
Deep Tissue (50 minutes)
Signature Massage for him or for her (50 minutes)   
Swedish (50 minutes)
Combination (50 minutes)
Head and Shoulder Massage (30 minutes)
Foot Reflexology (50 minutes)
Hot Oil Aroma Massage (50 minutes)
Traditional Thai Massage (50 minutes)
Hilot Traditional Massage (50 minutes)
Back Therapy (50 minutes)
Exclusively for Male (1.15 minutes)
Exclusively for Female (1.15 minutes)
Hot Stone Massage (50 minutes)

Full face
Eyebrow 
Chin
Upper lip
Classic Manicure
Express Manicure (No polish)
Polish only (Nails or Toes)
French Manicure
Tips Manicure
Express Pedicure (No polish) 
French Pedicure
Classic Pedicure
Shape only (Nails or Toes)
Shape & Polish (Nails or Toes)
Foot Spa 
Nail Art (Full)
Nail Art (Single)

QR 170

QR 170 
QR 170

QR 170

QR 100

QR 170

QR 170

QR 170

QR 170

QR 170

QR 220

QR 220

QR 170

Standard Massages

Prenatal Massage (50 minutes)
Lomi Lomi (Kahuna) Massage (50 minutes)
Detox Massage (50 minutes)
Herbal ball with Thai Massage 
or Swedish Massage (1.30 minutes)

Aloe Vera – Cucumber Scrub(1hr. 15 mins)
Lulur Scrub (1hr. 15 mins)
Seaweed Wrap (1hr. 15 mins)
Coffee Scrub (1hr. 15 mins)

Head to Feet Massage (1hr. & 30mins)
Body Scrub plus Wrap (1hr. & 30mins)
Body Vibration Massage (1hr. & 15min)

QR 250

QR 250

QR 200

QR 250

QR 350

QR 400

QR 350

QR 400

QR 350

QR 400

QR 400

Specialized Massages

Body Wraps and Scrubs

Packages

Threading/Nails Services

Gel

Waxing

Packages

QR 60

QR 30 

QR 25

QR 15

QR 95

QR 70

QR 30

QR 90

QR 50

QR 75

QR 120

QR 115

QR 30

QR 45

QR 140

QR 100

QR 15

QR 50

QR 120

QR 120

QR 140

QR 150

QR 170

QR 200

QR 240

 مساج رياضي / ا/نسجة العميقة (٥٠ دقيقة) 
مساج العناية للرجال أو للسيدات (٥٠ دقيقة)

     مساج سويدي (٥٠ دقيقة)
مساج املزيج اخلاص (٥٠ دقيقة)
مساج الرأس و الكتف (٥٠ دقيقة)

مساج نقاط الضغط M القدمني (٥٠ دقيقة)
مساج بزيت ا/روما الدافئ (٥٠ دقيقة)

 مساج تايالندي تقليدي (٥٠ دقيقة)
 هيليوت-مساج فلبيني تقليدي (٥٠ دقيقة) 

 عالج آالم الظهر  (٥٠ دقيقة)
يصa للرجال( ساعة و١٥ دقيقة) خصِّ

يصa للنساء ( ساعة و١٥ دقيقة) خصِّ
مساج احلجر الساخن  (٥٠ دقيقة)

مساج قبل الوالدة (للحوامل) (٥٠ دقيقة)
  مساج لومي لومي (مستوحى من جزر الهاواي) (٥٠دقيقة) 

         مساج التنحيف (٥٠ دقيقة)
 الكرة العشبية مع املساج التايالندي

   أو املساج السويدي (ساعة و نصف)

فرك اجلسم بالصبار-اخليار  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)
فرك اجلسم باللولور  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

تغليف اجلسم بالطحالب البحرية (١ ساعة و ١٥ دقيقة)
   فرك اجلسم بالقهوة  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

املساج من الرأس إu القدم  (١ ساعة و ٣٠ دقيقة)
تغطية و فرك اجلسم  (١ ساعة و ٣٠ دقيقة)

   جهاز التنحيف و املساج  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

باقات املساج العادية

املساج اخلـــاص

تغليف و فرك اجلسم

ا لبــــاقــــات

وجه كامل
حاجب العني

ذقن
الشفة العلية
مانيك| تقليدي

اكس~س مانيك| (من دون تلميع)
تلميع فقط (االظافر او االصابع)

مانيك| فرنسي
مانيك| /طراف ا/ظافر

اكس~س باديك| (من دون تلميع)
باديك| فرنسي
باديك| تقليدي

 تشكيل أظافر ا/يدي أو ا/رجل
تشكيل و تلميع أظافر ا/يدي أو ا/رجل

سبا  القدمني
الرسم على االظافر (كامل)
    الرسم على االظافر (فردي)

 ١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
     ١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
١٠٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق

٣٥٠ ر.ق
٤٠٠ ر.ق
٣٥٠ ر.ق
   ٤٠٠ ر.ق

٢٥٠ ر.ق
  ٢٥٠ ر.ق
          ٢٠٠ ر.ق
   ٢٥٠ ر.ق

٣٥٠ ر.ق
٤٠٠ ر.ق
   ٤٠٠ ر.ق

الئحة اخلدمات و  تقليم االظافر

خدمات جل التلميع

خدمات إزالة الشعر

باقات

 ٠ ٦ ر.ق
٣٠ ر.ق
     ٢٥ ر.ق
١٥ ر.ق
٩٥ ر.ق
٧٠ ر.ق
٣٠ ر.ق
 ٩٠ ر.ق
 ٥٠ ر.ق
 ٧٥ ر.ق
١٢٠ ر.ق
١١٥ ر.ق
٣٠ ر.ق
٤٥ ر.ق
١٤٠ ر.ق
١٠٠ ر.ق
١٥ ر.ق

٢٠٠ ر.ق
  ٩٠ ر.ق
             ٣٥٠ ر.ق

٨٠ ر.ق
١٤٠ ر.ق
٣٠٠ ر.ق
٨٠/٠٥ ر.ق
   ٨٠ ر.ق
   ٩٠/٧٠ ر.ق

 ٥٠ ر.ق
١٢٠ ر.ق
     ١٢٠ ر.ق
١٤٠ ر.ق
١٥٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
٢٠٠ ر.ق
 ٢٤٠ ر.ق

New Facial Services

Express Facial (30 mins)
Intensive Facial (60 mins)

QR 190

QR 220

تنظيف سريع للوجه (٣٠ دقيقة)
 تنظيف عميق للوجه  (٢٠ دقيقة)

خدمات إضافية
 ١٩٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق

Gel Polish Overlay (60 minutes)
Gel Removal only (30 minutes)
Gel Polish with Sculpt (120 minutes)

Waxing – Underarm (20 minutes)
Waxing - Full leg (45 minutes)
Full Body Waxing (120 minutes)
Half/Full Arms Waxing (30/60 minutes)
Half Leg Waxing (30 minutes)
Full Tummy/Full Back Waxing (30/40 minutes)

Paraffin w/ Hand Massage (30 minutes)
Paraffin w/ Manicure (40 minutes)
Express Manicure/Pedicure (30 minutes)
Foot Scrub w/ Pedicure (45 minutes)
Hand spa w/ Manicure (90 minutes)
Manicure & Pedicure w/ Foot Scrub (45 minutes)
Foot Spa w/ Pedicure (60 minutes)
Manicure & Pedicure w/ Foot Spa (60 minutes)

QR 200

QR 90 

QR 350

QR 80 

QR 140

QR 300

QR 50/80

QR 80

QR 70/90

جل التلميع الدقيق (٦٠دقيقة)
جل إزالة  فقط  (٣٠ دقيقة)

جل التلميع و النحت على ا/ظافر (١٢٠ دقيقة)

ال~افني مع مساج اليد (٣٠ دقيقة)
ال~افني مع مانيك| (٤٠ دقيقة)

 إكس~س مانيك| و باديك| (٣٠ دقيقة)
فرك القدم مع الباديك| (٤٥ دقيقة)

سبا اليد مع مانيك| (٩٠ دقيقة)
مانيك| وباديك| مع  فرك القدم (٤٥ دقيقة)

سبا القدم  مع باديك| (٦٠ دقيقة)
مانيك| وباديك| مع سبا القدم (٦٠ دقيقة)

 إزالة الشعر حتت ا�بط (٢٠ دقيقة)
 إزالة شعر الساق بالكامل (٤٥  دقيقة)

إزالة شعر  كامل اجلسم ( ١٢٠ دقيقة)
إزالة شعر  نصف الذراع/كامل الذراع ( ٦٠/٣٠ دقيقة)

إزالة شعر  نصف الساق (  ٣٠ دقيقة)
 إزالة شعر  البطن/ الظهر ( ٤٥/٣٠ دقيقة)

French Manicure & Pedicure 
Classic Manicure & Pedicure
Tips Manicure & Pedicure

Combo (without Scrub or Foot Spa)

QR 130

QR 130

QR 100

مانيك| و باديك| فرنسي
مانيك| و باديك| تقليدي

مانيك| وباديك| /طراف ا/ظافر

خدمات متنوعة (من دون فرك و عناية القدم)
١٣٠ ر.ق
١٣٠ ر.ق
   ١٠٠ ر.ق



Deep Tissue (50 minutes)
Signature Massage for him or for her (50 minutes)   
Swedish (50 minutes)
Combination (50 minutes)
Head and Shoulder Massage (30 minutes)
Foot Reflexology (50 minutes)
Hot Oil Aroma Massage (50 minutes)
Traditional Thai Massage (50 minutes)
Hilot Traditional Massage (50 minutes)
Back Therapy (50 minutes)
Exclusively for Male (1.15 minutes)
Exclusively for Female (1.15 minutes)
Hot Stone Massage (50 minutes)

Full face
Eyebrow 
Chin
Upper lip
Classic Manicure
Express Manicure (No polish)
Polish only (Nails or Toes)
French Manicure
Tips Manicure
Express Pedicure (No polish) 
French Pedicure
Classic Pedicure
Shape only (Nails or Toes)
Shape & Polish (Nails or Toes)
Foot Spa 
Nail Art (Full)
Nail Art (Single)

QR 170

QR 170 
QR 170

QR 170

QR 100

QR 170

QR 170

QR 170

QR 170

QR 170

QR 220

QR 220

QR 170

Standard Massages

Prenatal Massage (50 minutes)
Lomi Lomi (Kahuna) Massage (50 minutes)
Detox Massage (50 minutes)
Herbal ball with Thai Massage 
or Swedish Massage (1.30 minutes)

Aloe Vera – Cucumber Scrub(1hr. 15 mins)
Lulur Scrub (1hr. 15 mins)
Seaweed Wrap (1hr. 15 mins)
Coffee Scrub (1hr. 15 mins)

Head to Feet Massage (1hr. & 30mins)
Body Scrub plus Wrap (1hr. & 30mins)
Body Vibration Massage (1hr. & 15min)

QR 250

QR 250

QR 200

QR 250

QR 350

QR 400

QR 350

QR 400

QR 350

QR 400

QR 400

Specialized Massages

Body Wraps and Scrubs

Packages

Threading/Nails Services

Gel

Waxing

Packages

QR 60

QR 30 

QR 25

QR 15

QR 95

QR 70

QR 30

QR 90

QR 50

QR 75

QR 120

QR 115

QR 30

QR 45

QR 140

QR 100

QR 15

QR 50

QR 120

QR 120

QR 140

QR 150

QR 170

QR 200

QR 240

 مساج رياضي / ا/نسجة العميقة (٥٠ دقيقة) 
مساج العناية للرجال أو للسيدات (٥٠ دقيقة)

     مساج سويدي (٥٠ دقيقة)
مساج املزيج اخلاص (٥٠ دقيقة)
مساج الرأس و الكتف (٥٠ دقيقة)

مساج نقاط الضغط M القدمني (٥٠ دقيقة)
مساج بزيت ا/روما الدافئ (٥٠ دقيقة)

 مساج تايالندي تقليدي (٥٠ دقيقة)
 هيليوت-مساج فلبيني تقليدي (٥٠ دقيقة) 

 عالج آالم الظهر  (٥٠ دقيقة)
يصa للرجال( ساعة و١٥ دقيقة) خصِّ

يصa للنساء ( ساعة و١٥ دقيقة) خصِّ
مساج احلجر الساخن  (٥٠ دقيقة)

مساج قبل الوالدة (للحوامل) (٥٠ دقيقة)
  مساج لومي لومي (مستوحى من جزر الهاواي) (٥٠دقيقة) 

         مساج التنحيف (٥٠ دقيقة)
 الكرة العشبية مع املساج التايالندي

   أو املساج السويدي (ساعة و نصف)

فرك اجلسم بالصبار-اخليار  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)
فرك اجلسم باللولور  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

تغليف اجلسم بالطحالب البحرية (١ ساعة و ١٥ دقيقة)
   فرك اجلسم بالقهوة  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

املساج من الرأس إu القدم  (١ ساعة و ٣٠ دقيقة)
تغطية و فرك اجلسم  (١ ساعة و ٣٠ دقيقة)

   جهاز التنحيف و املساج  (١ ساعة و ١٥ دقيقة)

باقات املساج العادية

املساج اخلـــاص

تغليف و فرك اجلسم

ا لبــــاقــــات

وجه كامل
حاجب العني

ذقن
الشفة العلية
مانيك| تقليدي

اكس~س مانيك| (من دون تلميع)
تلميع فقط (االظافر او االصابع)

مانيك| فرنسي
مانيك| /طراف ا/ظافر

اكس~س باديك| (من دون تلميع)
باديك| فرنسي
باديك| تقليدي

 تشكيل أظافر ا/يدي أو ا/رجل
تشكيل و تلميع أظافر ا/يدي أو ا/رجل

سبا  القدمني
الرسم على االظافر (كامل)
    الرسم على االظافر (فردي)

 ١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
     ١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
١٠٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
 ١٧٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق

٣٥٠ ر.ق
٤٠٠ ر.ق
٣٥٠ ر.ق
   ٤٠٠ ر.ق

٢٥٠ ر.ق
  ٢٥٠ ر.ق
          ٢٠٠ ر.ق
   ٢٥٠ ر.ق

٣٥٠ ر.ق
٤٠٠ ر.ق
   ٤٠٠ ر.ق

الئحة اخلدمات و  تقليم االظافر

خدمات جل التلميع

خدمات إزالة الشعر

باقات

 ٠ ٦ ر.ق
٣٠ ر.ق
     ٢٥ ر.ق
١٥ ر.ق
٩٥ ر.ق
٧٠ ر.ق
٣٠ ر.ق
 ٩٠ ر.ق
 ٥٠ ر.ق
 ٧٥ ر.ق
١٢٠ ر.ق
١١٥ ر.ق
٣٠ ر.ق
٤٥ ر.ق
١٤٠ ر.ق
١٠٠ ر.ق
١٥ ر.ق

٢٠٠ ر.ق
  ٩٠ ر.ق
             ٣٥٠ ر.ق

٨٠ ر.ق
١٤٠ ر.ق
٣٠٠ ر.ق
٨٠/٠٥ ر.ق
   ٨٠ ر.ق
   ٩٠/٧٠ ر.ق

 ٥٠ ر.ق
١٢٠ ر.ق
     ١٢٠ ر.ق
١٤٠ ر.ق
١٥٠ ر.ق
١٧٠ ر.ق
٢٠٠ ر.ق
 ٢٤٠ ر.ق

New Facial Services

Express Facial (30 mins)
Intensive Facial (60 mins)

QR 190

QR 220

تنظيف سريع للوجه (٣٠ دقيقة)
 تنظيف عميق للوجه  (٢٠ دقيقة)

خدمات إضافية
 ١٩٠ ر.ق
٢٢٠ ر.ق

Gel Polish Overlay (60 minutes)
Gel Removal only (30 minutes)
Gel Polish with Sculpt (120 minutes)

Waxing – Underarm (20 minutes)
Waxing - Full leg (45 minutes)
Full Body Waxing (120 minutes)
Half/Full Arms Waxing (30/60 minutes)
Half Leg Waxing (30 minutes)
Full Tummy/Full Back Waxing (30/40 minutes)

Paraffin w/ Hand Massage (30 minutes)
Paraffin w/ Manicure (40 minutes)
Express Manicure/Pedicure (30 minutes)
Foot Scrub w/ Pedicure (45 minutes)
Hand spa w/ Manicure (90 minutes)
Manicure & Pedicure w/ Foot Scrub (45 minutes)
Foot Spa w/ Pedicure (60 minutes)
Manicure & Pedicure w/ Foot Spa (60 minutes)

QR 200

QR 90 

QR 350

QR 80 

QR 140

QR 300

QR 50/80

QR 80

QR 70/90

جل التلميع الدقيق (٦٠دقيقة)
جل إزالة  فقط  (٣٠ دقيقة)

جل التلميع و النحت على ا/ظافر (١٢٠ دقيقة)

ال~افني مع مساج اليد (٣٠ دقيقة)
ال~افني مع مانيك| (٤٠ دقيقة)

 إكس~س مانيك| و باديك| (٣٠ دقيقة)
فرك القدم مع الباديك| (٤٥ دقيقة)

سبا اليد مع مانيك| (٩٠ دقيقة)
مانيك| وباديك| مع  فرك القدم (٤٥ دقيقة)

سبا القدم  مع باديك| (٦٠ دقيقة)
مانيك| وباديك| مع سبا القدم (٦٠ دقيقة)

 إزالة الشعر حتت ا�بط (٢٠ دقيقة)
 إزالة شعر الساق بالكامل (٤٥  دقيقة)

إزالة شعر  كامل اجلسم ( ١٢٠ دقيقة)
إزالة شعر  نصف الذراع/كامل الذراع ( ٦٠/٣٠ دقيقة)

إزالة شعر  نصف الساق (  ٣٠ دقيقة)
 إزالة شعر  البطن/ الظهر ( ٤٥/٣٠ دقيقة)

French Manicure & Pedicure 
Classic Manicure & Pedicure
Tips Manicure & Pedicure

Combo (without Scrub or Foot Spa)

QR 130

QR 130

QR 100

مانيك| و باديك| فرنسي
مانيك| و باديك| تقليدي

مانيك| وباديك| /طراف ا/ظافر

خدمات متنوعة (من دون فرك و عناية القدم)
١٣٠ ر.ق
١٣٠ ر.ق
   ١٠٠ ر.ق
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