــم يلغــى قبــل
الموعــد بـــ  6ســاعات .حيــث أننــا نســعى إلــى العمــل بدقــة بمــا
يخــص الوقــت ،وبالتالــي ،فإنــه مــن البديهــي أن التأخــر عــن موعــد
جلســتك العالجيــة ســيؤدي إلــى تقليــص زمــن زيارتــك للســبا.

A 50% charge will be incurred for any treatment not
cancelled at least 12 hours prior to your scheduled
time and 100% will be applied for any appointments
not cancelled within 6 hours’ notice. We endeavor to
run to time therefore arriving late arrival may result in a
shortening of your treatment time.

بيئــة ســبا هــي واحــدة مــن أكثــر البيئــات تمتعـ ًـا باألجــواء الهادئــة التــي
تبعــث علــى االســترخاء ،لــذا يرجــى احتــرام حقــوق وخصوصيــة الســبا
وزوارهــا والمحافظــة علــى صفــاء أجواءهــا .وبنــاء علــى ذلــك ،تعــد
الســبا منطقــة خاصــة ال يســمح فيهــا باســتعمال الهاتــف المحمــول،
الـــبالك بيــري ،نظــام االســتدعاء بيجــر ،وكاميــرا التصويــر والتدخيــن.

SPA ETIQUETTE

آداب وسلوكيات السبا

الشروط الصحية

يرجــى إعالمنــا عــن أيــة حالــة صحيــة ،أو عــن وجود حساســية أو إصابات
يمكــن أن تؤثــر علــى اختيــارك للعــاج عنــد إجــراءِ ك الحجز في الســبا.

الحوامل

لدينــا عالجــات صممــت خصيصــا للنســاء الحوامــل أو الحاضنــات،
نرجــو الســماح لفريقنــا فــي ســبا أن يرشــدكم الختيــار أفضــل
تالئمــك خــال هــذه الفتــرة المميــزة.
ِ
العالجــات التــي

قسائم الهدايا

لتقديــم هديــة مثاليــة لشــخص مميــز ،يرجــى االتصــال بفريــق
الحجــز فــي الســبا للحصــول علــى التفاصيــل.

العناية المنزلية

لمواصلــة تجربــة الســبا الصحــي فــي المنــزل ،تتوفــر معظــم
منتجاتنــا فــي ردهــة اســتقبال الســبا.

المقتنيات الثمينة

ال يتحمــل ســبا الفيصليــة أيــة مســؤولية عــن فقــدان األشــياء الثمينــة
والمجوهــرات فــي أي وقــت يمضيــه الــزوار داخــل أي مــن المرافــق.

األسعار

جميع األســعار بالريال الســعودي وهي قابلة للتغيير بأي وقت.

Our spa environment is one of relaxation and tranquillity.
Please respect all spa guests’ right to privacy and serenity.
In light of this, the spa is a mobile phone, Blackberry,
pager, camera and smoke free zone.

HEALTH CONDITIONS
Kindly advise us of any health conditions, allergies or
injuries which could affect your choice of treatment
when making your spa reservation.

PREGNANCY
We have specially designed treatments for expectant
women or nursing mothers. Please allow our spa team
to guide you in selecting which treatments are most
suitable during this special time.

GIFT VOUCHERS
The ideal gift for someone special. Please contact the
ESPA reservations team for details.

HOMECARE
To continue your spa experience at home, most products
used in our treatments are available at ESPA reception.

VALUABLES
Al Faisaliah Spa by ESPA accepts no responsibility for loss
of valuables and jewellery at any time on the spa premises.

PRICES
All prices are quoted in Saudi Arabian Riyals and are
subject to change at any time.
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