
TO RELAX



SPA ALILA
At Spa Alila, our goal is to help bring you back into balance naturally with treatments personalised to your needs.  
Through the hear t felt touch of our experienced therapists, our naturally active products and maximum guest 
input, we create a new dimension in nur turing and divine pampering rituals. Surrender to the blissful Spa 
Alila experience and you’ll see and feel the benefits in your appearance, your spirit and your over all sense 
of well-being. Step into our sanctuar y and let your pampering begin.

SURPRISINGLY DIFFERENT



HER
Reveal your skin’s full potential with this remarkable facial specifically customised for ladies. See the glowing  
results of exfoliating sandalwood, detoxifying French red clay, and toning and rejuvenating oils of rose and lemon.  
A combination of pressure point and lymphatic drainage massage techniques leaves your skin looking alive  
and lustrous!
75 minutes

HIM
Our Alila Man facial is designed to restore skin’s natural pH balance, leaving you with a softer, smoother and  
radiantly healthy appearance. Treatment includes exfoliation with local rice bran and sandalwood, a detoxifying  
mask of volcanic clay and lemon then finished with an ultra moisturising blend of aloe vera juice, wild-flower  
honey and wheat amino acids.
75 minutes

BABOR – FACIAL 
Working close with Dr. Michael A. Konig, a leading authority in plastic surgery, BABOR developed treatments 
based on BABOR’s long-standing knowledge and experience. Using the unique cleansing and invigorating 
power of oil and water (HY-OL) and natural plan sesame oil, Shea butter, jojoba oil,our professional skin 
analysis will show you which treatment and skin care products suit you best.

Ultimate Facial Lifting  
The next – generation of face lift with Telovitin- for improved skin tone and elasticity. This treatment targets 
all wrinkle types as gravitational lines, plisse wrinkles, Glycation and expression lines. Deeply rejuvenating the 
skin inside and out. See the immediate result firm face, contour, neck and décolleté.  
90 minutes

Skinovage Deep Cleansing  
Intensive cleansing is the prerequisite for your perfect beauty! Indulge your skin with the icon Babor ampoule 
is effective Skinovage range that creates the base for a radiant beautifully.  
60 minutes

Fluid Crash Nourishing & Hydrating  
Your SOS kit, enjoy nature’s at its highest concentrate of the Babor ampoules that instantly hydrates and 
detoxifies your skin while forming a protective film to prevent moisture inside skin layer, resulting in a 
plumped – up smoother and vitalized skin. 
30 minutes
 

FACE



Manicure
This indulgent spa manicure includes a stimulating hand scrub, soothing hand bath, relaxing hand massage and  
essential nail maintenance and grooming.  Combinations of French yellow clay and bamboo powder gently  
ex-foliate while shea butter and virgin coconut oil nourish your skin. An infusion of orange peel and lemon 
essential oils provides an added layer of protection for the cuticles.
75 minutes

Pedicure
Treat your feet to the attention they deserve! This pampering spa pedicure includes an invigorating foot scrub,  
relaxing foot-bath, foot massage and essential nail care. Exfoliates of coconut shell and sponge loafer smooth 
and buff your skin, while extracts of peppermint and lemon fight bacteria to leave feet feeling as fresh as 
can be.
75 minutes

Manicure and Pedicure Combination
75 minutes

Avocado and Coconut Smoothie
A mind-melting, intensely hydrating crème hair bath with essential oils of rosemary and lavender combined 
with nourishing base oils of coconut, avocado and shea butter. A clay-based mask is massaged into the hair 
and scalp and left to condition, strengthen and hydrate while a combination of pressure point and palm 
strokes soothe the neck and shoulders.  A 10-minute warm wrap is applied to open the pores followed by 
a cool wash with our signature shampoo and conditioner – the finishing touch for a renewed healthy sheen.
60 minutes

Hair Stimulation Massage
An invigorating and highly nourishing hair and scalp treatment that powerfully stimulates hair growth through 
a combination of massage techniques and beneficial plant extracts. Essential oils of sea buckthorn and German 
blue chamomile stimulate the follicles while an oxygenating massage technique is gently applied to enhance cell  
stimulation. This protein-rich treatment is especially nourishing for dr y or damaged hair.
60 minutes

HANDS & FEET HAIR & SC ALP



At Spa Alila, we draw on the benefits of a range of Asian and European massage techniques which can 
be tailored to your personal wellness needs. Allow our Spa Concierge to help you select the appropriate 
massage therapy and oils to suit your condition.

Balinese Massage
Feel tension dissolve with this ancient Balinese healing therapy that combines gentle stretching, long therapeutic 
strokes and skin rolling to relieve muscle pain. Palm and thumb pressure techniques are  also applied to 
unravel the deepest stress and improve blood flow.
60 minutes
90 minutes

Therapeutic Massage
Experience a complete body awakening with a combination of therapeutic massage techniques using fluent strokes 
of different depths and intensity. Long Balinese strokes improve lymphatic drainage and circulation. Swedish deep 
tissue techniques work into muscles to relieve tension and stiffness. Acupressure points are used for specific  
stimulation while Thai movements add elements of stretching to increase mobility.
60 minutes
90 minutes

Reflexology
Reflexology is based on the principle that energy flows freely around the body when we are in good health 
and that there are reflex areas on the feet which correspond to every par t of the body, including major 
organs. Sit back and relax as your therapist applies var ying degrees of pressure to specific points on the feet 
with thumb and fingers to unblock energy flow and promote the body’s natural healing from within.
30 minutes 
60 minutes

Pregnancy Massage
Enjoy relief from the physical and emotional demands of pregnancy. This gentle , non-invasive approach to 
massage will ease your discomfor t, reduce swelling and help lower stress. Feel your self slip into a state of 
calm relaxation as our skilled therapist uses a lighter touch, concentrating on those areas most vulnerable 
to changes in your body.
60 minutes

Herbal Compress
Inspired by Thai healing traditions, our warm compress, containing a parcel of 14 medicated herbal ingredients, is  
applied to the whole body using an acupressure technique. The herbs help to increase one’s  
energy, improve the immune system and lung function while acupressure stimulates blood circulation and 
releases muscle tension. 
90 minutes

MASSAGE



Warm Stone
The therapeutic power of touch combines with the energy of the ear th in this muscle relaxing massage. After 
our signature foot bath, smooth, heated river stones are used in rhythmic flowing strokes over the body to 
melt tension and soothe emotions. The stones are also placed on various energy points to stimulate the 
body’s natural healing potential.
90 minutes

Shirodhara
This 5000-year-old Indian therapy is physically rejuvenating,mentally refreshing, and just pure heaven. Experience  
perfect calmness and tranquillity as a stream of specially blended, warmed medicated oils pour softly onto the 
third eye transpor ting your mind and body into a state of deep relaxation. Shirodhara deeply relaxes the nervous  
system, lowers metabolism, integrates brain function and induces mood stability. This dreamy treatment 
begins with an Ayurvedic pressure massage to melt away tension and stress.
90 minutes

Taste of Thailand
Thai massage has been used for centuries to bring balance to body, mind and energy. It incorporates the Four  
Elements of Life Theory embracing Ear th, Water, Fire and Wind. Given clothed and without oil this experience  
involves pressure point massage using thumbs, hands, arms, knees and feet, as well as stretching movements.  
It is an invigorating therapy that relieves muscular tension, loosens joints and opens energy channels. 
90 minutes

Tibetan Sound & Vibration Balancing
Tibetan sound balancing is effective and proven modality that uses vibrational sound to help reduce stress 
after consciousness and create a deep sense of peace. Well-being and better health. Vibration and sound 
therapy has also been show to be a vital par t of one healing process, delivering type of energy medicine 
that creates the sacred space in which people can heal from stress disorders pain, depression,the emotional 
roller coaster and more.
60 minutes

SOUND TREATMENT



TO RENEWED BALANCE
Spa Alila’s unique approach recognises the individual in you, offering you the flexibility to design treatments 
according to your personal needs and preferences, in consultation with our spa hosts. Using the following 
packaged treatments as a guide, enjoy the fun and freedom to create your very own spa experience choosing 
from a selection of interchangeable products and treatment enhancers.

Balinese beauty ritual
Balinese lulur is an ancient village remedy originating from the rice farmer of Bali. It has been handed down 
through generations and is recognizing as traditional medicine. It is believed to help warm the body, relieve 
aching joints and help in the recovery of troubled or loose skin. A traditional recipe of sandalwood, fennel 
seed, star aniseed, eaglewood and fenugreek creates this powerful healing remedy. Treatment include a 60 
minutes Balinese massage, traditional lulur body scrub, a skin softening body mask and a brightening mini 
facial.
120 minutes

CREATE YOUR OWN JOURNEY
Signature cleanse & clarity
Drawing inspiration from the traditions of ancient Oman, we infuse a collection of locally grown herbs and 
essential oils with the nur turing touch of our therapists’ healing hands.  This two-hour experience is designed 
to soothe the mind,  lift your spirits and eliminate built up tension. Treatment commences with a herbal steam 
infusion that clears the lungs, opens the pores and loosens muscles, followed by a dream-like nur turing body 
massage that concentrates deeply on problematic areas of tension. Your mind is then taken on a journey 
as our therapist harmonises chimes and vibrations from a singing bowl, leaving you in a complete state of 
nir vana. Treatment is completed with a 20-minute Jacuzzi soak.
145 minutes



Interchangeable Product Elements
Personalised to your wellness needs.

Scrubs
Gentle and kind – aloe vera, cucumber and chlorophyll
Deep and dir ty – coffee, coconut and cocoa
Comfor t and cleansing – ginger, lemon grass and orange

Wraps and Masks
Soothing – chamomile, clay and geranium
Detoxifying – cocoa, coffee and coconut
Warming – ginger, cinnamon and turmeric

INTERCHANGEABLE TREATMENT ENHANCERS
Add a little something extra special to your spa journey with any of these therapeutic experiences:

Under The Stars
Indulge in your treatment set up under the stars of the Southern Cross and within the privacy of your own 
villa.
30 minutes

Lung Cleansing Herbal Steam
30 minutes

Face
Awakening and Hydrating Facial Massage Revitalising Eye Treatment.
20 minutes

Massage
Stimulating Scalp
Back
Foot
Hand,  Arm, Neck and Shoulders
15 minutes

Body Scrubs or Wraps
Selected from the Interchangeable Product Elements and tailored to your needs. 
30 minutes



Please ask our Spa Concierge to assist you in creating your desired spa experience.

Waxing
Our skilled therapist provide you with the latest waxing techniques, using beeswax, rosemary and other 
natural products. This ensures a pleasant and is hygienic for all treatments.
 
Waxing for Her
Face wax (brow, lip and chin)
Leg
Underarm
Standard Bikini

Waxing for Him
Chest
Stomach
Back from

PERSONAL PACKAGES
There’s nothing quite as pleasurable as soaking in a bath to unwind and wash away stress and tiredness. 
Choose from our selection of indulgent bath rituals, designed to relax, detox, invigorate and luxuriate.

Summer Time Iced Cucumber
Cool scented headbands and face towels
Cool bath water with fresh cucumber
Skin-soothing essential oils of lavender and chamomile
Virgin coconut oil and Spa Alila cooling eye gel
Electrolyte drinks and ice
Fresh fruits

Champagne Berry Bath
Relaxing blend of essential oils
Virgin coconut oil 
Rose petals
Citrus bubbles
Bottle of house champagne 
Mixed berries with dark chocolate

MY BATH



Winter Blues
Hot herbal compress
Fresh ginger, honey, lemon, tea
Juniper berr y blend of essential oils 
Detox bath salts
Virgin coconut oil 
Dark chocolate and berries

Milk and Roses
Warm citrus face towels 
Rose essential oils and rose water
Virgin coconut oil
Whole milk infusion 
Pure C facial serum 
Naughty slice of chocolate cake

Keep in shape in our fully equipped 24-hour Gym.

Yoga Class
Complimentar y Yoga classes are available, please contact the Spa Concierge for timings. 

Private Yoga sessions
Private yoga classes are available for up to four guests, please contact our Spa Concierge for details.
60 minutes

Please come to class on time and avoid big meals two hours prior to your yoga practice.

MY BODY



Our Alila Experiences offer an oppor tunity to discover the destination through activities that cater to 
your personal lifestyle and interests. At Spa Alila, we create enriching experiences inspired by the theme 
‘Conscious Living’, combining pampering spa treatments with insights into local wellness traditions, healthy 
eating and natural healing. An oppor tunity to connect with the environment…and reconnect with yourself.

Mystical Mountain Sunrise
Welcome the morning with a spectacular mountain sunrise as you breathe, stretch and balance your body 
through the ancient ar t of tai chi. 

After a light, health-conscious breakfast, indulge in three hours of holistic heaven with a combination of 
purifying and relaxing therapies. Following our signature foot-bath, heated river stones are used over the 
body in rhythmic flowing strokes to relieve tension and soothe emotions. They are also placed on various 
energy points to awaken the body’s natural healing potential, leaving you calm and balanced, before flowing 
into the natural ex-foliation and body wrap of cocoa, coffee and coconut.

The caffeine in the coffee is a heavy-duty detoxifier drawing out impurities and improving skin tone, while the 
coconut meat helps to deeply condition your skin. Treatment concludes with a herbal infused steam where a 
mist of blended medicated oils opens your lungs and pores to assist in detoxification. 

AL ILA EXPERIENCES
Finally, be pampered with a Spa Alila facial featuring red clay that draws out impurities while releasing  
essential minerals. A combination of pressure point and lymphatic drainage massage techniques are applied 
leaving your skin glowing with renewed freshness and vitality.  

Spoil yourself with the perfect half-day indulgence of physical rejuvenation, age-old beauty therapies and 
healthy living. Improve your balance, elevate your spirits and satisfy your palate with holistic nur turing  
and nutrition. 



Sunset Dreams
Star t with a cleansing ritual in a steam room filled with fresh local herbs and essential oil aromas, the air 
thick with a heady and cleansing mist. A warm Thai-inspired Asian herbal compress containing a parcel of 14 
medicated herbal ingredients is then applied to the whole body with an acupressure technique. The herbs 
help to increase one’s energy and improve the immune system and lung function, while the acupressure 
stimulates blood circulation and releases tense muscles. 

Once the skin pores are open, we apply locally grown coffee grounds to gently ex-foliate the skin. The caf-
feine in the coffee is a heavy-duty detoxifier drawing out impurities and improving skin tone, while the base 
of virgin coconut oil helps to deeply condition your skin. After a cool wash and some electrolyte drinks, we 
immerse you in a warm Jacuzzi to stimulate your blood and relax your muscles.

As sunset approaches, leave the spa feeling magnificent and absorb the ear th’s energy with a private 
meditation or tai chi session over looking the endless mountain views. After an hour of free time, be spoilt 
with a health-conscious dinner prepared by our executive chef. After dinner, retire to the privacy of your 
room and enjoy a cup of Alila’s signature herbal tea left by your bedside – a perfect end to a perfect day of 
wellness.

Going to the Spa for some pampering is great but sharing this experience with your children is even better. 
All Spa Alila treatments use 100% natural products and our therapists apply a gentle touch. They have had 
specialist training to ensure your child’s spa experience is a memorable one.

Little Diva Massage 
A gentle and nur turing massage therapy dedicated to our little one’s wellbeing. It’s a soft touch relaxing 
treatment calming, relaxing and centring. The therapy includes a lavender bubble foot bath and entle coconut 
massage oils. Most of all they will think it’s just fun! Suitable for ages from 6-12.
45 minutes

Princess Pedicure or Manicure 
A bubbly and ar t filled version of our Signature Spa Manicure designed for young children. Little fingers or 
toes are soaked in cleansing bubbles, sanitized, nails trimmed, shaped and a chocolate and honey moisturizer 
applied. The final touch is an application of OPI nail polish or the choice of a delicate nail ar t design. Includes 
cookies and a chocolate milkshake.
Suitable for ages from 5-12.
45 minutes

SPALETS MY L ITTLE ONE



Yummy Skin-Scrub 
A gentle body scrub using fresh ingredient of Aloe Vera, Avocado or Cucumber. Packed with vitamin rich 
healing oils to clean and hydrate the little one’s skins. Under 16’s
30 minutes

Seriously Spoilt
This package is designed for Teens of 16 years and under who wish to enjoy pamper-filled half day of 
Spa and beauty rituals. Treatment includes a signature footbath, 30 minutes back massage, mini facial and 
manicure. These treatments can combine together with other treatment elements or combine with parents’ 
spa sessions.
2 hours

Arrival
Try to be ear ly. Kindly arrive at least 15 minutes before your treatment is scheduled. A late arrival means 
less spa time.

Cancellation
Reservations cancelled within 8 hours will be subject to a charge of 50% of the listed price. Treatment times 
may be changed subject to the approval of our Spa Host. 

Spa Attire 
Please wear comfor table attire. Robes and disposable underwear will be provided. You may choose to be 
naked, wear your own underwear or swimwear during your spa treatment.

Gentlemen
Gentlemen, if you have chosen a facial, please shave before the treatment, although not essential but definitely 
beneficial.

SPA ETIQUETTE



Mothers-to-be
We have our very own blend of “Mother-to-be” massage oil and modified therapeutic treatments specially 
for expecting mums.

Allergies
Our Spa Host will ask you regarding any health-related issues or known allergies. Simple patch tests will be 
performed before conducting any treatment to ensure the selected product is right for you.

Products
All products used throughout Spa Alila are 100% natural, free from synthetic preservatives and additives. 

Continued Glow
To continue your spa regime at home, our complete range of 100% natural products and testers are available 
within the Alila Living and Spa Alila retail stores. 

النساء الحوامل
لقد طورنا في سبا أليال مزيًجا خاًصا ومميًزا من زيت التدليك الخاص بالنساء الحوامل والعالجات المعدلة خصيًصا لتناسب الحوامل.

الحساسية
ــا كادر متخصــص فــي هــذا المجــال ســيعتني بكافــة النواحــي المتعلقــة بصحتــك أو أي نــوع مــن أنــواع الحساســية لديــك. كمــا ســيتم تنفيــذ  لدين

ــا. ــارات بســيطة باللصاقــات قبــل البــدء بــأي معالجــة، لضمــان أن المنتجــات التــي تــم اختيارهــا تناســبك تماًم اختب

المنتجات
جميع المنتجات المستخدمة في سبا أليال طبيعية ١٠٠٪ وخالية من جميع المواد الحافظة االصطناعية أو المواد المضافة.

مواصلة التألق الدائم
ــة ١٠٠٪ مــن  ــة مــن المنتجــات الطبيعي ــة كامل ــن مجموع ــار مــن بي ــك االختي ــك، يمكن ــه فــي المنتجــع فــي بيت ــذي بدأت لمتابعــة النظــام الصحــي ال

مســتحضرات »أليــال ليفينــج« المتوفــرة فــي المتجــر التابــع للمنتجــع.



الوصول
ُيفضــل الوصــول إلــى ســبا أليــال فــي وقــت مبكــر. ويرجــى التكــرم بالحضــور قبــل ١٥ دقيقــة علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لبــدء العــالج. فالتأخــر 

فــي الوصــول يعنــي وقًتــا أقــل مــن التنعــم بخدمــات الســبا.

اإللغاء
ــر أوقــات  ــق رســوم بنســبة ٥٠٪ مــن الســعر المذكــور. كمــا يمكــن تغيي ــم تطبي ــد إلغــاء الحجــز فــي غضــون 8 ســاعات مــن الموعــد المحــدد، يت عن

ــك فــي الســبا. ــذي ســيعتني ب ــى موافقــة الشــخص ال المعالجــة بعــد الحصــول عل

قواعد اللباس في سبا أليال
يرجــى ارتــداء مالبــس مريحــة، وكذلــك يوفــر المنتجــع رداًء ومالبــس داخليــة تســتعمل لمــرة واحــدة. كمــا يمكنــك عــدم ارتــداء المالبــس، أو ارتــداء 

مالبســك الداخليــة أو مالبــس الســباحة أثنــاء تلقــي العــالج فــي المنتجــع.

 الرجال
 إذا كنــت قــد اختــرت عالجــات الوجــه، فيرجــى الحالقــة قبــل المعالجــة. رغــم أن ذلــك ليــس شــرًطا أساســًيا، ولكنــه ســيكون مفيــًدا للغايــة.

القواعد المتبعة في سبا أليال
غسول البشرة اللذيذ

غســول مقشــر لطيــف للجســم، يحتــوي علــى مكّونــات مــن األلوفيــرا واألفــوكادو والخيــار والزيــوت الغنيــة بالفيتاميــن، التــي تنّظــف بشــرة الطفــل 
وترّطبهــا. مناســب لألطفــال مــا دون ١6 ســنة.

3٠ دقيقة

التجربة الفخمة
صّممــت هــذه الباقــة للمراهقيــن مــن عمــر ١6 ســنة أو أقــل، الراغبيــن باالســتمتاع بنصــف يــوم مــن الــدالل وعالجــات التجميــل فــي ســبا أليــال. 
ــة باألظافــر. يمكــن جمــع هــذه  ــًكا للظهــر لمــدة 3٠ دقيقــة مــع تجميــل بســيط للوجــه والعناي ــًزا للقدميــن وتدلي ــا ممي ويشــمل هــذا العــالج حماًم

العالجــات مــع غيرهــا مــن العالجــات األخــرى أو مــع الجلســات المخصصــة لألهالــي فــي ســبا أليــال.
ساعتان



أحالم الغروب
ابــدأ مــع طقــوس تنظيــف البشــرة فــي غرفــة البخــار المفعمــة باألعشــاب المحليــة الطازجــة والزيــوت العطريــة األساســية، والهــواء الثقيــل المشــبع 
بالــرذاذ المنعــش والمطّهــر. ثــم يتــم وضــع كمــادات عشــبية ســاخنة مســتوحاة مــن األســاليب التايلنديــة التقليديــة، والتــي تحتــوي علــى 4١ عنصــًرا من 
المكونــات العشــبية العالجيــة التــي تشــمل الجســم بأكملــه، مــع تطبيــق تقنيــة الضغــط اليــدوي. حيــث تســاعد األعشــاب علــى تعزيــز طاقــة الجســم 
 وتقويــة الجهــاز المناعــي وتحســين أداء الرئتيــن، كمــا تعمــل تقنيــة الضغــط اليــدوي علــى تحفيــز الــدورة الدمويــة وتســاعد علــى اســترخاء العضــالت.

وبعــد أن تتفتــح مســام الجلــد، يتــم وضــع مســحوق القهــوة المطحونــة المزروعــة محلًيــا لتقشــير الجلــد بلطــف، حيــث أن مــادة »الكافييــن« الموجــودة 
فــي القهــوة تعتبــر فعالــة جــًدا فــي التخلــص مــن ســموم الجســم، وتســاعد علــى طــرد الشــوائب وتحســين لــون البشــرة، فــي حيــن أن خالصــة زيــت 
جــوز الهنــد تســاعد علــى ترطيــب البشــرة بشــكل عميــق. وبعــد غســيل مرطــب للبشــرة وبعــض المشــروبات المنعشــة المنحلــة بالكهربــاء، يمكنــك 

الغطــس فــي حمــام الجاكــوزي الدافــئ لتنشــيط الــدورة الدمويــة واســترخاء العضــالت.

ومــع اقتــراب موعــد غــروب الشــمس، يمكنــك أن تغــادر ســبا أليــال مــع شــعور رائــع ال يوصــف بالتواصــل مــع طاقــة األرض مــن خــالل جلســة تأمــل 
أو جلســة »تــاي تشــي« خاصــة وســط منظــر خــالب يطــل علــى الجبــال الشــاهقة المتراميــة فــي األفــق. وبعــد ســاعة مــن الوقــت الحــر، يمكنــك التمتــع 
بوجبــة عشــاء صحيــة ولذيــذة مــن إعــداد الشــيف كبيــر الطباخيــن فــي المنتجــع. وبعــد العشــاء، يمكنــك االســترخاء واالختــالء مــع نفســك فــي غرفتــك، 
وتــذوق فنجــان مــن الشــاي باألعشــاب الــذي ســتجده بانتظــارك إلــى جــوار ســريرك، ليكــون بمثابــة مســك الختــام ليــوم فريــد، يمنحــك شــعوًرا ال 

يضاهــى بالصحــة والعافيــة والنشــاط.

إن زيــارة المنتجــع للحصــول علــى االســترخاء والــدالل أمــٌر رائــع بــال شــك، ولكــن مشــاركة هــذه التجربــة الممتعــة مــع أطفالــك ســتكون أروع بكثيــر. 
وتعتمــد العالجــات فــي ســبا أليــال علــى المنتجــات الطبيعيــة بالكامــل، كمــا يقــدم خبــراء المعالجــة لدينــا جلســات تدليــك لطيفــة تدغــدغ الحــواس، 

حيــث تلقــوا تدريًبــا متخصًصــا لضمــان حصــول أطفالكــم علــى تجربــة ال تنســى فــي المنتجــع.
 

التدليك الخاص باألطفال
عــالج تدليــك ناعــم ومغــٍذ مخّصــص لرفاهيــة أطفالكــم، مــن أجــل شــعور بالصحــة والعافيــة واالســترخاء ليــس لــه مثيــل. يشــمل هــذا العــالج حماًمــا 

للقدميــن بفقاعــات الخزامــى والتدليــك الناعــم بزيــوت جــوز الهنــد، ليمنــح أطفالكــم متعــة ال حــدود لهــا!
مناسب لألطفال من عمر 6- ١2 سنة.

4٥ دقيقة

العناية بالقدمين أو األظافر لألطفال
نســخة مليئــة بالفــن والمــرح مــن عــالج العنايــة باليديــن المخصــص للكبــار والــذي يتميــز بــه ســبا أليــال، صّممــت خصيًصــا لألطفــال الصغــار. حيــث 
يتــم نقــع أصابــع اليديــن أو القدميــن لألطفــال فــي الفقاعــات المنّظفــة، وبعــد تعقيــم األظافــر وتقليمهــا وتشــذيبها، يوضــع عليهــا خليــط مرّطــب 
ــة  ــم الفّني ــن تشــكيلة التصامي ــار مــن بي ــي«، أو يمكــن االختي ــة مــن طــالء األظافــر »أوب ــًرا توضــع اللمســة النهائي مــن العســل والشــوكوالته. وأخي

المختــارة لطــالء األظافــر. يقــدم معــه البســكويت ومخفــوق الحليــب والشــوكوالته.
مناسب لألطفال من عمر ٥- ١2 سنة.

4٥ دقيقة

تجربة سبا أليال مع األطفال



يقــدم لــك ســبا أليــال فرصــة ثمينــة لتحقيــق أحالمــك ورغباتــك مــن خــالل األنشــطة المتنوعــة التــي تلبــي اهتماماتــك الشــخصية وتناســب نمــط 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــي تجمــع بي ــاة«، والت ــة المســتوحاة مــن شــعار »الوعــي بالحي ــر األجــواء المثالي ــى توفي ــال، نعمــل عل ــك. ونحــن فــي ســبا ألي حيات
العالجــات الطبيعيــة والمنعشــة فــي ســبا أليــال للتمتــع بتجربــة استشــفاء ليــس لهــا مثيــل، نســتلهم فيهــا التقاليــد المحليــة للعنايــة بالصحــة، ونهتــم 

بتحضيــر الوجبــات الصحيــة واالستشــفاء الطبيعــي. إنهــا فرصــة لالتصــال مــع الطبيعــة ... وإعــادة اكتشــاف الــذات.

التمتع بمنظر شروق الشمس الخالب بين الجبال
ابدأ يومك منذ الصباح الباكر مع منظر شروق الشمس الساحر في كنف الجبل أثناء ممارسة تمارين التنفس، وتمطيط العضالت وتحقيق توازن 

الجسم، من خالل فن »تاي تشي « التقليدي العريق.

بعــد تنــاول وجبــة إفطــار خفيفــة وصحيــة، يمكنــك االســتمتاع علــى مــدى ثــالث ســاعات مــن النعيــم مــع مجموعــة مــن العالجــات الرقيقــة والمريحــة 
لألعصــاب. وبعــد حمــام القدميــن الــذي يشــتهر بــه ســبا أليــال، ُتســتخدم حجــارة نهريــة ســاخنة توضــع فــوق مختلــف أجــزاء الجســم فــي عمليــات 
ــى نقــاط الطاقــة المختلفــة إليقــاظ  ــا عل ــم وضعهــا أيًض ــع حواســك. كمــا يت ــر وتهــدئ جمي ــى التخلــص مــن التوت ضغــط متدفقــة، لتســاعدك عل
طاقــات االستشــفاء الطبيعيــة الكامنــة فــي الجســم، لتشــعر بالراحــة واالســترخاء، قبــل االنتقــال إلــى تقشــير الجســم الطبيعــي ولفــه بالــكاكاو 

والقهــوة وجــوز الهنــد.

ــى التخلــص مــن الشــوائب وتحســين  ــة ســموم الجســم، وتســاعد عل ــة فــي إزال ــدة للغاي ــر مفي ــن « الموجــودة فــي القهــوة تعتب إن مــادة »الكافيي
لــون البشــرة، كمــا يســاعد لــب جــوز الهنــد علــى ترطيــب البشــرة وتنعيمهــا ومنحهــا مظهــًرا مشــرًقا. ومســك الختــام ســيكون مــع البخــار الممــزوج 
ــد للمســاعدة فــي التخلــص مــن الســموم. ــن ومســام الجل ــح الرئتي ــى فت ــة المخلوطــة عل ــوت العطري ــث يســاعد رذاذ الزي  بخالصــة األعشــاب، حي

التجارب الغنية والمتنوعة في سبا أليال
علــى  يســاعد  الــذي  األحمــر  الطيــن  فيــه  المســتخدم  أليــال،  ســبا  مــن  المتميــز  الوجــه  تدليــك  عــالج  مــع  نفســك  دّلــل  الختــام،  وفــي 
وتقنيــات  النقــاط،  بعــض  فــي  منغمــة  عمليــات ضغــط  مــن  مزيــج  وهــو  األساســية.  المعــادن  تحريــر  جانــب  إلــى  الشــوائب  مــن  التخلــص 
مشــرًقا. مظهــًرا  ومنحهــا  وتنعيمهــا  البشــرة  شــباب  اســتعادة  أجــل  مــن  تطبيقهــا  يتــم  والتــي  اللمفاويــة،  التنقيــة  عمليــة  لتحفيــز   التدليــك 

تجربــة ال مثيــل لهــا لمــدة نصــف يــوم، مــع عــالج رائــع مــن أجــل االســترخاء واســتعادة النشــاط، مســتوحًى مــن األســاليب القديمــة التــي توارثتهــا 
ــا جســمك بمــا يرفــع مــن معنوياتــك ويرضــي ذوقــك، ويمنحــك شــعوًرا ال ُيضاهــى مــن الراحــة  األجيــال. اســترخاء عميــق مــع تجديــد نشــاط خالي

واالســترخاء.



وينتر بلوز
كمادات عشبية ساخنة

الزنجبيل الطازج والعسل والليمون والشاي
مزيج مرطب من الزيوت األساسية المستخلصة من العرعر والتوت

أمالح االستحمام التي تساعد على التخلص من السموم
زيت جوز الهند البكر الممتاز
الشوكوالته الداكنة والتوت

الحليب والورود
مناشف دافئة لترطيب الوجه برائحة أزهار الحمضيات

زيوت الورود العطرية وماء الورد
زيت جوز الهند البكر الممتاز
منقوع الحليب كامل الدسم

عالج الوجه بالمصل الغني بفيتامين »سي« النقي
قطعة لذيذة من كعكة الشوكوالتة

حافظ على رشاقتك في صالتنا الرياضية المجهزة بأحدث اآلالت الرياضية والمفتوحة على مدار 24 ساعة.

دروس اليوغا
يتم تنظيم دروس مجانية لليوجا، قم بالتواصل مع موظف السبا لمعرفة التوقيت.

جلسات يوغا خاصة
يمكن تنظيم جلسات يوجا خاصة ألربعة أشخاص كحد أقصى، قم بالتواصل مع موظف السبا لمعرفة التفاصيل.

6٠ دقيقة

يرجى الحضور في الموعد المحدد، وتجنب تناول وجبات كبيرة من الطعام قبل ساعتين على األقل من حصة اليوغا.

العناية برشاقة الجسم



اطلب من الموظف أن يساعدك في تصميم تجربة سبا أليال التي ترغب فيها.

إزالة الشعر بالشمع
يقــّدم لــك خبــراء العــالج لدينــا أحــدث تقنيــات إزالــة الشــعر بالشــمع باســتخدام شــمع العســل الطبيعــي وإكليــل الجبــل ومنتجــات طبيعيــة أخــرى. 

فيضمــن ذلــك المتعــة والنظافــة فــي كل عــالج.

إزالة الشعر للنساء
الوجه )الحاجبان وفوق الشفة والذقن(

الساقان
تحت اإلبط

منطقة البيكيني

إزالة الشعر للرجال
الصدر

المعدة
الظهر

البرامج الشخصية
ال توجــد متعــة تضاهــي التمــدد فــي حــوض االســتحمام الســترخاء عميــق مــع تجديــد نشــاط خاليــا جســمك. يمكنــك االختيــار مــن بيــن تشــكيلتنا 

المتميــزة مــن خيــارات االســتحمام الفاخــرة، والمصممــة لتســاعدك علــى التخلــص مــن الســموم وتســاعد عضالتــك علــى االســترخاء.

صيف منعش مع الخيار المثلج
لفائف الرأس ومناشف الوجه المعطرة والمنعشة

حمام ماء بارد مع شرائح الخيار الطازج
الزيوت األساسية من الخزامى والبابونج التي تعيد للبشرة نضارتها

زيت جوز الهند البكر الممتاز وجل العناية بمنطقة أسفل العين
المشروبات الغنية بالمواد المنحلة بالكهرباء والثلج

الفواكه الطازجة

مزيج منعش من الزيوت العطرية
زيت جوز الهند البكر الممتاز

بتالت الورود
رغوة استحمام برائحة أزهار الحمضيات

زجاجة من الشمبانيا الفاخرة من المنتجع
حبات التوت المشكل مع الشوكوالته الداكنة

الحمام المنعش



زد إضافة مميزة إلى رحلتك إلى سبا أليال مع أي من هذه التجارب العالجية:

تحت النجوم
استمتع بعالجك تحت نجوم كوكبة صليب الجنوب وأنت تنعم بالخصوصية داخل الفياّل الخاصة بك.

3٠ دقيقة

بخار األعشاب المنّقي للرئتين
3٠ دقيقة

الوجه
تدليك منّشط ومرّطب للوجه وعالج منعش للعينين

2٠ دقيقة

تدليك
تحفيز فروة الرأس

الظهر
القدم

اليد والذراع والرقبة والكتفين
١٥ دقيقة

مستحضرات فرك الجسم ولفه
تم اختيارها من المنتجات قابلة للتبديل وتصّمم بشكل خاص لتتناسب مع حاجاتك.

3٠ دقيقة

الميزات العالجية اإلضافية
ُصّممت خصيًصا لعافيتك!

فرك البشرة
رقيق ولطيف – ألو فيرا وخيار وكلوروفيل

عميق وداكن – قهوة وجوز الهند وكاكاو
مريح ومنّظف – زنجبيل وعشبة الليمون وبرتقال

اللفائف واألقنعة
مهّدئ – يانسون وطين وجيرانيوم

مزيل للسموم – كاكاو وقهوة وجوز الهند
دافئ – زنجبيل وقرفة وكركم

المنتجات القابلة للتبديل



التنظيف والتنقية الخاصة بسبا أليال
نســتلهم مــن تقاليــد ُعمــان القديمــة، فنمــزج مجموعــة مــن األعشــاب المحليــة والزيــوت األساســية مــع اللمســات الرقيقــة ألنامــل معالجنــا 
الشــافية. صّممــت هــذه التجربــة التــي تســتمر ســاعتين إلراحــة الفكــر وإســعاد الــروح والتخّلــص مــن التوّتــر المتراكــم. إذ يبــدأ هــذا العــالج مــع مزيــج 
مــن األعشــاب التــي تنّقــي الرئتيــن وتفتــح المســام وترخــي العضــالت، يليــه تدليــك خفيــف رائــع يرّكــز علــى مناطــق التشــّنج والتوّتــر المعّقــدة. فينعــم 
بالــك باالســترخاء والراحــة علــى صــوت دقــات اإلنــاء المعدنــي الشــبيهة بقــرع األجــراس التــي يحدثنهــا ُمعالجنــا وتنتقــل معهــا إلــى حالــة مــن الغبطــة 

والســكينة المتناهيــة. ينتهــي العــالج مــع حمــام جاكــوزي لمــّدة 2٠ دقيقــة.
١4٥ دقيقة

نحو توازن متجدد
يراعي أسلوب سبا أليال خصوصيتك وتمّيزك، فيتيح لك سبا أليال مرونًة لتصّمم عالجك بنفسك وبما يتناسب مع احتياجاتك وتفضيالتك 

الشخصية مع االستفادة من استشارة المضيفين في سبا أليال. استمتع بوقتك وحّريتك بتصميم تجربتك باستخدام برامج العالجات المعّدة 
مسبًقا كدليٍل لك، واختر من مجموعة من المنتجات القابلة للتبديل والميزات العالجية اإلضافية.

طقس الجمال البالينيزي
ــي  ــا كعــالج طّب ــات معروًف ــال فب ــه األجي ــا تعــود جــذوره إلــى مــزارع األرز فــي بالــي، وقــد تناقلت ــا تقليدًي ــا قروًي ــزي عالًج ــور « الباليني يعــّد عــالج »لول
تقليــدي. وُيعتقــد أنــه يســاعد علــى تدفئــة الجســد وتخفيــف ألــم المفاصــل والمســاعدة علــى تعافــي البشــرة المضطربــة والمترّهلــة. وتحتــوي هــذه 
الوصفــة التقليديــة علــى خشــب الصنــدل وبــذور الشــّمر وبــذور نبتــة ســتاراني والعــود والِحلبــة ليصبــح بمثابــة دواء قــوي. ويتضمــن هــذا العــالج 6٠ 

دقيقــة مــن التدليــك البالينيــزي ودهــن الجســد باللولــور ووضــع قنــاع مطــّري علــى الجســد وقناًعــا صغيــًرا لتفتيــح الوجــه.
١2٠ دقيقة

ابتكر رحلتك الخاصة



العالج التيبتي بتوازن األصوات واالهتزازات
يعــّد العــالج التيبتــي بتــوازن األصــوات وســيلة عالجيــة فعالــة ومثبتــة تســتخدم األصــوات االهتزازيــة للمســاعدة علــى الحــّد مــن التوّتــر بعــد الوعــي، 
ويوّلــد شــعوًرا بالســالم الداخلــي، فهــو عــالٌج نحــو العافيــة والصّحــة األفضــل. وبرهــن هــذا العــالج أيًضــا عــن أنــه جــزٌء جوهــري مــن عمليــة الشــفاء، 
إذ يوّفــر نوًعــا مــن الطاقــة الدوائيــة التــي تفســح المجــال النفســي مــن خاللهــا يتعافــى األشــخاص مــن آالم اضطرابــات التوّتــر واالكتئــاب والتقّلبــات 

العاطفيــة وغيرهــا.
6٠ دقيقة

العالج باألصوات
الحجر الدافئ

تجتمــع قــدرة اللمــس العالجيــة مــع طاقــة األرض فــي هــذا التدليــك الــذي يســاعد علــى اســترخاء العضــالت. بعــد البــدء بحمــام القدميــن المميــز 
لدينــا، تســتخدم الحجــارة النهريــة الناعمــة والمســّخنة فــي التدليــك بحــركات متناغمــة ومســتمرة علــى الجســم لتذيــب التشــّنج وترّخــي األحاســيس. 

وتوضــع الحجــارة أيًضــا علــى نقــاط طاقــة مختلفــة لتحفيــز قــدرات الجســم الذاتيــة علــى الشــفاء.
٩٠ دقيقة

»شيرودارا«
هــذا العــالج الهنــدي المتّبــع منــذ خمســة آالف ســنة يعيــد إليــِك شــبابِك ويرفــع مــن معنوياتــِك ويشــعرِك باالنتعــاش والحيويــة. انعمــي بالهــدوء 
والســكينة فيمــا تريــح جســمك وعقلــك خلطــة فريــدة مــن الزيــوت الطبيــة الدافئــة  تدخلــِك فــي حالــة مــن االســترخاء التــام. عــالج »شــيرودارا« ســيرخي 
أعصابــك ويحّســن مــن وظائــف مخــك ويكســبك طاقــة إيجابيــة ويســاهم فــي اســتقرار مزاجــك. يبــدأ هــذا العــالج الحالــم بتدليــك بالضغــط بطريقــة 

»آيورفيــدا« ينســيك إجهــاد وضغــط الحيــاة اليوميــة.
٩٠ دقيقة

مذاق تايالند
ُيســتخدم هــذا العــالج منــذ عــدة قــرون ليعيــد التــوازن للجســم والعقــل ويجــدد نشــاطهما وتجتمــع فيــه عناصــر الحيــاة األربعــة المتجســدة فــي األرض 
والمــاء والنــار والهــواء. هــذه التجربــة الفريــدة التــي ال حاجــة الســتخدام أي زيــوت فيهــا عبــارة عــن تدليــك باســتخدام إبهــام اليديــن والذراعيــن والركبتيــن 

والقدميــن للضغــط علــى نقــاط معينــة فــي الجســم وشــّده وهــو عــالج يعيــد الحيويــة والطاقــة للجســم ويرخــي العضــالت والمفاصــل.
٩٠ دقيقة 



الرفلكسولوجيا
ترتكــز الرفلكســولوجيا علــى مفهــوم تدفــق الطاقــة بحّريــة فــي الجســم فــي الحــاالت الصّحيــة الســليمة ووجــود مناطــق ارتــكاس فــي القدميــن ترتبــط 
بــكل جــزء مــن أجــزاء الجســم ومنهــا األعضــاء الحيويــة. اســترخ واســتمتع بتدليــك معالجنــا الــذي يســتخدم درجــات متفاوتــة مــن الضغــط علــى نقــاط 

مختلفــة مــن القدميــن بواســطة اإلبهــام واألصابــع لتحريــر تدفــق الطاقــة ومســاعدة الجســد علــى عــالج نفســه بنفســه.
3٠ دقيقة
6٠ دقيقة

تدليك الحوامل
اســتريحي مــن المتطلبــات الجســدية والعاطفيــة للحمــل. فســتخفف هــذه المقاربــة اللطيفــة والمراعيــة لخصوصيتــك مــن االنزعــاج والتــوّرم 
وتســاعدك علــى الحــّد مــن الضغــط. اشــعري بنفســك تنتقليــن إلــى حالــة مــن الســكينة واالســترخاء عندمــا يســتخدم معالجنــا المحتــرف لمســات 

ــى المناطــق األضعــف فــي جســدك. ــز عل أخــف ترّك
6٠ دقائق

الكمادات العشبية
استوحيت كماداتنا الدافئة من التقاليد العالجية التايلندية وتحتوي على مزيج من 4١ عنصًرا مكوًنا من األعشاب الطبية وتستخدم على كامل الجسم عبر 
 تقنية الضغط باإلصبع. وتعمل األعشاب على زيادة طاقة الشخص بينما تحّفز تقنية الضغط اليدوي الدورة الدموية وتخّفف التشّنج في العضالت.

٩٠ دقيقة

نســتفيد فــي ســبا أليــال مــن مجموعــة كبيــرة مــن تقنيــات التدليــك اآلســيوية واألوروبيــة التــي يمكننــا تصميمهــا لتناســب احتياجــات عافيتــك 
الشــخصية. دع موظــف ســبا أليــال يســاعدك علــى اختيــار التدليــك والزيــوت المناســبة التــي تالئــم حالتــك.

التدليك البالينيزي
اشــعر بتوتــرك يــزول مــع هــذا العــالج البالينيــزي القديــم الــذي يجمــع بيــن التمطيــط الخفيــف والتدليــكات العالجيــة الطويلــة وفــرك الجلــد لتخفيــف 

ألــم العضــالت. فتســتخدم تقنيــات التدليــك عبــر الضغــط براحــة اليــد أو اإلبهــام لتخفيــف التوتــر القــوي وتحســين تدفــق الــدم.
6٠ دقيقة
٩٠ دقيقة

التدليك العالجي
اختبــر صحــوة جســدية كاملــة مــع مجموعــة مــن تقنيــات التدليــك العالجيــة باســتخدام التدليــكات المتتاليــة بعمــق وقوة متفاوتــة. فتســاعد التدليكات 
البالينيزيــة الطويلــة علــى التنقيــة اللمفاويــة ودوران الــدم، بينمــا تعمــل تقنيــات النســيج العميــق الســويدية علــى تخفيــف تشــّنج العضــالت وتصّلبها. 
وُتســتخدم تقنيــة العــالج بالضغــط اليــدوي لتحفيــز مناطــق معّينــة، فــي حيــن تزيــد الحــركات التايلنديــة القــدرة علــى تمديــد العضــالت لتســاعدك 

علــى الحركــة.
6٠ دقيقة
٩٠ دقيقة

التدليك



خليط األفوكادو وجوز الهند
ــة  ــل والخزامــى الممزوجــة بالزيــوت األساســية المغذي ــل الجب ــوت إكلي ــم مرّطــب يبعــث علــى االســترخاء يحتــوي علــى خالصــة زي حمــام شــعر بكري
المســتخرجة مــن جــوز الهنــد واألفــوكادو وزبــدة الشــيا. يوضــع علــى فــروة رأســك وشــعرك عنــد التدليــك قنــاٌع طينــٌي وُيتــرك إلــى أن يعالــج هــذه 
المنطقــة ويقّويهــا ويرطبهــا، فــي حيــن تســترخ مــع عــالج نقــاط الضغــط والتدليــك براحــة اليديــن ليريــح رقبتــك وكتفيــك. ثــم ُيلــف الجســم لمــدة ١٠ 
دقائــق بلفافــة دافئــة لتتفتــح مســامات الجلــد، يليهــا غســيل بــارد بالشــامبو والمرطــب الخــاص بســبا أليــال كلمســة أخيــرة تمنحــك إطاللــة مشــرقة 

ورائعــة.
6٠ دقيقة

تدليك تحفيز الشعر
يــؤدي هــذا العــالج المنّشــط والمغــّذي للشــعر وفــروة الــرأس إلــى تحفيــز نمــو الشــعر مــن خــالل مجموعــة مــن تقنيــات التدليــك وخالصــات النباتــات 
المفيــدة. فتحّفــز الزيــوت المســتخلصة مــن النبــق المســهل والبابونــج األلمانــي األزرق بصيــالت الشــعر مــن خــالل اســتخدام تقنيــة تزيــد التعــّرض 

لألوكســيجين مــن أجــل زيــادة تحفيــز الخاليــا. ويعتبــر هــذا العــالج الغنــي بالبروتينــات مغذًيــا جــًدا خصوًصــا للشــعر الجــاف أو التالــف.
6٠ دقيقة

الشعر وفروة الرأس
العناية باليدين

ــة األساســية باألظافــر وتجميلهــا.  ــًكا لهمــا وعالجــات العناي ــا وتدلي ــا مريًح ــن وحّماًم ــا لليدي ــن فــي ســبا أليــال تنظيًف ــة المترفــة باليدي تشــمل العناي
ــد البكــر علــى  ــدة الشــيا وزيــت جــوز الهن ــد فــي حيــن تســاعد زب ــو علــى تقشــير الجل ويعمــل مزيــج مــن الطيــن الفرنســي األصفــر ومســحوق البامب

ــة للبشــرة حــول األظافــر. ــوت خالصــة الليمــون طبقــة حماي ــٌط مــن قشــور البرتقــال وزي تغذيتهــا. ويمنحــك خلي
٧٥ دقيقة

العناية بالقدمين
امنــح قدميــك العنايــة التــي تســتحقها! تشــمل العنايــة بالقدميــن فــي ســبا أليــال تنظيًفــا منّشــًطا للقدميــن وحّماًمــا وتدليــًكا لهمــا وعالجــات العنايــة 
األساســية باألظافــر. وتعمــل منتجــات التقشــير المســتخرجة مــن قشــرة جــوز الهنــد واإلســفنج علــى تنعيــم بشــرتك وتقويتهــا، فــي حيــن تكافــح 

مســتخلصات النعنــاع والليمــون البكتيريــا وتنعــش قدميــك إلــى أبعــد الحــدود.
٧٥ دقيقة

مجموعة العناية باليدين والقدمين
٧٥ دقيقة

اليدان والقدمان



عالج شّد الوجه األمثل
الجيــل القــادم مــن عالجــات شــّد الوجــه مــع التيلوفيتيــن لبشــرة أنقــى وأكثــر مرونــة. يســتهدف هــذا العــالج جميــع أنــواع التجاعيــد مثــل التجاعيــد 
الســاكنة الناتجــة مــن تأثيــر الجاذبيــة وترهــالت الوجــه وتجاعيــد الشــيخوخة الناتجــة مــن نقــص الكوالجيــن والتجاعيــد المتحركــة التــي تظهــر مــع تعابيــر 
الوجــه. يعيــد هــذا العــالج إلــى البشــرة حيوتيهــا ونضارتهــا مــن الداخــل والخــارج وبإمكانــِك رؤيــة نتائجــه الفوريــة علــى الوجــه والرقبــة ومنطقــة أعلــى 

الصــدر.
٩٠ دقيقة

تنظيف الوجه العميق بمستحضرات »سكينوفاج«
التنظيــف المكّثــف لبشــرتك هــو خيــر مــا تحتاجينــه لجمــال آخــاذ! دللــي بشــرتك باألمبولــة الســحرية لمجموعــة »ســكينوفاج« الممّيــزة مــن »بابــور« 

التــي ســتضفي علــى بشــرتك رونًقــا وجمــااًل ال مثيــل لهمــا.
6٠ دقيقة

أمبولة سحرية لتغذية البشرة وترطيبها
إن كنــِت تشــعرين بــأن بشــرتِك مرهقــة وفقــدت نضارتهــا فإليــك الحــل األمثــل واألســرع لترطيبهــا وتنقيتهــا مــن الســموم مــع هــذه األمبولــة مــن 
»بابــور« التــي تعيــد إليــك نضــارة وجهــك وتجعلــه أكثــر إشــراًقا فــي دقائــق مــن خــالل تكويــن طبقــة واقيــة تمنــع تســّرب الرطوبــة إلــى طبقــات بشــرتك 

الداخليــة فتتركهــا مليئــة بالنضــارة والجاذبيــة. 
3٠ دقيقة

هي
اكتشــفي طاقــات بشــرتك كاملــًة مــع هــذا المنتــج للعنايــة بالوجــه المصمــم خصيًصــا للنســاء. وراقبــي النتائــج المذهلــة لخشــب الصنــدل المقّشــر 
للبشــرة والطيــن األحمــر الفرنســي المنّقــي وزيــوت الــورد والليمــون القابضــة للمســامات والمعيــدة لنضــارة البشــرة. وســتتحلى بشــرتك برونــق 

وحيويــة بفضــل عالجــات تدليــك نقــاط الضغــط والتنقيــة اللمفاويــة!
٧٥ دقيقة

هو
صّممنــا عــالج الوجــه »أليــال مــان« لتســتعيد بشــرتك تــوازن معــدل القــوة الهيدروجينيــة الطبيعــي وليمنحــك مظهــًرا أكثــر نعومــًة وإشــراًقا وصّحــة. 
ويضــّم هــذا العــالج التقشــير باســتخدام نخالــة األرز المحليــة وخشــب الصنــدل باإلضافــة إلــى قنــاٍع مــن الطيــن البركانــي والليمــون، لنختتــم العــالج 

بمزيــج فائــق الترطيــب مــن عصيــر األلــو فيــرا وعســل الزهــر البــّري واألحمــاض األمينيــة للقمــح.
٧٥ دقيقة

تجميل الوجه مع »بابور« 
مــن خــالل تعاونهــا الوثيــق مــع الدكتــور »مايــكل ايــه. كونيــغ«، اســم ال ُيســتهان بــه فــي عالــم جراحــة التجميــل، طــّورت »بابــور« عالجــات تســتمد 
فعاليتهــا مــن ســنوات طويلــة مــن الخبــرة والمعرفــة. مســتفيدين مــن القــدرة الفائقــة للزيــت والمــاء وزيــت السمســم الطبيعــي وزبــدة الشــيا وزيــت 
الجوجوبــا علــى تنظيــف البشــرة وإنعاشــها، ســوف نبيــن لــِك مــن خــالل تحليلنــا االحترافــي للبشــرة أي العالجــات ومنتجــات العنايــة بالبشــرة هــي 

األنســب لــِك. 

الوجه



سبا أليال
نهــدف فــي ســبا أليــال إلــى مســاعدتك علــى اســتعادة توازنــك الطبيعــي باســتخدام عالجــات معــّدة خصيًصــا لتلبيــة حاجاتــك. وســنعّرفك علــى بعــٍد 
جديــد مــن عــادات االســترخاء والــدالل عبــر اللمســات الناعمــة لمعالجينــا الخبــراء ومنتجاتنــا الطبيعيــة الفّعالــة واســتفادتنا مــن آراء ضيوفنــا. فاســترخ 
واســتمتع بتجربــة ســبا أليــال المذهلــة وستشــعر بفوائــد عالجــك وتراهــا تنعكــس علــى مظهــرك وروحــك وإحساســك بالعافيــة. ادخــل إلــى دارنــا لتبــدأ 

تجربــة الــدالل.

مميز ومثيــر للدهشة



االسترخاء


