


Come out of your shell  أطلق العنان ألحاسيسك



WELCOME TO LIME

LIME is being more than skin-deep.
We will get right to the pulp without ignoring your outer peel.
We encourage you to reserve time at the spa and allow us the

freedom to intuitively guide you through your journey.

SUBLIME

untwist. unravel. unfurl.

AROMA-STEAM, SAUNA, vitality showers and a place to chill.
SUBLIME is where the LIME Spa experience begins.

مرحًبا بكم يف اليم

مكان ال يكتفي مبجرد العناية بالبرشة. 
بل يهتم بعمقها دون إغفال الطبقة الخارجية. 

احجز موعدك ودع لنا فرصة اصطحابك يف جولة إىل عامل العناية والراحة واالسرتخاء. 

سباليم

راحة. واسرتخاء. وتجدد.

بخار-رائحة عطرية، ساونا، حاممات تبعث فيك النشاط،
 ومكان تنعم فيه بالراحة.  سباليم، نقطة البداية لتجربة اليم سبا. 



LIME RITUALS
go ahead and treat yourself.

 طقوس اليم
متعة الدالل



THE LIME RITUAL  
Create your own lime experience 
from our available treatments. 
We are here to guide you if you 
need help.

TWO OF YOU  
180 mins
Pamper yourselves from top to 
toe. 

Salt scrub, lime intuitive massage, 
foot reflexology, Indian head massage 
and express facial.

EXPECTANT MUMS 
150 mins
Developed to provide relaxation 
and relief through a combination 
of treatments. 

Pregnancy massage
(after 12 weeks) firming facial.

POLO REMEDY 
120 mins
Restore yourself. A detoxifying bath, 
tension releasing massage and a 
skin nourishing facial.  

Detox seaweed leaf bath, deep 
tissue sport massage and express 
facial.

طقوس اليم 
كــّون تجربتــك الخاصــة يف اليــم ســبا واخــرت مــا 
يــروق لــك مــن الجلســات العالجيــة. وإن احتجــت 
للمســاعدة فنحــن عــى اتــّم اســتعداد لذلــك. 

لألزواج خصيصاً
180 دقيقة 

دالل وافر من الرأس عى أخمص القدمني.

فــرك باســتخدام امللــح، مســاج حديس،مســاج 
للقدمــني، مســاج الــرأس بالطريقــة الهنديــة، و 

جلســة العنايــة ببــرشة الوجــه  

األمهات الحوامل
150 دقيقة

صمــم خصيًصــا لتوفــر الراحــة واالســرتخاء، إذ 
يجمــع بــني عــدة جلســات عالجيــة.

)بعــد 12 أســبوعا( و  للحوامــل  جلســة مســاج 
الوجــه ببــرشة  العنايــة  جلســة 

عالج بولو
120 دقيقة

جــدد نشــاطك. حــامم يخلصــك مــن الســموم، 
جلســة مســاج تخلصــك مــن اإلجهــاد، وجلســة 

ــة بــرشة الوجــه.  لتغذي
مــن  يخلصــك  البحريــة  باألعشــاب  حــامم 
الســموم، مســاج ريــايض لألنســجة العميقــة، 

الوجــه.  ببــرشة  للعنايــة  رسيــع  ومســاج 



AQA. HEAT. WATER.
scrub. cleanse. heal.

برودة.سخونة.ماء
فرك. تنظيف. شفاء



CALMING LAVENDER
45 mins
Steam, black soap wash and 
lavender luscious glow scrub.

PEPPERMINT POWER SCRUB
45 mins
Steam, black soap wash and 
peppermint  luscious glow scrub.

DETOXIFYING JOURNEY
90 mins
Black soap wash, peppermint 
or lavender luscious glow scrub 
and ocean essence 
seaweed body mask.

HOT STONE SERENITY
90 mins
Black soap wash, peppermint or 
lavender luscious glow scrub, 
warm spiced mud wrap and hot 
stone reflexology.

BODY BRIGHTENING
90 mins
Black soap wash, time to shine 
scrub and warm spiced mud 
wrap.

الالفندر املهدئ
45 دقيقة

فــرك مــع  األســود  بالصابــون   غســيل 
متألقــة لنضــارة   .بالالفنــدر 

فرك بقوة النعنع 
 45 دقيقة

فــرك مــع  األســود  بالصابــون   غســيل 
متألقــة  .لنضــارة 

جولة التخلص من السموم
90 دقيقة

 غســيل بالصابــون األســود، فــرك بالنعنــع
 أو الالفنــدر لنضــارة متألقــة وقنــاع يلــف

 .الجســم بخالصــة األعشــاب البحريــة

العالج بالحجارة الساخنة
90 دقيقة

 غســيل بالصابــون األســود، فــرك بالنعنــع
ولــف متألفــة،  لنضــارة  الالفنــدر   أو 
 الجســم بالطــني الحــار والدافــئ وتجربــة

الســاخنة بالحجــارة   .الرفلكســولوجي 

إرشاقة تتألق
90 دقيقة

 غســيل بالصابــون األســود، فــرك لنضــارة
الحــار بالطــني  الجســم  ولــف   البــرشة، 

 .والدافــئ



INDULGENT FACIALS
designed for his and her skin, radiate your natural self.

جلسات الدالل للعناية ببرشة الوجه
صممت خصيًصا لبرشة الرجال والنساء. تألق بجاملك الطبيعي.



Citrus C Deep Cleansing Facial 75 minutes
Pore Decongesting Treatment

Exfoliating, hydration and a deep-deep 
pore cleanse using pure vitamin C from 
fresh pink grapefruit, lime and grapes. 
Highly recommended for those with oily or 
congested skin, this treatment will keep your
skin smooth and healthy.

Organic AHA Paprika Facial 75 minutes
Hot and Cold Signature Treatment

Organic paprika facial includes cleansing, 
exfoliation and a unique paprika masque 
along with a relaxing facial massage to 
smooth fine lines and relax both mind 
and body. Stone crop masque, helping to 
detoxify, oxygenate and renew the skin.

Eight Greens Firming Facial 75 minutes
Hormone Balancing

The Eight Greens range combines the 
natural properties of estrogen derived 
from the Yucca plant with its oxidants and 
oxygenating ingredients, for a firm, fresh 
and smooth skin. The phytoestrogen will 
come to regulate the oil and collagen 
production in your skin, making this a 
revitalizing, balancing anti-aging facial.

تنظيــف الوجــه بعمــق مــع فيتامــن يس ملــدة 75 
دقيقــة عــالج فتــح املســام املســدودة

العمــق  مــن  املســام  وتنظيــف  وترطيــب  تقشــر 
مثــار  مــن  النقــي  يس  فيتامــني  باســتخدام 
يــوىص  الطازجــة.  والعنــب  والليمــون  الجريبفــروت 
بــه بشــدة لــذوي البــرشة الدهنيــة أو املســدودة، إذ 

وصحيــة.   ناعمــًة  برشتــك  عــى  تحافــظ 

عــالج الوجــه بحمــض ألفــا هيــدرويك البابريــكا 
العضــوي ملــدة 75 دقيقــة جلســة العــالج الخاصــة 

ــاردة  باليــم ســبا ، حــارة و ب

تنظيــف  العضــوي:  بالبابريــكا  الوجــه  عــالج  يشــمل 
البــرشة و تقشــرها و وضــع قنــاع البابريــكا املميــز، 
إىل جانــب مســاج بــرة الوجــه الباعــث عــى االرسخــاء 
لتســوية الخطــوط الناعمــة واإلحســاس براحــة البــدن 
وصفــاء الذهــن. كــام أن قنــاع الســندم يســاعد يف 
تخليصالبــرشة مــن الســموم وإنعاشــها باألوكســجني 

وتجديدهــا

عالج إيت جرينز لشد الوجه 75 دقيقة 
توازن الهرمونات

الطبيعيــة  الخصائــص  جرينــز  إيــت  تشــكيلة  تضــم 
اليــوكا  نبــات  مــن  املشــتق  اإلســرتوجني  لهرمــون 
بــرشٍة  الكتســابك  باألوكســجني  العــالج  ومكونــات 
مشــدودة وصافيــة تنعــم باالنتعــاش. ويعمــل هرمون 
الدهــون  إنتــاج  تنظيــم  عــى  إســرتوجني  الفيتــو 
والكوالجــني يف مــا يكســب بــرشة الوجــه االنتعــاش 

الســن.  يف  التقــدم  أعــراض  عــالج  يف  ويســاعد 



Bright Skin Facial 75 minutes
“The Before and After” Bright Skin Facial

Lighten, brighten, and even your skin 
tone instantly! This all-natural blend of 
organic ingredients features the latest 
in skin care technology to actively 
correct hyper pigmentation and uneven 
complexions. Organic licorice root, 
potato and Tara tree.

Stone Crop Express Facial 30 minutes

A calming facial using soothing stone 
crop and aloe vera that rehydrate and 
heal, helping prevent post inflammatory 
pigmentation, while calendula and 
hibiscus soothe and nourish.

Look After Your Skin - Aftercare Products

In order to continue to maintain the 
benefits of your facial our therapists 
can advise you on home care products 
available in our retail section.

عالج تفتيح برشة الوجه 75 دقيقة
عالج »قبل و بعد« لتفتيح برشة الوجه

  
لبرشة ٍ بيضاء نرضة بدرجة لوٍن متساوية عى
الفور! مزيٌج طبيعي من املكونات العضوية،

أحدث ما توصلت إليه تقنية العناية بالبرشة
لتصحيح فرط التلون وتباين اللون. مكونات عضوية 

عرق السوس، البطاطا وشجرة تارا

عالج تنقية الوجه بالسندم 30 دقيقة

عالج يبعث عى الهدوء بفضل مكوناته من
نبات السندم املسكن، ونبات الصبار بخصائص

الرتطيب والشفاء ما يساعد عى الوقاية من
التلون بعد االلتهاب، فيام يساعد نبات اآلذريون

والجلجل عى تهدئة البرشة وإكسابها النضارة

اعتني ببرشتك – منتجات ما بعد العالج

للحفاظ عى مزايا عالج برشة الوجه ميكن
الختصايص املعالجة العامل لدينا أن يقرتح لك

قســم  يف  املتوفــرة  املنــزل  يف  العنايــة  منتجــات 
ت  ملبيعــا ا



IMMERSE
relax. escape. release.

 دلل نفسك
 .اسرتخاء. صفاء ذهني. تخلص من اإلرهاق



Synonymous with healing and restorative 

powers, a bath is the perfect complement 

to any spa therapy, enjoyed in the LIME 

Spa or in the privacy of your suite or villa.

Detox Seaweed Leaf Bath
30 mins

An organic detoxifying seaweed bath 

utilises the natural power of organic hand-

harvested seaweed to deeply moisturise 

your skin, increase circulation and promote 

healing by remineralising the body. 

Organic Aromatherapy Bath
30 mins

An aromatic bath infused with mineral-rich 

seaweed, organic aroma oils of mandarin, 

lemon, lime, clove, patchouli and basil to 

uplift the mind and body. 

Herbal Eucalyptus
30 mins

A therapeutic bath of eucalyptus, pine oils 

and mountain herbs eases stiff muscles 

and joints.

منتج يرتادف اسمه مع الطاقات الشفائية والتجدد، لذا 
يعترب هذا الحامم اإلضافًة األمثل للجلسات العالجية التي 

يوفرها النادي الصحي، سواًء اخرتت االستمتاع بها يف 
اليم سبا أو يف جناحك أو الفيال الخاصة بك 

حامم التخلص من السموم باألعشاب البحرية 
30 دقيقة

حامم يستخدم الطاقة الطبيعية لألعشاب البحرية التي 
تجنى يدوياً لرتطيب البرشة من أعامقها وتنشيط الدورة 

الدموية وتعزيز الشفاء، وذلك مبنح الجسم املزايا 
الشفائية للمعادن. 

حامم العالج بالعطور العضوية 
30 دقيقة

حامم عطري قوامه األعشاب البحرية الغنية باملعادن 
والزيوت العطرية العضوية من املندرين والليمون 

والقرنفل وعشب البتشول والريحان لتعزيز قوى الجسم 
والبدن.

األوكاليبتوس العشبي 
30 دقيقة 

حامٌم عالجي قوامه األوكاليبتوس وزيوت الصنوبر 
واألعشاب الجبلية إلراحة العضالت واملفاصل املشدودة.   



LIME INTUITIVE MASSAGE
no two bodies are the same.

مساج اليم القائم عىل الحدس
 األجسام تتباين فيام بينها

we believe your body speaks - at LIME Spa, we listen.
we understand individuality and tailor your massage accordingly.

Your body will guide your therapist to create a unique and personal
journey based on intuitive touch.

نعتقد أن جسمك يتحدث – لذلك فإننا يف اليم سبا نصغي إليه جيًدا
ندرك مكامن شخصيتك وبناًء عى ذلك، نحدد جلسة املساج املناسبة

جسمك سوف يرشد أخصايئ العالج ليصحبك يف رحلة خاصة وفريدة معتمًدا عى حدس أنامله



TIME 
60 or 90 minutes

DESIRE
energise. balance. relax.

SWEDISH
Gentle to firm pressure with gliding strokes, 
kneading and friction techniques stimulate 
circulation, ease muscular tension and promote 
relaxation.

LIME
Combination of massage techniques to 
liberate muscular stress, stimulate circulation 
and release an intensive sense of balance.

DEEP TISSUE
A vigorous and dynamic massage for the 
athletic individual to increase muscle flexibility, 
alleviate pain and assist the healing process.

ROYAL THAI
Designed to reveal exceptional flexibility 
and mobility to relieve muscle and joint 
tensions through stretching, compressions 
and yoga techniques.

*A traditional Thai floor mattress and Thai 
pyjamas are utilised.

الوقت
60 أو 90 دقيقة

الرغبة 
تجديد الطاقة. توازن. اسرتخاء 

املساج السويدي
انســيابية،  برضبــات  الضغــط  قوامــه  رقيــق  مســاج 
إذ  تســاعد حــركات العجــن واالحتــكاك عــى تنشــيط 
الــدورة الدمويــة وإزالــة التوتــر العضــي واالســرتخاء. 

اليم
مــن  للتخلــص  روزوود،  املســاج،  أدوات  نســتخدم 
التوتــر العضــي وتنشــيط الــدورة الدمويــة وتخفيــف 
ــا بالتــوازن واعتــدال  اآلالم يك مننحــك شــعوراً عميًق

املــزاج. 

األنسجة العميقة
مرونــة  لتحســني  للرياضيــني  وفعــال  قــوي  مســاج 
يف  ومســاعدتهم  األمل  وتســكني  العضــالت 

 . يف لتعــا ا

التايلندي املليك
عــّز  وحركــًة  مرونــًة  ليمنحــك  خصيًصــا  أُعــد  مســاج 
نظرهــا، ولتخفيــف توتــر العضــالت واملفاصــل مــن 

اليوغــا.  وحــركات  والضغــط  التمديــد  خــالل 
التايلنــدي  األريض  الفــراش  فيــه  يُســتخدم   *

التايلنديــة.  والبيجامــا  التقليــدي 

BALINESE
Deep  rhythmical strokes and rolling movements 
with gentle kneading disperse negative 
energy and stress, sending waves of sensation 
throughout your body.

INDIAN HEAD
Gentle yet stimulating, focusing on the head, 
neck, and shoulders to release pressure and 
recapture lost energy.

PREGNANCY
A combination of specific massage techniques 
to relieve stress and promote relaxation for 
mother and baby.

DETOXIFYING
A relaxing gentle technique with specific 
wave movements to aid your body in 
clearing toxins and improving vitality.

HOT STONE
Hot volcanic stones are used as an extension 
of your therapist’s hands to melt away stress. 
Soothe and induce a sense of well-being.

REFLEXOLOGY
An ancient technique of stimulating specific 
pressure points on the feet to open the body’s 
energy pathways leaving you balanced with 
restored clarity.

البالينيز  
رضبــات متناغمــة عميقــة، وحــركات دورانيــة، وحــركات 
العجــن الخفيــف تســاعد عــى تبديــد الطاقــة الســلبية 
والتوتــر وترســل موجــات إحســاس يف جميــع أنحــاء 

الجســم. 

مساج الرأس بالطريقة الهندية
الــرأس  عــى  يركــز  منشــط  لكنــه  رقيــق،  مســاج 
واســرتجاع  الضغــط  لتخفيــف  والكتفــني  والرقبــة 

املفقــودة.  الطاقــة 

مساج الحمل
مجموعــٌة مــن حــركات املســاج املختــارة للتخلــص مــن 

اإلرهــاق وزيــادة االســرتخاء لــألم وجنينهــا مًعــا. 

التخلص من السموم
بحــركات  االســرتخاء  عــى  يبعــث  رقيــق  أســلوٌب 
مــن  التخلــص  يف  جســمك  ملســاعدة  متموجــة 

حيويتــه.  وزيــادة  ســمومه 

الحجارة الساخنة
تُســتخدم الحجــارة الربكانيــة الســاخنة كامتــداد أليــدي 
أخصــايئ العــالج إلزالــة التعــب واإلرهــاق. كــام متنحــك 

الهــدوء وتثــر فيــك اإلحســاس بالعافيــة. 

ريفلكسولوجي
معينــة  ضغــٍط  نقــاط  تنبيــه  يف  قديــم  أســلوٍب 
يف القــدم لفتــح ممــرات الطاقــة يف الجســم، مــا 
يكســبك التــوازن ويعيــد إليــك اإلحســاس بالصفــاء 

الذهنــي. 



THE ESSENTIALS

The essential grooming and beauty collection 
for both men and women.

Luxury LIME Manicure
75 minutes
Inclusive of a hand and lower arm massage 
with an intensive paraffin wax treatment.

Luxury LIME Pedicure
90 minutes
Inclusive of a foot and ankle massage and an 
intensive paraffin wax treatment.

Manicure 45 minutes

Pedicure 60 minutes

Shape and Polish 30 minutes

Eyebrow Tinting 30 minutes

Eyelash Tinting 30 minutes

Eyelash & Eyebrow Tinting 30 minutes

Eyebrow Shaping 30 minutes

Waxing services are available. 
Prices upon request

الخدمات األساسية

والتزيــني  للتجميــل  األساســية  الخدمــات  مجموعــة 
والنســاء  للرجــال 

مانيكور فاخر من اليم 
75 دقيقة 

يشــمل مســاج اليــد وأســفل الــذراع إىل جانــب عــالج 
مكثــف بشــمع البارافــني. 

بوديكور فاخر من اليم 
عــالج  جانــب  إىل  والكاحــل  القــدم  مســاج  يشــمل 

البارافــني.  بشــمع  مكثــف 

مانيكور 45 دقيقة

بوديكور 60 دقيقة 

تحديد وتلميع 30 دقيقة

تلوين الحاجبني 30 دقيقة

تلوين الرموش 30 دقيقة

تلوين الرموش والحاجبني 30 دقيقة

تحديد الحاجبني 60 دقيقة

تتوفر خدمات اإلزالة بالشمع. 
تتوفر األسعار عند الطلب. 

HOW TO LIME

ARRIVAL
To ensure you enjoy your time with us and 
receive the full benefits of your Spa experience, 
we ask you to arrive at least 15 minutes ahead of 
your scheduled time. 

CANCELLATION
Appointments cancelled within 6 hours will incur 
a ‘No Show’ and incur full payment.

RESERVATION
We highly recommend that you reserve 
all your appointments in advance to avoid 
disappointment. We will advise you of timings 
and availability when you make your booking.

LATE ARRIVAL
If you arrive late for a scheduled  appointment, 
you will receive the best experience within the 
remaining appointment time. Please note that 
it may be necessary to decrease your treatment 
time with respect to the next reservation. Full 
cost remains applicable.

HEALTH
Please inform LIME Spa reception at the moment 
of your booking and your therapist if you have 
any medical conditions, ailments, allergies or 
are taking any medication.

دليلك يف اليم 

الوصول
عــى  والحصــول  بوقتــك  االســتمتاع  تضمــن  لــي 
كامــل املزايــا مــن زيارتــك إىل الســبا، نــود أن تصــل 

قبــل 15 دقيقــة مــن الوقــت املحــدد. 

اإللغاء
نــدرك أنــك قــد تضطر إىل تغير املوعــد أو التوقيت. 
إن إلغــاء املواعيــد قبــل أقــل مــن 6 ســاعات أو عــدم 

الحضــور يســتوجب دفــع كامــل الرســوم. 

الحجز
ــب عــدم  ــبًقا لتجن ــز كافــة مواعيــدك مس نــويص بحج
توفرهــا. كــام ســنبنّي لــك األوقــات وإمكانيــة توفرهــا 

عنــد الحجــز. 

الوصول املتأخر
إذا وصلــت متأخــرًا عــن موعــدك املحــدد، ستســتمتع 
بأفضــل تجربــة معنــا ضمــن الوقــت املتبقــي لحجــزك .

 يُرجــى العلــم بــأن هــذا قــد يســتلزم تخفيــض وقــت 
معالجتــك بنــاء عــى الحجــز الــذي يليــك

تحتسب كامل الرسوم 

الصحة
عنــد الحجــز، يُرجــى إبــالغ شــباك االســتقبال يف اليــم 
ســبا، وكذلــك اختصــايص العــالج، إن كان لديــك أي 
حــاالت طبيــة معروفــة أو أمــراض أو حساســية أو إن 

ــة.  ــاول أي أدوي ــت تتن كن



SPA ATTIRE

Your modesty will be respected at all times. 
Everything you need for your time with us, 
including disposable underwear, robes, 
slippers and towels will be provided. A 
bathing suit is necessary for the steam room, 
plunge pool and ice room.

We are unable to provide this for hygiene 
reasons, but they are available for purchase.

AMBIENCE

Please help us maintain a pure environment 
by either switching off or placing your 
mobile phone in silent mode. 

Smoking is prohibited by law. 

AGE REQUIREMENT 

All guests must be 16 years of age and 
above.

VALUABLES

Lockers are provided, however we recommend 
that you arrive at LIME Spa without your 
valuables.

اللباس يف السبا

 نحــرتم حشــمتك يف جميــع األوقــات. نوفــر لــك جميــع
 مــا تحتاجــه لقضــاء وقتــك معنــا مبــا يف ذلــك املالبــس

ــرداء ــة )التــي تســخدم ملــرة واحــدة فقــط ( وال  الداخلي
.والنعال واملناشف

 يُعتــرب ثــوب االســتحامم رضوريًــا عنــد اســتخدام غرفــة .
ال أننــا  غــر  الجليــد.  وغرفــة  الغطــس  وحــوض   البخــار 
متوفــرة ولكنهــا  صحيــة،  ألســباٍب  توفرهــا   نســتطيع 

للبيــع

الجو العام

 يُرجــى مســاعدتنا يف الحفــاظ عــى بيئــٍة نقيــة، إمــا عــرب
مُينــع كــام  الصامــت.  عــى  وضعــه  أو  هاتفــك   إقفــال 

 .التدخــني مبوجــب القانــون

 حدود العمر

 .يجب أال تقل أعامر جميع الضيوف عن 16 عاًما

 األشياء الثمينة

 تتوفــر خزائــن، ولكننــا ننصــح باملجــيء إىل اليــم ســبا
 .دون حمــل أشــياٍء مثينــة




