P r i c e l i s t

Orchid Beauty Boutique,
a place of all over beauty
right before your

fingertips.

Hair at Orchid
AED

130

From the welcoming smile of

Restyle

your

A cut that transforms your hair locks into a layered new

Beauty

Stylist

and

her

individualized assessment of your
scalp, hair style and face shape,
your experience of Orchid Beauty
Boutique will be one that you will
wish to repeat, time after time.

look
200-300

Restyle & Blow-dry

A complete transformation of your hair with a perfect
blow-dry finish

hair
change her life

A woman who cuts her
is about to

(Coco Chanel)
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Every day is a

fashion show and the
world is your runway

(Coco Chanel)

AED

Styling Bar
Let our styling team blow your hair
away. Choose the style that will fit
the occasion for your best look

Classic Blow-dry
Hairdo

S 100

M 140
300

L 170

(Price depends on the style)

Braids & Twist (Price depends on the style)

AED

Coloring Services

Permanent Color

Let our Hairstylists color your day

Ammonia Free Color

& bring out your beauty!

Tone to Tone
Rinsing/Glossing

S
S
S
S

300
400
200
150

M 400
M 500
M 300
M 200

L
L
L
L

500
600
400
250

AED

Highlights/Foiling

Half Head
Full Head
Creative Highlights
Color Removal

S= Short • M= Medium • L= Long

S
S
S
S

300

M 370

400

M 550

350

M 450

250

M 350

L
L
L
L

470
650
550
450
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Signature Hair Spa Experience
New

Oribe an “Award Winning Haircare Line”! Reawaken your hair to its glossiest,

healthiest prime. This luxurious mask treatment will definitely be one of your faves! Schedule
your “Fountain of Youth” blowout today and treat yourself to a lust-worthy experience!

New

Nashi: Pamper yourself with our exclusive hair treatments and delve in the fragrance

of sweet and spicy note. This journey will show your full potential and will change the way you
look at yourself. All Argan Oil & Linseed Oil is 100% certified organic. Ask for Long Lasting Filler
Therapy, Deep Infusion and Hairloss Treatment.

Alterna Caviar Hair Spa: Natural luxury, down to a science! The result?
An immediately revitalized, youthful hair for years to come. Consult with your hair
stylist about the type of Caviar Hair Spa Experience that suit your needs.

Kerastase: Using the most advanced formulations, the expertise from Kérastase
Ambassadors & the personalized hair diagnosis camera tool will analyse your hair
needs to find the best solution which will transform hair beauty into a skillful art form. Ask for your
Kérastase scalp expert at Orchid Beauty Boutique for your complimentary hair & scalp diagnosis.

Relax

It’s Time to
Treat Yourself
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Beauty Bar at Orchid
Make-up at Orchid

International and Arabic makeup styles are available for
daytime or evening.
Make your eyes lash-perfect with a natural curl,

Perfect Lashes

comfortable feel, and waterproof properties for daily wear.
Choose from a full set or just an express service for your
eyes that is ready to party.
New

Shape your eyebrows and brighten your skin while

BB Brows

(Bright & Beautiful Brows)
Call-Out at Orchid

simultaneously preventing spot formation. Whether you
choose to thread, wax or tint, shape your brows in a flash!
You don’t have to worry about leaving the house and
spending valuable time in traffic jams.
Let us bring Orchid Beauty Boutique to you with a full
range of customized treatments, designed to meet your
needs. Call our team and ask for your desired service!

Your

Beauty is Our Duty
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Bloom like an
Orchid
VIP Room
Orchid Beauty Boutique offers you a private room which can be
reserved specially for you. Enjoy any kind of beauty treatments
with peace of mind knowing you have all the comfort & privacy
you can get.

Brides
Orchid Beauty Boutique will help you plan a step-by-step bridal
beauty regime to look and feel your absolute best on your big day.
A royal suite with complimentary beverages is dedicated to the
bride, her family and her friends.
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Nails at Orchid
Long Wear Gel
A long lasting gel polish finish that will keep your nails looking gorgeous for up to 2 weeks.
Bio-Sculpture Gel It is the 3-week chip proof manicure that cures under UV light and leaves you
with strong, flexible and shiny nails. Bio Gel Nails are also known as a treatment that promotes
strength and growth to your natural nails.
AED

Classic

75

Pedicure

Classic

90

Manicure & Pedicure

Classic 150

Manicure

French

85

French

95

French 160

Nail Art
Extend fashion to your fingernails and complement your nail service with creative nail art designs
to make a bold statement. Just ask your nail artist.
Add Ons
It’s a little thing that can add up to make a BIG difference.
AED

Callus OFF
The Relaxer (Zone Massage)
The Refiner

Let your

40
40

H 30 / F 50

nails do the talking
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Signature Nail Spa Treatments
New

Farmhouse Fresh
The treatment starts with a warm soaked pedicure followed by a sweet exfoliation bringing
hyper-softness to skin. A natural ingredient mask protects the skin against environmental stresses,
nourishes and calms the most sensitive of skin types. End with a seasonal flavor of the month of
refreshing drink for ultimate relaxation.
Royal Hand & Feet Treatment
Inspired by the authentic Hamman rituals with a blend of modern luxury, Orchid Beauty Boutique has
taken the famous Hamman ritual to a luxurious approach to pamper your hands & feet. The Arabian
cleansing rituals of oil blend seamlessly with timeless beauty traditions to deliver a memorable
experience.
Intense Hand & Feet Therapy
This intensive treatment is excellent to cleanse, heal, and soothe the skin. It is designed
to alleviate dry-brittle; soft-peeling nails, severely dry, cracked, and irritated hands and
feet, and is accompanied with a callus-off treatment.

Because You

Deserve

It
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Waxing at Orchid
Lycon

Beauty is when
you are confident
from inside!

New

is formulated with the

finest natural resins, bees wax &
sensuous aromatherapy. It also delivers superior
results in removing stubborn hair & provides a
nurturing, skin-conditioning treatment even for the
most sensitive skin. Please ask your Waxing Technician
about Lycon Wax prices.

Depilbright

New

the hair removal service

that is capable of reaching deetper skin
layers with skin lightening active ingredients to make it
a truly effective skin brightening treatment. Ask your
therapist for the Depilbright treatment menus & prices.
Price in AED

Eyebrows
Upper Lip
Half Face
Full Face
Underarms
Half Arms
Full Arms
Full stomach

40
20
35
75
30
40
60
50

Half back
Full back
French wax
Brazilian wax
Half Legs
Full Legs
Full body
Full body with face

40
75
50
110
70
115
350
400

Bleaching services are available at Orchid Beauty Boutique.
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Orchid Beauty Boutique Policy
Working Hours Daily: 9:00 am to 9:00 pm,Friday: 3:00 pm to 9:00 pm (Last treatment ends at 9:00 pm)
Reservation Prior reservation of your treatment is recommended to secure your preferred date and time.
•

Reply “Y” to 2314 to secure & confirm your appointment.

•

A one-day confirmation notice will be sent through SMS within 24 hours.

•

A reminder notification will be sent on the same day 3 hours prior to your appointment.

Payment We accept payments in cash, Visa and MasterCard. Prices are subject to change without prior
notice
Cancellation & Rescheduling
•

A one-day cancellation notice is required to allow rescheduling of appointments.

• If an appointment is not confirmed by the client one day before the appointment, the appointment will
be cancelled.
• If an appointment is cancelled or rescheduled within less than the minimum required period of four
hours, the full treatment charge will be applied as a deduction of a purchased package.
•

In the event of late arrival, alternative treatments will be offered.

Arrival To avoid reduced treatment time, please arrive 15 minutes prior to your scheduled appointment.
Abaya To enjoy ultimate indulgence during your treatment, allow our attendant to help you take off your
abaya.
Valuables will not be held accountable for the loss of the client’s belongings within OBB premises.
Gift Vouchers Available and valid for 6 months from the date of purchase

Children OBB aims to provide a sanctuary for you, a place to relax and be indulged. For this reason,

children are not permitted in the boutique. However, we welcome children following boutique appointments.
Refund & Exchange Policy Product exchange and credit refund is permitted within 14 days and upon
showing receipt. Product should be in original packaging. Terms apply.
Smoking OBB is a smoke-free facility.
Praying OBB aims to provide solemnness during your holy praying. For this reason, mosque is available
just a few steps near Orchid Beauty Boutique.
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قائمــــة األسعـــار

بوتيك أوركيد للجمال،
مالذك لجمال ال نهائي

الشعر في بوتيك أوركيد للجمال
فلنكن مصدر إلبتسامتك الدائمة حيث

قص الشعر

ستكون زيارتك إلى بوتيك أوركيد

قصة شعر ساحرة ستمنحك مظهر وال أروع.

 130درﻫﻢ

للجمال تجربة سترغبين بتكرارها مرة
تلو األخرى.

 300 – 200درهم

قص وسيشوار
تحول جذري وخالب لشعرك مع سيشوار للشعر.

المرأة التي تقص شعرها هي
على وشك أن تغير حياتها
(كوكو شانيل)

3

اعتبري أن كل يوم عرض لألزياء
وأن العالم هو مدرجك
(كوكو شانيل)

ركن التسريح

اتركي تسريح شعرك لفريق العمل
لدينا حيث ستعمل أناملهم على
منحك تسريحة الشعر التي ترغبين بها
ألي مناسبة

درهم
سيشوار كالسيكي
التسريحة

شعر قصير  100وسط  140طويل 170
300

الظفائرو الجدائل (يعتمد السعر على نوع التصفيفة)

خدمات الصبغ

دعينا نلون يومك ونمأله بالجمال

درهم
الصبغة الدائمة

شعر قصير  300وسط  400طويل 500

صبغة خالية من األمونيا

شعر قصير  400وسط  500طويل 600

Tone to Tone

شعر قصير  200وسط  300طويل 400

Rinsing / Glossing

شعر قصير  150وسط  200طويل 250

الهاياليت

درهم
نصف الشعر

شعر قصير  300وسط  370طويل 470

كامل الشعر

شعر قصير  400وسط  550طويل 650

هاياليت بتقنيات إبداعية

شعر قصير  350وسط  450طويل 550

إزالة الصبغة

شعر قصير  250وسط  350طويل 450
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تجربة العالجات الجديدة والمميزة للشعر
جدي

د
أوريبي مجموعة منتجات أوريبي للعناية بالشعر ستجعل شعرك أكثر لمعان ًا وصحة .هذا الماسك
الفاخر للشعر سيصبح حتم ًا المفضل لديك! احجزي معنا هذه التجربة المترفة لشعرك!

جديد

ناشي دللي نفسك مع عالجات الشعر الحصرية لدينا وتعمقي بعبق العبير الذي سيأخذك في رحلة ال

تنسى .يحتوي هذا العالج على زيت األرجان وبذر الكتان العضوي  .%100اسئلي عن عالج الفيلر طويل األمد ،الحقن
العميقة وتساقط الشعر.

عالجات ألتيرنا كافيار للشعر
ترقبي شعراً حيوي ًا وصحي ًا مع هذا العالج الفاخر للشعر .استشيري مصففة الشعر الخاصة بك عن تجربة
الكافيار المناسبة لك.

كيراستاس
باستخدام أحدث تركيبة للعناية بالشعر ،خبراء كيراستاس يقدمون إليك كاميرا تشخيصية لتحليل
احتياجات شعرك والعثور على أفضل حل .اسألي خبيرة الفروة من كيراستاس عن تشخيص فروة الرأس و الشعر
المجانية

حان الوقت لتدللي نفسك!
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ركن الجمال في أوركيد
المكياج

مكياج على الطريقة العربية والعالمية لطلة جذابة خالل اليوم أو في
المساء

الرموش المثالية

جملي عينيك برموش مثالية ذات تجعد طبيعي ،وشعور مريح ،وخصائص
مقاومة للماء لالرتداء اليومي.
اختاري من مجموعة كاملة أو مجرد خدمة سريعة لتظهري جمال عينيك.

جديد

قومي بتشكيل حاجبيك وإضافة إشراقة إلى بشرتك دون تكوين البقع في

الحواجب المثالية

نفس الوقت .سواء اخترت الخيط أو الشمع أو الصبغة ،شكلي حواجبك
بسرعة فائقة!

خدمات الجمال في راحة منزلك

ال تدعي الحرارة الالذعة واالزدحام المروري يمنعاك من الحصول على ما
تريدين في صالون التجميل .بوتيك أوركيد للجمال سيقدم لك خدمة
منزلية خاصة بك تتضمن عالجات مصممة الحتياجاتك الجمالية .اتصلي
على فريقنا التجميلي لتسألي عن الخدمة التي ترغبين بها في راحة منزلك.

اتركي جمالك علينا
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تألقي إلى ما ال نهاية
الغرفة الخاصة

خصيصا لك .تمتعي
نقدم لك في بوتيك أوركيد للجمال غرفة خاصة يمكن حجزها
ً
بأي نوع من عالجات التجميل براحة بال وأعلى درجات الخصوصية

العروس
سنساعدك على التخطيط ليوم زفافك خطوة بخطوة لكي تشعري وتظهري
بأبهى طلة في يومك الكبير
يخصص البوتيك جناح ًا ملكي ًا للعروس وعائلتها وصديقاتها مع ضيافة
منعشة مجانية
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األظافر في أوركيد
منيكير وبديكير باستخدام جل عالي الجودة ،ستبقى أظافرك خالبة لمدة أسبوعين.
جل بايو سكالبشر يساعد هذا النوع من المينكير على وقاية األظافر من التكسر والذي يُعالج تحت ضوء األشعة
الفوق بنفسجية لتصبح أظافرك أقوى ،أكثر مرونة ولمعان ًا.
درهم
منيكير
بديكير
منيكير وبديكير

كالسيك 75
كالسيك 90

كالسيك 150

الفرنسي 85
الفرنسي 95

الفرنسي 160

فن األظافر
جملي أظافرك بمختلف التصاميم الخالقة المتوفرة لدينا في أوركيد ،أو اقترحي علينا تصميم ًا خاص ًا بك.
اإلضافات اختاري من بين مختلف الخدمات اإلضافية المصممة خصيص ًا إلضافة المزيد من الجمال والراحة إليك.

درهم
إزالة الجلد الميت (كالوس أوف)
التدليك
التقشير  :اليدين  /القدمين

40
40

30 /50

دعي أظافرك تظهر أناقتك
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عالجات األظافر المميزة
جديد

فارم هاوس فريش
يبدأ العالج باستخدام بديكير دافئ يتبعه التقشير الذي يوفر النعومة المفرطة للبشرة .قناع المكونات
الطبيعية يحمي البشرة من الضغوط البيئية ،يغذي ويهدئ أكثر أنواع البشرة حساسية .أنهي العالج

بنكهة موسمية مع مشروب الشهر المنعش لالسترخاء المطلق.
العالج الملكي لليدين والقدمين
مستوحاة من طقوس الحمامات األصيلة مع مزيج من الفخامة العصرية ،اتخذ بوتيك أوركيد للجمال طقوس الحمامات
الشهيرة كخطوة فخمة لتدليل يديك وقدميك .طقوس التنقية العربية من الزيوت تمتزج بسالسة مع تقاليد الجمال
الخالدة لتقديم تجربة ال تنسى.

عالج اليدين والقدمين العميق
هذا العالج المكثف ممتاز لتنظيف وشفاء وتهدئة الجلد ،حيث أنه مصمم للتخفيف من هشاشة
وجفاف األظافر باإلضافة إلى عالج الجفاف ،التشقق وتهيج اليدين والقدمين .يرافقه عالج إزالة الجلد
الميت (كالوس أوف).

ألنك تستحقين األفضل
9

إزالة الشعر بالشمع في أوركيد
اليكون

جديد

هذا النوع من الشمع يتكون من أجود أنواع

الصمغ الطبيعي ،شمع النحل والعطور المعالجة .كما
أنه يوفر نتائج فائقة في إزالة الشعر العنيد وعالجً ا مغذ ًيا للبشرة حتى إن كانت
حساسة .الرجاء االستفسار عن األسعار من موظفة أوركيد.

ديبلبرايت

جديد

الجمال
هو جمال الثقة
بالنفس

خدمة إزالة الشعر القادرة على الوصول إلى

طبقات الجلد العميقة عن طريق المكونات الفعالة لتفتيح
البشرة مما يجعله عالجً ا فعا ًلا للغاية للبشرة .اسألي المعالجة الخاصة بك عن
القائمة واألسعار.

درهم
الحاجبين

40

نصف الظهر

40

الشفة العليا

20

كامل الظهر

75

نصف الوجه

35

خط البكيني

50

كامل الوجه

75

البكيني كامال

110

تحت اإلبط

30

نصف الساقين

70

نصف الذراعين

40

الساقين

115

الذراعين

60

الجسم كام ً
ال

350

البطن كام ً
ال

50

الجسم كام ً
ال مع الوجه

400

تتوفر خدمات التشقير في بوتيك أوركيد للجمال.
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سياسة بوتيك أوركيد للجمال
ساعات العمل يومي ًا 9:00 :صباح ًا حتى 9:00
مساء
ً
مساء)
مساء (تنتهي آخر جلسة في الساعة 9:00
الجمعة  3:00 :ظهراً حتى 9:00
ً
ً
الحجز
	•الرجاء الحجز مسبق ًا لضمان توفير تاريخ ووقت الموعد المناسب لك.
	•الرجاء الرد بحرف  Yعلى الرقم  2314لتأمين وتأكيد موعدك.
	•سيتم إرسال إشعار لتأكيد حجزك عبر رسالة نصية قصيرة خالل  24ساعة.
	•سيتم إرسال إشعار تذكير قبل  3ساعات في نفس يوم موعدك.
إعالم مسبق.
الدفع يمكن الدفع نقداً أو ببطاقة الفيزا أو الماستركارد .األسعار قابلة للتغيير دون
ٍ
اإللغاء وجدولة المواعيد
	•مطلوب إشعار إلغاء لمدة يوم واحد للسماح بتأجيل المواعيد.
	•إذا لم يتم تأكيد الموعد من قبل العميل بيوم واحد ،فسيتم إلغاء الموعد.
	•في حالة الوصول المتأخر ،سيتم تقديم عالجات بديلة.

الوصول لتجنب خفض وقت العالج ،يرجى الوصول قبل  15دقيقة من الموعد المحدد.
العباءة حتى يتسنى لك االستمتاع بخدماتنا ،اسمحي لنا أن نأخذ عبء عباءتك عنك.
الممتلكات لن تتحمل اإلدارة مسؤولية فقدان ممتلكات الزبونة داخل البوتيك.
قسائم الهدايا | متوفرة وصالحة لمدة  6أشهر من تاريخ الشراء.
األطفال يمنع دخول األطفال إلى البوتيك ،مع ذلك ،نستقبل األطفال التابعين إلى مواعيد البوتيك.
سياسة االسترجاع واالستبدال يسمح باستبدال واسترجاع المنتجات في غضون  14يوم من تاريخ الشراء على أن تكون في
حالتها األصلية ،كما يجب تقديم فاتورة الشراء .تطبق الشروط واألحكام.
التدخين يمنع التدخين في بوتيك أوركيد للجمال.
الصالة يوفر النادي مصلى بمحاذاة بوتيك أوركيد للجمال.
11

