
P r i c e l i s t





From the soothing sounds of the 
lapping waters, to the aromas of fine 
therapy oils, Dalouk Wellness Spa 
delivers an exotic experience in a 

 five-star luxury.



BODY MASSAGE

Himalayan Salt Stone Detox 90 min AED 500       
Perfect synergy of tissue massage and healing power of heated Himalayan salt stones, 
incorporated into deep relaxing and detoxifying treatment, to allow pure, vital and new energy to 
flow through your energy body, bringing the mind, body and spirit, into harmony and balance.

Balancing Hot Stone  90 min  AED 500 
The powerful Hot Stone Therapy combats toxins, accelerates lymph drainage, increases 
metabolism, encourages production of elastin and collagen, relaxes the nervous system, 
increases blood flow circulation, and induces a feeling of wellbeing and harmony. 

Ice and Fire Muscle Therapy  75 min  AED 475 
RECOVERY, RELEASE, RELAX
Localized treatment for fatigue and sports injuries, this treatment combines deep tissue massage, 
cutting-edge localized Cryotherapy to relieve tension and revive, along with hot stones for 
relaxation. Combined with our restorative facemask, an aromatic blend is formulated to alleviate 
pain while increasing circulation.

Sometimes  MASSAGE is  
     the  only thing that  makes sense.



BODY MASSAGE

Organic Color Harmonizing Massage 60 min  AED 395
Experience the synergy of the healing philosophies of color, aromas, and touch, completely 
personalized to your needs. Whether you crave a detox, a boost of vibrancy, deep repair to ease 
tension, or to stimulate circulation, transport yourself to a universe of balance with the aromatic 
massage. Choose a color and delight in a multi-sensory approach to profound relaxation.

Emerald Massage: calms the mind; resets energy levels, oxygenates, and refreshes the body.
Ideal for all situations involving pressure and overwhelm due to professional, social, or family life, 
pain or pressure in the upper back, ribcage, or respiratory problems.

Royal Purple Massage: revitalizes; relieves back, lumbar and joint pain; provides great comfort 
throughout the body; regenerates energy, increases circulation, and prevents muscle cramps.

White Massage: provides a sense of purity and wellbeing; cleans pollution of all kinds; clarifies 
situations; provides a feeling of calm and wholeness.

Orange Massage: very relaxing; cocooning; recenters and diffuses good vital energy throughout 
the body. Ideal for drainage and slimming.

Turquoise Massage: this treatment helps you to relax, calm your nervous system, relieve stress 
and tensions in the neck/shoulders, and provides a good night›s sleep.



BODY MASSAGE

Foot Reflexology Massage 60 min  AED 350
Foot Reflexology Massage is a type of massage that applies different amounts of pressure to the 
feet, which are connected to the organs and body systems, its pain relief, reducing stress and 
anxiety, stimulating nerves, improving circulation, increasing energy levels, blood flow, lifting your 
mood, relieving migraine, and so much more. Moreover, in the absence of abnormalities, foot 
reflexology may be as effective for promoting better health and preventing illness, as it may be for 
relieving the symptoms of stress, injury and improving your mood.

Thalassotherapy Underwater Massage 60 min  AED 250  
Thalassotherapy uses the healing properties of the sea for your health and wellbeing dating 
back 5,000 years. It offers relief of back and muscular pain, joint articulation problems, tension 
and stress, reduces cellulite and promotes muscle toning, skin regeneration and detoxification, 
boosts metabolism, immunity, lymphatic drainage, improved sleep and relaxation.
Complimentary Award winning thalassotherapy underwater massage is offered prior to all spa 
treatments to insure maximum treatments benefits.

A Colour, An Emotion 
Instant wellness, deep and unforgettable



BODY SCRUBS AND WRAPS

Signature Serenity Ritual 90 min AED 500
We start with a warm foot soak to soothe your full body, which will then undergo a scrub with 
organic Himalayan salt, mixed with the finest of oils using ylang-ylang, sweet orange, cedar, and 
bergamot. Then, you will unwind with the signature massage, focusing on your scalp, neck, and 
shoulders to relax your tight muscles. Your luxurious journey will be completed with a signature 
body massage with hot stones to ease away stress and tension.

Mediterranean Orange Boost Body Wrap 90 min AED 500 
It restores elasticity to the skin and provides intense, deep hydration. The natural ingredients 
protect the skin from dryness and premature ageing, and provide rejuvenating, firming and 
antioxidant properties from the very first session. This wrap provides on and off mindfulness, the 
powerful practices that will help you focus on the present moment in order to quiet your mind 
and restore your serenity.



Altearah Bio Organic Color Body Scrub & Wrap  60 min AED 350                                     
[ Choose colour for a new skin ]      
In synergy with color therapy, essential oils, and sesame, the Himalayan Salt Scrub enhances your 
body›s energy and metabolism, exfoliates and eliminates dead cells, refreshes and smoothens, 
and restores your skin’s youthful radiance. Choose your color and detoxify your body as the 
scrub gently melts into your newly hydrated and vibrant skin.

Breaths of Oxygen: For a fresh breath, a silky and restructured skin, a breathing body, and an 
open mind.

Earth and Fire: Recharge your vital energy, find a toned, regenerated skin and a cocooning 
warmth and vitality for the body and mind.

Pure Diamond: Find the purity and brilliance of a diamond in your bright and clear skin, in your 
healthy mind, and in your detoxed body.

Radiant Sun: For a radiant protected and nourished skin, a feeling of lightness, and a sense of 
inner strength and power.

Ocean is Serenity: To free yourself from all your tensions, to find a supple body, a fresh skin, a 
serene mind and a
feeling of openness and fluidity.

Available Add-on Pressotherapy Treatment   30 min AED 150                                     
This treatment helps to detox your body, improve lymphatic drainage, boost circulation and 
tackle cellulite. Pressotherapy is something of a miracle beauty treatment and it is becoming 
more and more popular among busy people who need to look and feel at their best every day.

BODY SCRUBS AND WRAPS



BODY SCRUBS AND WRAPS

The Traditional Hammam 
Used for hundreds of years to deeply cleanse skin and boost blood circulation whilst promoting 
healing and hydration. It’s  a sure-fire way to rid your body of dead, dull skin and restore your 
natural gorgeous glow from top to toe. Try now our new Hammam brand and enjoy this exclusive 
experience.

Different experiences are available

Signature Gateway Hammam  90 min   AED 550   
The uniqueness of this treatment lies within its fresh fragrances and natural textures appealing 
to all the senses and conveying the very essence of Morocco’s heritage. We begin with a scalp 
relaxation massage and applying breathing techniques, and then you’ll be immersed in a journey 
that will help regenerate the body using black soap and eucalyptus, exfoliation, honey scrub, 
and a choice of verbena or mint rhassoul and an ultimate hair cleansing ceremony with argan 
and green tea. We end this experience with a gentle facial cleanse, a reviving cryotherapy mint 
footbath and a signature oud inhalation. 

The Brightening Hammam 60 min   AED 350   
Take time for yourself and indulge in the decadent and uplifting scents of verbena, peppermint 
and green tea with this unique sensorial experience. Full body cleanse and brightening actives 
revive the body and mind with a total cleansing body hammam experience.



FACIAL TREATMENTS

Natura Bissés philosophy is to surprise. 
In the world of aesthetics, they set the trends by combining  the most avant-garde trends with 
technological innovation and the traditional therapies of different cultures.
Dalouk Natura Bisse treatments are the solution to the different needs that skin has; we use the 
most appropriate tools and always approach from the perspective of excellence.
Our goal is to offer the effectiveness of medical aesthetic techniques and the wellbeing of an 
urban spa experience.

• The 3D collagen Shock Facial  60 min  AED 575  
• O2 Relax  90 min  AED 600
• Facial Detox  90 min  AED 600
• Citrus Microdermabrasion Treatment  90 min  AED 850
• Inhibit Face-Lift     60 min   AED 695
• Bespoke Diamond Whitening System  90 min AED 850

Facials are WORKOUTS  
                                 for your skin



FACIAL TREATMENTS

111SKIN Treatments.
Harley St. London
Luxury innovative facials and skincare created by Dr. Alexandrides of Harley St. utilize twenty 
years of surgical knowledge, signature massage techniques, exclusive formulas and 111SKIN 
skincare for clinical-level results. 

Meso Infusion Hydration Facial  60 min   AED 575
                                                                               (With add-on extraction) 90 min   AED 775
Comprehensive, multi-faceted hydration. This treatment uses a powerful Hyaluronic Acid infused 
formula to plump areas of volume loss, while our Essence immerses skin in moisturizing actives. 
Dehydrated skin is reinvigorated, refreshed, quenched.

Diamond Non-Surgical Lift Facial   90 min   AED 850
Lift, Firm, Tighten
A treatment more for mature skin, this facial is the perfect treatment to target the signs of aging. 
Considered the most intensive facial since it focuses on uplifting, firming, and tightening the 
skin. The ultimate antioxidant treatment stimulates collagen production and minimizes fine lines, 
wrinkles, and pigmentation whilst nourishing and calming the skin.



FACIAL TREATMENTS

ESSE Organic Skincare

The ESSE Anti-Ageing Facial  75 min   AED 550
                                                                                90 min   AED 650
This treatment incorporates the world›s most advanced Probiotic Anti-Ageing Products in an 
intense treatment that corrects the signs of aging such as fine lines, wrinkles, mature skin, dry 
skin, loss of elasticity, and protects your skin against the damaging effects of time. A double 
cleansing and deep exfoliation process using natural fruit enzymes and fruit acids dissolve dead 
skin cells to refresh and smooth the skin›s surface, combining the technology of (LED, Micro-
current, and Ultrasound) to enhance your results.

Teen Facial   75 min   AED 350
It’s a fact that most teenagers will experience clogged pores, acne and breakouts at some point 
during their teen years. Teen facials typically begin with a deep cleansing, followed by gentle 
extractions. A healing mask will then help to rehydrate dry, flaky skin, and eliminate oily particles.



FACIAL TREATMENTS

Chromo Therapy Facial  60 min   AED 395
                                                                                90 min   AED 545
Knowing that negative emotions are the starting point of a positive transformation, each of 
the Five Altearah colour choices offers a different aromatic synergy containing intelligent active 
ingredients, organic essential oils, plant extracts and floral waters to create a transformation. The 
treatment opens the possibility of joy and serenity which can radiate through the body, illuminate 
the face and bring back beauty and glow. Visible results right after the first treatment.

Dalouk Signature Workout Facial   60 min   AED 395
This signature workout is a deep tissue massage of the facial muscles and a natural rejuvenation 
method that provides effective face lifting without the use of injections, botox, and fillers in a fast 
and effective way. It also helps to promote deep relaxation of the facial musculature, improves 
microcirculation, stimulates the lymphatic system, lifts, and tones the appearance of the face. 
Exercising face muscles helps to correct sagging skin and to provide a toned appearance.

Luxurious Endermolift™ Facial   45 min   AED 350
                                                                               60 min   AED 400
A wonderful combination of the organic Altearah skincare products Endermolift technology with 
the anti-aging Jade Rollers & Gua Sha to deeply re-densify the facial skin and erase the signs of 
aging. Results are immediate for a healthy glowing complexion and a naturally lifted effect.



SLIMMING AND RESHAPING
LPG Lipomassage™   
The power of finding beauty creates happiness and make life lively.
LPG Endermologie is one of the exciting, secure, and absolutely no-pain treatments that can give 
you remarkable improvement in your hips, thighs, and buttocks. Those looking for whole body 
slimming with some long lasting results, this is the ideal choice.
It’s very effective at treating cellulite in all body areas, saddlebags, loose sagging skin, as well as 
localized fat. The machine performs mechanotransduction –mechanical stimulation of fat cells.
Package 10 sessions AED 2,500  

CRYO Cellulite Treatment    60 min   AED 395
SMOOTH, EVEN, TIGHTEN, 
This treatment helps in stimulating microcirculation and the lymphatic system to improve the 
appearance of cellulite. It also helps to ease and soothe tired legs and achy muscles while 
contouring the silhouette. A quick fix treatment that can be incorporated into any other therapy, 
the CRYO Cellulite Treatment combines our CRYO Air Machine and CRYO finishing products 
to target clustered cells that require drainage. Following this, a bespoke massage is used to 
stimulate vasodilation, bringing fresh nutrients to the specific area.

Take care of YOUR BODY
It’s the only place you have to LIVE IN



SPECTRA LASER BY LUTRONIC
Spectra is a unique technology that is able to penetrate and reach the deep layers of your 
skin using high-intensity laser pulses that provide an effective and safe treatment to your skin 
conditions without harming the surrounding healthy cells.
• By improving: skin texture, clarity, treating melisma and pigmentation, active acne by 
 reducing redness and inflammation, and overall skin appearance. 
• Hair bleaching: a convenient and effective solution for bleaching fine hair  

• For information on treatments and prices, please book your free consultation. 

CANDELA GENTLEMAX™- PRO LASER SYSTEM
GentleMax Pro, the integrated aesthetic platform, offers more power and versatility than any other 
multi-wavelength device. GentleMax Pro is a single consolidated system that delivers a range of 
treatments — all skin type hair removal. The GentleMax Pro is a dual wavelength laser platform 
that combines the fastest and most powerful 755 nm Alexandrite laser with the 1064 nm Nd: 
YAG laser for high-performance treatment capabilities in terms of speed, efficacy, outstanding 
performance, safety and patient satisfaction.  
Consult us about the suitable type of laser treatment for you.
Please book your free consultation.

LASER TREATMENT



            DALOUKMama 
Between bloating and swelling, fatigue and an achy back, 
your body definitely feels the effects of pregnancy — in 
ways you probably never imagined. So more than anybody, 
it deserves some pampering. Pregnancy doesn’t need to 
end your favorite spa treatments, a little bit of me-time is a 
great way to relax, revitalize and rejuvenate your mind and 
body before the arrival of your little one, especially during 
the second trimester when extreme tiredness and morning 
sickness have hopefully passed, and you can still maneuver 
yourself onto the treatment table without too much effort. 
Allow us to scoop you up, cocoon your body and mind with the 
utterly calming and specially created treatments, the most luxurious 
way to balance, restore and refresh during this special time. With the 
use of Altearah Nutritive Massage oil, a 100% organic, fragrance-free, essential oil 
free and allergen-free product safely formulated with 6 of the most hydrating, soothing and 
softening oils; Moringa, Tamanu, Baobab, Calendula, Sesame and Apricot Kernel.
 
 PAIN REDUCTION 30 min
 MOMMY-TO-BE MASSAGE  60 min
 HAPPY MOM Top- to- toe  90 min

 

MENU



Looking for the  

         Perfect Gift?
Because everyone loves to be pampered, 
surprise your loved ones with a dose of 
indulgence. Give them the ultimate spa 

experience by purchasing redeemable gift 
vouchers from Dalouk Wellness Spa and 

treat them to uninterrupted me-time.



DALOUK WELLNESS SPA | POLICY
•  Prior reservation of your treatment is recommended to secure your preferred date and time. 
•  Payments can be made in cash, Visa and MasterCard only. 
•  Prices are subject to change without prior notice. 
•  You are welcome to arrive 45 minutes prior to your scheduled appointment to enjoy a pretreatment thalassotherapy 

underwater massage.
•     Please arrive at least 15 minutes prior to the session to avoid any changes in the length of the session.
•  Management will not be held accountable for the loss of clients’ belongings.
•  Gift vouchers are available and valid for 6 months from the date of purchase, this voucher can be redeemed at Dalouk 

Wellness Spa only, and is non-refundable, cannot be exchanged for cash in part or full and is valid for a single transaction 
only. Dalouk is not responsible if a gift voucher is lost, and no replacement will be provided. 

•  Customized treatment packages are available and valid for 3 months. Dalouk Wellness team will not be able to reserve your 
package treatment during the high season.

•  A 15% discount is offered with packages exceeding AED 3,000. 
•  We aim to provide a calm sanctuary for you, a place to relax and be indulged. Therefore, children are not permitted in the spa.
•  Refund, exchange and transfer policies comply with the Department of Economic Development law.
•  Dalouk Spa is a smoke-free facility. 
•  We aim to provide solemnness during your holy praying. For this reason, a prayer room is available at Sharjah Ladies Club.
•  To ensure that guests enjoy the peaceful sanctuary of our spa, we respectfully request that noise is kept to a minimum. 

Cellular phones and electronic devices are discouraged. 
•  Guests with high blood pressure, heart conditions, who are pregnant or suffer from medical complications, should consult 

their doctor before engaging in any spa service. Please communicate your medical concerns to your spa therapist.
•  Product exchange and credit refund is permitted within 14 days and upon presenting receipt. Product should be in original 

packaging. Terms apply.

Appointment Policy
•  A 1-day cancellation notice is required to allow the rescheduling of appointments.
•  If an appointment is not confirmed by the client one day prior to the booking date, the appointment will be cancelled.
•  If an appointment is cancelled or rescheduled within less than the minimum required period of 4 hours, the  

full treatment charge will be applied as a deduction of a purchased package.
•  In the event of late arrival, the duration of the session will be reduced without affecting the treatment’s content.



سياسة المنتجع
الرجاء الحجز مسبقًا لضمان توفير تاريخ ووقت الموعد المناسب لِك.  •

يمكن الدفع نقداً أو باستخدام بطاقتي الفيزا أو الماستركارد فقط.  •
األسعار قابلة للتغيير دون إعالم مسبق.  •

يمكنك الحضور قبل الموعد بمدة 45 دقيقة لالستمتاع باستخدام مجاني لحوض المياه العالجي.  •
الرجاء الحضور قبل الموعد بـ15 دقيقة لتفادي التأثير على ُمدة الجلسة.  •

اإلدارة غير مسؤولة عن ضياع المقتنيات الشخصية للزبونات في المنتجع.  •
نقدم باقات عالج خاصة صالحة لمدة 3 أشهر. لن يتمكن فريق منتجع دلوك الصحي من حجز عالجك خالل موسم الذروة.  •

نقدم خصم 15% مع الباقات التي تتجاوز قيمتها 3000 درهم.   •
تتوفر قسائم الهدايا وتسري صالحيتها لمدة 6 أشهر من تاريخ الشراءك، يمكن استخدام هذه القسيمة في منتجع دلوك   •

الصحي فقط، وهي غير قابلة لالسترداد، وال يمكن استبدالها نقًدا، جزئًيا، أو بالكامل، وتكون صالحة لمعاملة واحدة فقط، 
ال يتحمل دلوك المسؤولية في حالة فقدان القسيمة، ولن يتم استبدالها.

حرصًا منا على توفير أسباب الراحة لزبوناتنا، ال يسمح بدخول األطفال إلى المنتجع.  •
يطبق قانون حماية المستهلك والالئحه التنفيذية لها بما يتعلق بعمليات االستراد، االستبدال و التحويل.   •

يمنع التدخين في منتجع دلوك الصحي.  •
الهواتف  عن  الناتجة  الضوضاء  من  والحد  الهدوء  التزام  لطفًا  يرجى  المنتجع،  لرواد  ومميزة  هادئة  تجربة  توفير  لضمان   •

النقالة واألجهزة اإللكترونية. 
تتوفر غرفة صالة في نادي سيدات الشارقة.   •

ننصح رواد منتجع دلوك الصحي الذين يعانون من حاالت صحية معينة كارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب أو الحمل أو   •
أية تعقيدات صحية بضرورة استشارة الطبيب قبل الخضوع ألي نوع من أنواع العالجات، إذ يجب التأكد من عدم تعارض 

هذه العالجات مع الحالة الصحية.
يمكن استبدال واسترجاع المنتجات في غضون 14 أيام من تاريخ الشراء على أن تكون على حالتها األصلية، ويشترط إبراز   •

فاتورة الشراء.

سياسة حجز المواعيد
الرجاء إعالمنا في حال الرغبة  بإلغاء الحجز قبل الموعد بيوم واحد حتى نتمكن من جدولته في وقت الحق.   •

إذا لم يتم التأكيد على الحجز من قَِبل الزبونة قبل الموعد بيوم واحد، سيتم إلغاء الحجز.  •
إذا تم إلغاء أو تغيير الموعد في أقل من الوقت األدنى المحدد )4 ساعات( سيتم خصم الجلسة من باقة جلسات الزبونة   •

سيؤثر تأخر حضور الزبونة عن موعدها على مدة الجلسة دون التأثير على محتوى العالج.  •



 هل تبحثين
 عن الهدية المثالية؟ 

ألن الجميع يعشق الدالل، فاجئي من تحبين 
بعالجات فاخرة مع قسائم الهدايا التي توفر 

لهم الرفاهية والراحة المطلقة في رحاب 
دلوك. استعيني بخدمة فريقنا الختيار هديتك 

المثالية.



الشـعور بالنفخـة والتـورم واإلرهـاق وآالم الظهـر، كلهـا تأثيـرات تشـعر 

بهــــا المــــرأة الحامــــل بدرجــــة قــد تفــوق توقعاتهــا، لــــذا كانــت المــرأة 

الحامـــل أحـــق النـاس بالدالل.

ال تعتبــــري فتــــرة الحمــــل ســــببا ً كافيــــا ألن ال تســــتمتعي بعالجــــات 

الســـبا المفضلـــة لديـــك، فالقليـــل مـــن الوقـــت الخـاص هـــو وسـيلة 

رائعـــة لإلســـترخاء وتجديـد نشـاطك وصفـاء عقلـك وجسـمك قبـل 

لقائـــك بصغيـــرك، ال ســـيما خـــالل الثلـــث الثانـــي مـــن الحمـــل حينمـا 

يـــزول كل مـــن اإلرهـــاق والشـــعور بالغثيـــان الصباحـي، ويغـــدو اعتـالء 

طاولـــة العـــالج أمـــراً ســـهال ال يتطلـــب بـذل الجهـــد الكثيـر.

اســـمحي لنـــا بتدليلـــك وتيســـير ســـبل صفـاء عقلـك وجســـمك مـع العالجات 

التــــي تبعــــث علــــى الشــــعور بالهــــدوء والمصممــــة لــــك خصيصــــا. إنهــــا أفضــــل 

طريقــــة الســــتعادة التــــوازن والشــــعور بالتجــــدد خــــالل هــــذه الفتــرة.

30 دقيقة عالج الحد من اآلالم 

60 دقيقة   مساج األم الحامل 

90 دقيقة عالج األم السعيدة 

قائمة دلوك لألمهات



تقنية ليزر CANDELA GENTLEMAX™ – PRO إلزالة الشعر 
تقــدم GentleMax Pro ، المنصــة الجماليــة المتكاملــة ، المزيــد مــن القــوة والتنــوع بدرجــة تفــوق قــدرة أي جهــاز آخــر 

متعــدد األطــوال الموجيــة، إذ يتميــز بكونــه نظامــًا واحــداً موحــداً يقــدم مجموعــة مــن العالجــات الخاصــة بإزالــة الشــعر 

الغيــر مرغــوب فيــه.

يُعــد GentleMax Pro نظــام ليــزر ثنائــي الطــول الموجــي يجمــع مــا بيــن نظاميــن مــن أنظمــة الليــزر األســرع واألقــوى، 

همــا 755 نانومتــر ليــزر االلكســندريت، وليــزر 1064 نانومتــر Nd: YAG، مــا يجعلــه يتســم بقــدرات عالجيــة عاليــة األداء

من حيث السرعة والفعالية واألداء المتميز والسالمة ورضا الزبونة.

الرجاء استشارة األخصائية لمعرفة نوع الليزر المناسب لِك.

عالج الليزر

   Spectra عالجات
هــي تقنيــة فريــدة مــن نوعهــا تســتطيع اختــراق البشــرة والوصــول إلــى طبقاتهــا العميقــة باســتخدام نبضــات الليــزر 

المختلفــة وعاليــة الكثافــة التــي توفــر عالجــًا فعــااًل وآمنــًا لمشــاكل البشــرة دون إحــداث الضــرر بالخاليــا الســليمة 

المحيطــة. 

تحســين نســيج البشــرة وصفائهــا  وعــالج الكلــف وتصبغــات البشــرة وحــب الشــباب النشــط مــن خــالل الحــد مــن احمــراره 

والتهابــه والتحســين مــن حالــة البشــرة بصــورة عامة.

تشقير الشعر: حل مناسب وفعال لتشقير الشعر الخفيف.

لمعرفة المزيد حول العالجات واألسعار، يرجى حجز استشارتك المجانية.

 



            اعتني بجسدك فإنه المكان
                             الوحيد الذي تقطنيه

 LPG Lipomassage التدليك بتقنية
قوة العثور على الجمال يجعل سعادتك وحياتك أروع.

تعــد تقنيــة LPG Endermologie إحــدى أكثــر العالجــات إثــارة وســالمة بــال ألــم علــى اإلطــالق، إذ تمــدك بتحســن 

ملحــوظ فــي شــكل كل مــن الوركيــن والفخذيــن واألرداف. إنهــا فعــاًل الخيــار المثالــي لــكل باحثــة مــن نتائــج طويلــة 

األمــد فــي الحصــول علــى قــوام ممشــوق. إنهــا فعالــة حقــًا فــي عــالج الســيلوليت فــي كل مناطــق الجســم  واألرداف 

والجلــد المترهــل والتخلــص مــن الدهــون. يعمــل الجهــاز مــن خالل تحفيــز ميكانيكي  يُعــرف »بالتحويــل الميكانيكي« 

للخاليــا الدهنيــة.

باقة 10 جلسات 2500 درهم

395 درهم عالج CRYO للسيلوليت                                           60 دقيقة 
نعومة، تجانس وشد البشرة

ــه  ــا أن ــيلوليت. كم ــر الس ــين مظه ــاوي لتحس ــاز الليمف ــة والجه ــة الدقيق ــز دوران األوعي ــى تحفي ــالج عل ــذا الع ــاعد ه يس

يســاعد علــى تخفيــف وتهدئــة آالم الســاقين والعضــالت المتعبــة ونحــت الجســم. عــالج ســريع الفعاليــة يمكــن دمجــه 

مــع أي عــالج آخــر، وهــو يجمــع بيــن آلــة عــالج ومنتجــات CRYO لمنــح اللمســات األخيــرة الســتهداف الخاليــا المتجمعــة 

التــي تحتــاج إلــى التصريــف. بعــد ذلــك، يتــم اســتخدام تدليــك مخصــص لتحفيــز توســعة األوعيــة، وتوفيــر العناصــر 

الغذائيــة إلــى المنطقــة المحــددة.

جلسات التنحيف وإعادة تشكيل الجسم



395 درهم عالج كرومو للوجه                                           60 دقيقة 
545 درهم                                                    )مع تنظيف عميق( 90 دقيقة 

تعتبــر المشــاعر الســلبية نقطــة البدايــة نحــو التحــول اإليجابــي، لــذا يقــدم كل خيــار مــن ألــوان Altearah الخمســة تــآزراً 

عطريــًا مختلفــًا يحتــوي علــى مكونــات نشــطة ذكيــة وزيــوت عطريــة عضويــة وكذلــك مســتخلصات نباتيــة وميــاه 

زهريــة، كلهــا تفضــي إلــى التحــول المنشــود. يمنحــك العــالج الشــعور بالســعادة والصفــاء الــذي ســيظهر جليــًا مــن 

جســدك وينيــر وجهــك جمــااًل وإشــراقًا. النتائــج واضحــة مباشــرة بعــد العــالج األول.

395 درهم عالج دلوك المميز لتمرين الوجه       60 دقيقة 
هــذا التمريــن المميــز يشــمل تدليــك األنســجة العميقــة لعضــالت الوجــه ويســتخدم طريقــة تجديــد طبيعيــة توفــر شــد 

ــز االســترخاء  ــه يســاعد علــى تعزي ــر بســرعة وفعاليــة. كمــا أن فعــال للوجــه دون اســتخدام الحقــن، البوتوكــس والفيل

البشــرة.  اللمفــاوي، ويحســن مــن مظهــر  الدقيقــة، يحفــز الجهــاز  العميــق لعضــالت الوجــه، يحســن دوران األوعيــة 

تســاعد تماريــن عضــالت الوجــه علــى شــد الجلــد المترهــل وإضافــة مظهــر متناغــم.

350 درهم عالج Endermolift الفاخر للوجه       45 دقيقة 
400 درهم 60 دقيقة                                

 Endermolift العضويــة للعنايــة بالبشــرة. تســتخدم تقنيــة Altearah يســتخدم هــذا العــالج مزيــج رائــع مــن منتجــات

أســطوانة Jade  و  Gua Sha إلعــادة مــلء الوجــه وإزالــة عالمــات التقــدم فــي الســن. تظهــر النتائــج فــوراً لتحصلــي 

علــى بشــرة نضــرة ومشــدودة.

عالجات الوجه



ESSE عناية البشرة العضوية من

550 درهم 75 دقيقة    عالج  ESSE المضاد للشيخوخة  
650 درهم                                                      )إضافة خدمة تنظيف البشرة( 90 دقيقة 

يدمــج هــذا العــالج منتجــات البروبيوتيــك المضــادة للشــيخوخة األكثــر تقدًمــا فــي العالــم فــي عــالج مكثــف يصحــح 

عالمــات الشــيخوخة مثــل الخطــوط الدقيقــة، التجاعيــد، البشــرة الناضجــة، الجلــد الجــاف وفقــدان المرونــة. تســاعد 

عمليــة التنظيــف المزدوجــة والتقشــير العميــق باســتخدام إنزيمــات الفاكهــة الطبيعيــة وأحمــاض الفاكهــة علــى 

إذابــة خاليــا الجلــد الميتــة لتنشــيط ســطح الجلــد وتنعيمــه مــن خــالل الجمــع بيــن تقنيــة )الصمــام الثنائــي الباعــث 

للضــوء، التيــار الجزئــي والموجــات فــوق الصوتيــة( لتحســين النتائــج.

350 درهم 75 دقيقة    عالج البشرة لليافعات 
البد مــن أن مــن تعانــي الفتيــات فــي مرحلــة مــا خــالل ســنوات المراهقــة مــن المســام المســدودة وحــب الشــباب 

ومشـاكل البشـرة. يبـدأ العـاج بتنظيـف البشـرة بعمـق ومـن ثـم اسـتخراج الشـوائب بلطـف، يليـه قنـاع الوجـه الـذي 

يمــد البشــرة بالشــفاء وإعــادة ترطيــب الجلــد الجــاف والمتقشــر، فضــال عــن القضــاء علــى الجســيمات الدهنيــة.

عالجات الوجه



111SKIN عالجات
شارع هارلي لندن

تــم ابتــكار عالجــات الوجــه والعنايــة بالبشــرة الفاخــرة مــن قبــل الدكتــور ألكســندريدس فــي شــارع هارلــي، لنــدن، 

  111SKIN باســتخدام عشــرين عاًمــا مــن المعرفــة الجراحيــة، تقنيــات التدليــك المميــزة والتركيبــات الحصريــة وعنايــة

بالبشــرة للحصــول علــى نتائــج علــى المســتوى كلينيــكال.

575 درهم 60 دقيقة    عالج Meso Infusion لترطيب البشرة  
775 درهم                                                      )إضافة خدمة تنظيف البشرة( 90 دقيقة 

لمــلء  الهيالورونيــك  بحمــض  مملــوءة  قويــة  تركيبــة  يســتخدم  العــالج  هــذا  األوجــه.  متعــدد  شــامل  ترطيــب 

 البشــرة، بينمــا يغمــر المســتخلص البشــرة بالعناصــر النشــطة والمرطبــة ليتــم تجديــد البشــرة الجافــة وترطيبهــا.

850 درهم 90 دقيقة    عالج Diamond الغير جراحي لشد بشرة الوجه 
رفع وشد البشرة

ــه  ــه ألن ــات الوج ــوى عالج ــن أق ــر م ــيخوخة. يعتب ــات الش ــتهداف عالم ــل الس ــو األمث ــة، وه ــرة الناضج ــب البش ــالج يناس ع

يركــز علــى شــد ورفــع البشــرة. يحفــز العــالج المضــاد لألكســدة علــى إنتــاج الكوالجيــن ويقلــل مــن الخطــوط الدقيقــة، 

التجاعيــد والتصبــغ بينمــا يغــذي البشــرة ويهدئهــا.

عالجات الوجه



فلسفة Natura Bissé هي أن تفاجئ.  
عالجــات Dalouk Natura Bissé هــي الحــل الحتياجــات الجلــد المختلفــة. نســتخدم األدوات األكثــر مالئمــة ونقتــرب 

دائًمــا مــن منظــور التميــز. هدفنــا هــو دمــج التقنيــات الجماليــة الطبيــة ورفاهيــة تجربــة المنتجعــات الصحيــة.

575 درهم 60 دقيقة    الكوالجين ثالثي األبعاد للوجه   •

600 درهم 90 دقيقة     عالج األكسجين   •

600 درهم 90 دقيقة    عالج النقاء   •

850 درهم 90 دقيقة    عالج الكرستال و برتقال البحر األبيض المتوسط   •

695 درهم             60 دقيقة     شد الوجه   •

850 درهم 90  دقيقة  تنظيف الوجه الماسي     •

عالجات الوجه

انتعاش لبشرتك 



عالج الحمام التقليدي  
الحمــــام التقليــــدي يســــتخدم لمئــــات الســــنين لتنظيــــف البشــــرة بعمــــق وتعزيــــز الــــدورة الدمويــة مــع تعزيــــز الشــفاء 

والترطيــب. إنهــا طريقــة مؤكــدة لتخليــص جســمك مــن الجلــد الميــت الباهــت واســتعادة البريــق الطبيعــي الرائــع. 

جربــــي هــذا العــــالج الجديــد وتمتعــي بتجربــة مميــزة.

تتوفر شتى العالجات

550 درهم  90 دقيقة    عالج حمام المميز  
يتميــز هــذا العــالج باحتوائــه علــى العطــور المنعشــة والتركيبــات الطبيعيــة التــي تجــذب جميــع الحــواس وتنقــل لــك 

جوهــر التــراث المغربــي.

نبــدأ بمســاج لفــروة الــرأس وتطبيــق تقنيــات التنفــس، ثــم ســتتمتعين برحلــة تســاعد علــى تجديــد الجســم باســتخدام 

الصابــون األســود واألوكالبتــوس، التقشــير، التنظيــف بالعســل، وخيــارك مــن نبــات رعــي الحمــام أو غاســول النعنــاع، 

وفــي النهايــة تنظيــف الشــعر بزيــت األركان والشــاي األخضــر.

نختم هذه الجلسة بتنظيف لطيف للوجه، حمام بارد بالنعناع للقدمين واستنشاق العود المميز.

350 درهم      60 دقيقة    عالج حمام لإلشراق 
دللــي نفســك بشــذى نبــات رعــي الحمــام، النعنــاع والشــاي األخضــر خــالل هــذه التجربــة الحســية الفريــدة. تســاعد 

التركيبــات النشــطة علــى إزالــة الســموم مــن الجســم وتفتيحــه، باإلضافــة إلــى تنشــيط الجســم والذهــن.  

جلسات تقشير وتغليف الجسم



350 درهم 60 دقيقة  عالج Altearah Bio للتقشير والتغليف باأللوان 
إضافــة إلــى العــالج باأللــوان والزيــوت المســتخلصة والسمســم، يعــزز مقشــر ملــح الهيمااليــا طاقــة الجســم وعمليــة 

ــا الميتــة، يمنــح االنتعــاش والنعومــة، ويعيــد اإلشــراق إلــى البشــرة. اختــاري اللــون وأزيلــي  األيــض، يقشــر ويزيــل الخالي

الســموم مــن جســمك حيــث يــذوب المقشــر بلطــف فــي بشــرتك الرطبــة.

أنفاس األكسجين: للحصول على نفس منعش، بشرة حريرية ونضرة، وصفاء الجسم والذهن.

األرض والنار: أعيدي شحن طاقتك الحيوية، واحصلي على بشرة متناسقة ومتجددة ودفء وحيوية

للجسم والعقل.

الماس النقي: اكتشفي نقاء وتألق الماس في بشرتك المشرقة والصافية، في ذهنك الصحي

وجسمك النقي.

إشراقة الشمس: لبشرة مشرقة محمية وصحية، إحساس بالخفة والشعور بالقوة الداخلية.

صفاء المحيط: لتحرير نفسك من التوتر، للحصول على جسم مرن، بشرة منتعشة، ذهن مطمئن، والشعور

بالوضوح والسالسة.

150 درهم 30 دقيقة     Pressotherapy إضافة عالج
الدمويــة،  الــدورة  تعزيــز  اللمفــاوي،  التصريــف  تحســين  الجســم،  ســموم  مــن  التخلــص  علــى  العــالج  هــذا  يعمــل 

ــخاص  ــن األش ــيوًعا بي ــر ش ــح أكث ــد أصب ــال، وق ــا للجم ــا رائًع ــر Pressotherapy عالًج ــيلوليت. يعتب ــن الس ــص م والتخل

المنشــغلين الذيــن يحتاجــون إلــى شــعور أفضــل كل يــوم.

جلسات تقشير وتغليف الجسم



جلسات تقشير وتغليف الجسم

500 درهم  90 دقيقة  عالج الصفاء المميز  
نبــدأ بنقــع القدميــن فــي المــاء الدافــئ لتهدئــة جســمك بالكامــل، ثــم التقشــير بملــح الهيمااليــا العضــوي الممــزوج 

بأجــود أنــواع الزيــوت باســتخدام األيلنــغ، البرتقــال، واألرز والبرغمــوت. بعــد ذلــك، ســوف تســترخي مــع التدليــك المميــز، 

مــع التركيــز علــى فــروة الــرأس، الرقبــة والكتفيــن إلرخــاء العضــالت المشــدودة. ســتكتمل التجربــة الفاخــرة بتدليــك 

مميــز للجســم باألحجــار الســاخنة للتخفيــف مــن التوتــر.

500 درهم  90 دقيقة  عالج التغليف البرتقالي للجسم 
هــذا الغــالف يعيــد المرونــة لبشــرتك ويمدهــا بالترطيــب العميــق. كمــا تعمــل المكونــات الطبيعيــة علــى حمايــة 

بشــرتك مــن الجفــاف وعالمــات الشــيخوخة المبكــرة، تغذيــة وشــد البشــرة ومنحهــا فوائــد مضــادات األكســدة. يســاعد 

هــذا الغــالف علــى التركيــز ومنــح الراحــة الذهنيــة والســكينة. 



350 درهم  60 دقيقة  المساج المنعكس للقدم 
نــوع مــن المســاج يشــمل الضغــط علــى القدميــن بمقاديــر مختلفــة، وترتبــط أجــزاء الجســم هــذه باألعضــاء وأنظمــة 

زيــادة  الدمويــة،  الــدورة  تحســين  األعصــاب،  تحفيــز  والقلــق،  التوتــر  تقليــل  اآلالم،  تخفيــف  علــى  لتســاعد  الجســم  

مســتويات الطاقــة، تدفــق الــدم، تحســين المــزاج، تخفيــف الصــداع النصفــي، وأكثــر مــن ذلــك. إضافــة إلــى ذلــك، قــد 

يكــون العــالج االنعكاســي للقــدم فعــااًل فــي تعزيــز صحــة أفضــل والوقايــة مــن األمــراض، كمــا قــد يكــون فعــااًل فــي 

تخفيــف أعــراض اإلجهــاد، اإلصابــات وتحســين الحالــة المزاجيــة.

250 درهم  60 دقيقة  حوض العالج البحري 
يســتخدم هــذا العــالج خصائــص الشــفاء مــن البحــر التــي يرجــع تاريخهــا إلــى  5000 ســنة لتعزيــز صحتــك يمنــح حــوض 

العــالج البحــري الراحــة مــن آالم الظهــر والعضــالت، المفاصــل، التخلــص مــن التوتــر، التخفيــف مــن الســيلوليت وشــد 

بنيــة العضــالت، تغذيــة البشــرة وتخليصهــا مــن الســموم وتعزيــز عمليــة األيــض، جهــاز المناعــة والتصريــف الليمفــاوي 

ويســاعد علــى النــوم بعمــق واالســترخاء.

يتاح للزبونة استخدام حوض العالج البحري مجانًا قبل الخضوع إلى عالجات المنتجع.

تدليك الجسم



تدليك الجسم

395 درهم  60 دقيقة  مساج األلوان العضوي لتحقيق التناغم 
ترغبيــن  كنــت  ســواء  الحتياجاتــك.  تماًمــا  المخصصــة  اللمــس  وحاســة  العطــور  لأللــوان،  العالجيــة  القــوة  جربــي 

بالتخلــص مــن الســموم، زيــادة الحيويــة، تخفيــف التوتــر أو تحفيــز الــدورة الدمويــة، بإمكانــك اآلن االنتقــال إلــى عالــم 

مــن التــوازن مــع هــذا التدليــك العطــري. اختــاري لوًنــا واســتمتعي بجلســة مــن االســترخاء العميــق.

مســاج الزمــرد: يمنــح الراحــة للذهــن؛ يعيــد ضبــط مســتويات الطاقــة واألكســجين وينعــش الجســم. مثالــي لجميــع المواقــف التــي 

تــؤدي إلــى الضغــط واإلرهــاق بســبب الحيــاة المهنيــة أو االجتماعيــة أو األســرية، األلــم أو الضغــط فــي الجــزء العلــوي مــن الظهــر أو 

القفــص الصــدري أو مشــاكل الجهــاز التنفســي.

التدليــك الملكــي األرجوانــي: ينشــط؛ يخفــف آالم الظهــر والمفاصــل، يمنــح راحــة كبيــرة فــي جميــع أنحــاء الجســم؛ يجــدد الطاقــة، 

يحفــز الــدورة الدمويــة ويمنــع تقلصــات العضــالت.

المساج األبيض: يمنح الشعور بالنقاء والسعادة؛ يزيل التلوث بجميع أنواعه ويمنح شعوراً بالهدوء والكمال.

المســاج البرتقالــي: مريــح للغايــة؛ يعيــد التــوازن وينشــر طاقــة حيويــة فــي جميــع أنحــاء الجســم. مثالــي لتصريــف ســوائل الجســم 

والتنحيــف.

ــن  ــي الرقبة/الكتفي ــد ف ــر والش ــف التوت ــي، يخف ــازك العصب ــة جه ــترخاء وتهدئ ــى االس ــالج عل ــذا الع ــاعدك ه ــروز: يس ــاج الفي • مس

ويحســن مــن جــودة النــوم.

 اللون والمشاعر

عافية فورية،  تجربة ال تنسى



500 درهم 90 دقيقة  مساج أحجار الهيمااليا الملحية للتخلص من السموم 
تســاعد الحجــارة الملحيــة مــن جبــال الهيمااليــا علــى تدليــك األنســجة والشــفاء، وتعمــل علــى توفيــر الراحــة وإزالــة 

الســموم ، للســماح للطاقــة النقيــة، الحيويــة والجديــدة بالتدفــق مــن خــالل الجســم، ممــا يمنــح التناغــم والتــوازن بيــن 

العقــل، الجســم والــروح.

500 درهم 90 دقيقة  مساج األحجار الساخنة 
 يقــوم العــالج باألحجــار الســاخنة علــى تخليــص الجســم مــن الســموم، تنشــيط عمليــة التصريــف الليمفــاوي، التســريع 

مــن عمليــات األيــض، تحفيــز إنتــاج اإليالســتين والكوالجيــن، تهدئــة الجهــاز العصبــي، تنشــيط الــدورة الدمويــة وتحقيــق 

العافيــة واالنســجام.

475 درهم  75 دقيقة     عالج Ice and Fire للعضالت   
يخلــق بيئــة خاليــة مــن التوتــر مــن لحظــة دخولــك إلــى الغرفــة مــن خــالل خطــوات التأمــل االستشــفائية، والتركيــز علــى 

انعكاســات الطاقــة فــي الجســم، وإرشــادات التنفــس الســليم. ســنقوم بتغطيــة الجســم بزيــت NEOM المكثــف 

ونقــدم تدليــًكا متخصًصــا للتخفيــف مــن التوتــر فــي الــرأس، الوجــه، العنــق والظهــر.

 في بعض األحيان يكون المساج هو     

     المنطق الوحيد.

تدليك الجسم



اختبري روعة وفخامة منتجع دلوك 
 الصحي وانعمي بطقوس
 رفيعة تنضح بمعاني 

الدالل والرفاهية.





قائمـــة األسعـار


