
السبت المشرق
استرخاء بال حدود

تجديد لون الجذور، عالج الشعر من  Kerastase وسيشوار الشعر. كل ذلك بـ 480 درهم  •
مميزات الجمال للعضوات: استشارة الشعر وفروة الرأس وعالج التقشير مجاًنا عند حجز   •

عالج للشعر بقيمة 300 درهم

صفاء يوم ا�حد
استعدي ليوم عمل آخر، ثالث خدمات بسعر خدمة واحدة!

كالسيك منيكير وعالج البديكير العميق وعالج الشعر التالف. كل ذلك بـ 350 درهم  •

حوض العالج البحري، مساج العالج با�لوان من منتجع دلوك الصحي، خدمة سيشوار   •

الشعر. كل ذلك بـ 399 درهم

االثنين المتألق
استقبلي اليوم بثقة وتألق

احجزي أي خدمة من Kerastase بقيمة 300 درهم واحصلي على خدمة سيشوار مجاًنا  •

احجزي خدمة عالج المنيكير والبديكير العميق واستمتعي  بمساج Zone مجاًنا لمدة 10   •
دقائق

الثالثاء مع ا�صدقاء
اقضي يوًما من الجمال مع ا�صدقاء والعائلة

اشتري أي منتجين للشعر واحصلي على خدمة عناية بالشعر مجاًنا  •
زورينا مع صديقتك واحصلي على خصم 15% (لكل منكما) عند شراء خدمات بقيمة   •

500 درهم 

يوم ا�ربعاء 
تخلصي من تجعد الشعر

خصم 20% على خدمات الكيراتين فوق  1000 درهم  •
خصم 15% على جميع خدمات الصبغ والهاياليت  •

راحة يوم الخميس
باقة الجمال والصحة المميزة

استمتعي بباقة خاصة تشمل دخول الشاطئ، عالج ماسك الشعر المغذي وخدمة   •

سيشوار الشعر. كل ذلك بـ 299 درهم

يوم الجمعة
يوم ا�سبوع المفضل لمزيد من الجمال واالستجمام

حوض العالج البحري وعالج حمام من منتجع دلوك الصحي وخدمة سيشوار الشعر. كل   •

ذلك بـ 365 درهم

عرض الشعر والمكياج بـ 500 درهم فقط  •



Splendid Saturday
Best Escape Anyone Can Have!
• Roots Touch Up, Kerastase Hair Treatment and Blowdry for only AED 480
• Members Beauty Treat: Get a complimentary Hair and Scalp Consultation 

and Exfoliation Treatment when booking any hair treatment worth AED 300

Serenity Sunday
Prepare for the upcoming working day! 
Three beauty treats for the price of 1! 
• Head to Toe Combo: Classic Manicure, Spa Pedicure and Instant Hair 

Repair Treatment for AED 350 only
• Thalassotherapy Pool and Color Therapy Massage from Dalouk Wellness 

Spa and Blow-Dry for AED 399 only

Glamorous Monday
Walk with Con�dence and Style
• Get a complimentary Blow-Dry when booking any Kerastase Treatment 

worth AED 300
• Get a complimentary Zone Massage for 10 minutes when booking any Spa 

Manicure and Pedicure service

Two for Tuesday
A perfect way to enjoy a beauty treat with friends and family! 
• Purchase any 2 hair products and get a complimentary Quick Fix Hair Ritual
• Bring a friend offer! You and your friend will receive 15% off when booking 

AED 500 worth of services

Wednesday Wish list
Wednesday is another perfect day to say goodbye to frizz
• 20% off on all Keratin services above AED 1000
• 15% off on full coloring and highlight services

Relaxed Thursday
Treat yourself to a wellness beauty package
• Enjoy a day package that includes Beach Access, Nourishing Mask 

Treatment and Blow-Dry for AED 299 only

FRI-YAY
Your favorite day of the week for beauty and relaxation

• Thalassotherapy pool and Hamman Ritual from Dalouk Wellness Spa, and 
Blow-dry for AED 365

• Hair and Makeup promotion for only AED 500


