
لباقات اكتشف نفسك من جديد
باقة االمل 

جلسة تدليك مميزة مقشرة ومنظفة للجسم تساعد في 
االسترخاء لمدة 30 دقيقة من هيفنلي سبا.

من 60 إلى 90 دقيقة... بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

باقة الحلم 

جلسة مكثفة لتدليك العضالت لمدة 60 دقيقة لالسترخاء 
وتخفيف التوتر، ثم تدليك للوجه بلمسات إلميس لمدة 60 دقيقة 

120 دقيقة بسعر 670 درهمًا إماراتيًا

باقة  االمنيات 
جلسة لتدليك الظهر والرقبة واألكتاف لمدة 30 دقيقة، وجلسة 
لتقشير الجسم بأكمله لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول على 
جلسة إضافية لعالج الوجه بالتقنية الحيوية BIOTECH لمدة 60 

دقيقة   

120 دقيقة بسعر 975 درهمًا إماراتيًا

باقة العبي الغولف 
استمتع بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف ُصممت خصيصًا 

لتخفيف اإلجهاد العضلي، ولالستمتاع بلعبتك المفضلة في 
المستقبل. وبذلك يمكن لقدميك وساقيك استعادة حيويتهما 

مما يجعلك قادراً على مواصلة اللعب.       

60 دقيقة بسعر 400 درهم إماراتي

العالجات احملفزة على النشاط )30 دقيقة( 
بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك فروة الرأس بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك القدمين باعثة على االسترخاء بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك سريعة للوجه بسعر 280 درهمًا إماراتيًا

رسوم دخول بركة السباحة: 50 درهما )لغير المقيمين بالفندق(
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Awaken 
Your Senses

قائمة  على  سريعة  نظرة 
سبا  هيفنلي  عالجات 

 عالجات الوجه  
ميكنك اآلن التعرف على املواد الشديدة الفاعلية وملسات إمليس املميزة لشد البشرة والتقنية الكهربائية احليوية 

املتطورة 5 يف 1 التي تعمل جميعها يف تناغم مع اجملال الكهربائي احليوي الطبيعي للبشرة.

جلسة تدليك إلميس لشد البشرة 
تعرفي على تقاسيم وجهك مع هذا المزيج الرائع الذي يجمع بين 

التدليك وتقنية الجلفنة لنحت البشرة. يتم تعزيز البشرة من 
خالل تحديد تقاسيم الوجه لمنحه مظهراً مشدوداً.

60 دقيقًة بسعر 760 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك البشرة إلميس 
عالج جديد للوجه مثبتة فاعليته يوحد لون البشرة ويساعدها 
في التخلص من البقع والخطوط الدقيقة لتحسين ملمسها. 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية 
وتدليكها وعالجها بالضوء للحصول على بشرة فائقة النعومة.

60 دقيقًة بسعر 615 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتجديد الخاليا 
يعمل هذا العالج على تجديد خاليا البشرة المرهقة؛ حيث تساعد 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في 
إزالة الشوائب وخاليا البشرة الميتة، في حين تساعد الجلفنة 

في تجديد خاليا البشرة الحالية والحفاظ على رطوبتها وتمنح 
بشرتك مظهراً أكثر إشراقًا.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتهدئة البشرة الحساسة 
 تعمل هذه الجلسة على مقاومة االحمرار وتهدئة البشرة 

الحساسة. كما تعمل خالصة األكسجين على تجديد خاليا البشرة، 
في حين يساعد العالج بالضوء األحمر والمهدئات المضادة 

لألكسدة البشرَة في استعادة حيويتها. والنتيجة هي الحصول 
على بشرة هادئة وناعمة.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة إمليس لتدليك الوجه للرجال 
الحل األمثل الذي يلجأ إليه الكثير من الرجال لتعدد فوائده 

وظهور تأثيره الرائع في وقت قليل.                
م سن البشرة  يساعد في التخلص من اإلجهاد ويزيل عالمات تقدُّ

وعالمات اإلرهاق من بشرة الرجال، وُينشط البشرة بطريقة ال 
مثيل لها، كما تساعد عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات 

فوق الصوتية والبخار والجلفنة في تنظيف البشرة بعمق، لذا 
تتميز هذه الجلسة بتعدد فوائدها وتأثيرها الكبير في وقت 

قليل.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًاً

داب السبا 
هيفنلي سبا في فندق ويستين؛ واحة السكينة واالسترخاء 

وتجدد الحيوية... مكان يحظى فيه الهدوء والخصوصية بأهمية 
كبيرة.ً

ما الذي يجب ارتداؤه 
سنقدم لك الرداء والشبشب الذي يجب عليك ارتداؤه عند 

زيارتك للسبا، وسنخصص لك خزانة لتتمكن من وضع متعلقاتك 
الشخصية بها. وعند تلقيك لعالجات السبا، يوصى بتلقي العالج 
وجلسات التدليك دون ارتداء المالبس. يقدم لك أخصائيو العالج 
المدربون تدريبًا مهنيًا مستًوى من الراحة من خالل تدليك بعض 

المناطق في الجسم والتي قد ال يتم التركيز عليها عند تلقي 
العالج. 

االحتفاظ باألشياء الثمينة 
تتميز جميع الخزائن بوجود عامل األمان بها )مثل المفتاح أو 

القفل(.ً

الوصول المتأخر 
ُيرجى الوصول قبل الموعد المحدد بوقت ال يقل عن 20 دقيقة، 
ولكن إذا كان الوصول المتأخر أمراً حتميًا ُيرجى إخطار موظف 

االستقبال في السبا إن أمكن. سيقلل الوصول المتأخر من 
وقت جلسة العالج، حيث يجب علينا االنتهاء في الوقت المحدد 

للجلسة حتى نتمكن من استقبال الضيف التالي.

في حال الرغبة في إلغاء الجلسة نرجو من جميع الضيوف إخطار 
السبا باإللغاء قبل الموعد المحدد بما ال يقل عن 24 ساعة. إذا تم 
اإلخطار بالرغبة في اإللغاء قبل موعد الجلسة بأقل من 24 ساعة 

قد ُتضاف رسوم خدمة على رقم بطاقة االئتمان الذي تم تسجيله 
وقت الحجز.

استخدام الهاتف المتحرك 
إن الهدوء واالسترخاء هما أكثر ما يهم ضيوفنا؛ لذلك نطلب 

منك إغالق هاتفك المتحرك قبل الدخول إلى السبا.

اعتبارات صحية خاصة
إذا كنت تعاني من مشكالت صحية أو كنِت في فترة الحمل 

فعليك التأكد من إخطار فريق السبا بحالتك الصحية عند حجز 
موعد الجلسة. يمكن لموظفي االستقبال تعريف الضيوف 

بالعالجات حتى يتمكنوا من تحديد العالجات األكثر فائدة لهم، 
والعالجات التي يجب عليهم تجنبها نتيجة لظروفهم الصحية أو 

حساسيتهم الشديدة منها.

جلسة البخار
ُتعد جلسات البخار إحدى الجلسات العالجية المفيدة في السبا، 
ولكن يجب دائمًا اللجوء إليها بشكٍل معتدل. حيث قد تختلف 

مدة الجلسة العالجية من شخص آلخر، ولكن هناك بعض 
المبادئ التوجيهية األساسية التي يمكن لجميع األفراد ذوي 

الصحة الجيدة اتباعها. تساعد الحرارة الموجودة في غرفة البخار 
في فتح المسام وتنشيط الجهاز التنفسي؛ لذا يوصى بالوجود 

في هذه الغرفة في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق.

المشروبات الكحولية والسبا
يوصى بعدم شرب المشروبات الكحولية أثناء تلقيك جلسات 

العالج أو بعد الجلسات مباشرة.

الخيارات الشخصيةا
إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة الغرفة أو تغيير مستوى 

الضغط المستخدم في التدليك ُيرجى التواصل مع أخصائي 
العالج الخاص بك وإخباره بما تفضله حتى يتمكن من توفير 

أقصى وسائل الراحة لك.

أخصائي العالج
ُيرجى تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون أخصائي العالج رجاًل أو 

امرأة، إال أننا نود أن نخبرك بأن جميع أخصائيي العالج العاملين 
لدينا مَدربون تدريبًا مهنيًا، ويقدمون أعلى مستويات الخدمة، 

ويهتمون دائمًا بتوفير أعلى مستويات الراحة لك.

طريقة الدفع
يمكنك الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان. إذا كنت أحد 

ضيوف الفندق فقد ُيضاف إلى سعر غرفة الفندق رسوم خدمات 
السبا

شهادات الهدايا التي يتم منحها من الفندق والمنتجع 
الصحي.

يمكنك شراء شهادات الهدايا مقابل مبلغ مالي محدد  بالدرهم 
اإلماراتي، أو مقابل االستفادة ببعض الخدمات المحددة من 

مكتب االستقبال الخاص بالسبا، أو من خالل إحدى خدمات الحجز 
بالهاتف التي نقدمها. ُيرجى االتصال بالسبا للتأكد من الفئة 

العمرية التي يحق لها االشتراك في هذه الخدمات.

ال يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول 
العالجات والخدمات المقدمة من السبا. أما من تزيد أعمارهم 

على 16 عامًا فيجب أن يكون معهم مرافق، وأن يقدم لهم العالج 
أخصائيون من نفس الفئة العمرية. ا

Treatments Enhancers 
BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES 250.00

SCALP MASSAGE
30 MINUTES 250.00

RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES 250.00

EXPRESS FACIAL
30 MINUTES 280.00

POOL PASS
50.00

Spa Etiquette 
Heavenly Spa by Westin is an oasis of 
serenity, relaxation and rejuvenation… a place 
where privacy and quiet are of the utmost 
importance.

WHAT TO WEAR
We will provide you with a robe and slippers 
to wear while visiting our spas and you will 
be assigned a locker to store your personal 
belongings. During your spa treatment, it 
is recommended that you experience body 
services without clothing. Our therapists are 
professionally trained and will ensure a level of 
comfort by appropriately draping areas of the 
body that are not a focus of the treatment. 

STORING VALUABLES 
All lockers will have a security mechanism 
(such as a key or combination lock).

LATE ARRIVAL TIME 
We ask that you arrive at least 20 minutes 
prior to your scheduled appointment time; 
however, if a late arrival is unavoidable, 
please call to notify the spa receptionist when 
possible. Arriving late will simply limit the 
time for your treatment, as we must complete 
your service by the designated end-time in 
order to appropriately accommodate the next 
guest. We request that all guests using the 
spa extend a 24-hour cancellation notice. If 
less than 24-hours’ notice is given, a service 
charge may be posted to the credit card 
number noted at the time of booking.

CELL PHONE USAGE
Quiet and calm are of the utmost importance 
to our guests – that’s why we ask that you turn 
off your cell phone before entering the spa.

SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS 
If you have health concerns or are pregnant, 
please be sure to notify our spa staff when 
booking your treatment. Our reception staff 
can offer guidance as to which treatments will 
be the most beneficial and those that should 
be avoided due to physical limitations or 
sensitivity.

 

STEAM TIME 
Steam is a beneficial facet of the spa hotel 
experience, but should always be used in 
moderation. Proper usage time will vary, but 
there are some general guidelines that most 
individuals who are in good health can follow. 
The wet heat of the steam room is effective in 
opening pores and awakening the respiratory 
system; for this, we recommend a 5-6 minute 
time frame.

ALCOHOLIC BEVERAGES AND SPAS 
We recommend that you do not consume 
alcohol during or immediately after your spa 
treatments.

PERSONAL PREFERENCES 
Whether it is the room temperature or 
the level of massage pressure, please 
communicate your preferences with the 
therapist so that he or she can make your time 
with us a special experience.

THERAPIST GENDER 
Please feel free to request either a male or 
female therapist for your treatment. However, 
we would like to note that all of our therapists 
are professionally trained and will offer you the 
highest standard of service with continuous 
consideration for your comfort level.

PAYMENT 
We accept all major credit cards and cash. 
If you are a guest of the hotel, you may also 
charge spa services to your hotel room. 

SPA HOTEL AND RESORT GIFT CERTIFICATES
You may purchase gift certificates for a 
specific AED amount or for particular services 
at the reception desk of the spa or through 
one of our phone reservationists if offered. 
Guests must be at least 16 years of age to experience 
a spa treatment. If under the age of 16, guests must be 
accompanied by a guardian and can only have treatments 
performed by therapists of the same gender.

All treatments are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee

جميع أسعار العالجات تشتمل على %10 رسوم خدمة، و%6 رسوم سياحية و%4 رسوم البلدية

©2016 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Westin and its logos are the trademarks of  
Marriott International, Inc., or its affiliates.



Massages Take Time For Your Self

HEAVENLY SPA SIGNATURE MASSAGE
A heated compress invites back muscles to
relax before a Swedish massage leaves you
feeling physically rested and mentally uplifted.

60 MINUTES 440.00 or 90 MINUTES 540.00

WESTIN WORKOUT MASSAGE
Massage encompasses many different
techniques from deep tissue to sports
massage to Thai massage. It targets the
muscles specifically to melt away pain, tense
muscles and inflexibility.

60 MINUTES 455.00 or 90 MINUTES 550.00

REFLEXOLOGY
This ancient massage therapy is designed
to the whole being. As the therapist presses
upon various reflex points in the feet and
hands, toxins are released and circulation is
improved. Emerge feeling deeply rested and
renewed.

45 MINUTES 400.00

HEAVENLY SPA COUPLES MASSAGE
Enjoy a heavenly massage for two in the
comfort of our couple’s treatment room.
Take time to embrace wellness on a romantic
retreat, a girl’s getaway, or for a mother &
daughter bonding treat.

60 MINUTES 795.00 or 90 MINUTES 950.00

ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE 
Your therapist will select an aromatic oil
according to your concerns, be they muscle
pain, stress relief, relaxation or balance.
The flowing massage works deeper into the
tension, encouraging optimum circulation.

60 MINUTES 490.00 or 90 MINUTES 590.00

ELEMIS DEEPER THAN DEEP HOT STONE
MASSAGE 
Balinese stones bathed in the frangipani
Monoi Body Oil are worked deep into the
muscles, getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with the added
bonus of intensely hydrated skin.

60 MINUTES 480.00 or 90 MINUTES 600.00

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE
RESTORE MASSAGE
Take a walk in an English rose garden with this
lavishly hydrating aromatherapy massage. The
unique trio of Rose, Camelia and Poppy seed
oils leave your skin exquisitely moisturized,
intensely supple and delicately scented.

60 MINUTES 550.00

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE 
An intuitive and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to accommodate a
growing baby.

75 MINUTES 495.00

Body Treatments Feel Alive And Inspired

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
Fragranced salt will gently slough away dead
skin cells, encouraging the regeneration of
new cells. It leaves a smooth and responsive
canvas, ready to absorb the deeply nourishing
body oil. Choose from Lime & Ginger or
Frangipani.

45 MINUTES 370.00

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply
nourishing Green Tea balm to encourage
super skin health and powerful detoxification.
It helps stimulate the elimination process
and restores equilibrium to leave you feeling
completely reinvigorated.

60 MINUTES 600.00

ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP
FRANGIPANI
The Velvety texture of the Monoi Oil offers
super-hydration, quenching a thirsty skin,
while conditioning oils do their work.

45 MINUTES 495.00

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENED
A powerful blend of massage and
detoxification clay for targeted toning and
tightening on hips, thighs, abdomen and
back of arm. Clinically proven*to reduce
appearance of cellulite after one treatment.

30 MINUTES 300.00 or 90 MINUTES 750.00

FEEL WELL SCRUB
Our indulging hand-made body scrub
consisting of almond, cinnamon & Himalayan
sea salt blended with our signature white tea
oil, removing dead skin cells.

30 MINUTES 275.00

Biotec Facials Treatments 
Discover how our professional high potency ACTIVES, ELEMIS’ unique Skin Lift TOUCH and science of 
5 in 1 advanced bio-electric TECHNOLOGY work in perfect synergy with the skin’s natural bio-electric 
field.

ELEMIS BIOTEC FIRM-A-LIFT
Rediscover the architecture of your face with 
this ground-breaking blend of massage and 
sculpting galvanic technology. Skin is visibly 
strengthened for a contoured complexion that 
is remarkably lifted.

60 MINUTES 760.00

ELEMIS BIOTEC SKIN RESURFACER
This revolutionary clinically proven* facial 
addresses skin tone, blemishes and fine 
lines to transform the texture of the skin. The 
ultrasonic peel, massage and light therapy 
deliver a complexion that has never been 
smoother.

60 MINUTES 615.00

ELEMIS BIOTEC RADIANCE RENEWI
This Cellular boosting treatment targets 
sluggish complexions. The ultrasonic peel 
stimulates the removal of impurities and dead 
skin cells, while the galvanic rejuvenating 
current restores moisture for instantly clearer 
and visibility brighter skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SENSITIVE SKIN SOOTHER
This anti- redness soothes sensitive skin. 
An oxygen infusion encourages cellular 
restoration, while red light therapy and 
calming anti-oxidants improve the skins ability 
to repair it. The results are calm and soothed 
skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SUPER CHARGE FACIAL FOR 
MEN 
A multi-tasking, time efficient solution for 
the male complexion. The facial to de-stress, 
de-age and de-fatigue the male complexion 
whilst activating ultimate skin dynamism-  
Ultrasonic peeling, steam and galvanic current 
deliver a deep clean for a multi-tasking, time 
efficient solution.

60 MINUTES 580.00

Facial Treatments Face Every Moment With A Smile

ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
Tackle fine lines and wrinkles with the
clinically proven age defying benefits of
marine charged padina pavonica and red
coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger
looking skin.

75 MINUTES 620.00

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
A nutritional boost rich in superfoods and
essential minerals designed to pack stressed,
dull skin with energising, detoxifying actives.
Clinically proven to leave skin plumper, radiant
and lit up with good health.

60 MINUTES 675.00

ANTI-BLEMISH MATTIVE & CALM
A deeply cleansing revelation for oily,
congested or hormonal skin. This mattifying
facial helps combat oil & shine, while intuitive
massage helps restore micro-circulation.
A deeply detoxifying treatment for clearer,
bright skin.

60 MINUTES 575.00

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION
PEEL
Clinically proven to target the signs of
ageing and uneven skin tone, this pioneering
precision treatment uses layers of enzymes for
powerful exfoliation and renewal. A new start
for smoother, younger-looking skin.

60 MINUTES 580.00

PACKAGES Take Time For Your Self

HOPE
A choice of cleansing body scrub 30min and 
relaxing Heavenly Spa Signature Massage 
60min. 

90 MINUTES 550.00

DREAM
Intense Muscle Massage 60min to soothe 
away stress followed by an Elemis hands on 
facial 60min.

120 MINUTES 670.00

WISH
Back, Neck & Shoulder Massage 30min, 
Full Body Scrub 30min and a choice of any 
BIOTECH facial 60min.

120 MINUTES 975.00

GOLFERS
Enjoy a back, neck and shoulders massage 
designed to help De-stress the muscles and 
benefit your future game. We then want your 
feet and legs to feel revitalized and ready to 
hit the Golf course.

60 MINUTES 400.00

جلسات التدليك خصصي وقتًا لتدليل نفسك
جلسة التدليك المميزة في هيفنلي سبا

كمادات دافئة إلرخاء العضالت قبل جلسة التدليك على الطريقة 
السويدية تمنح الجسم شعوراً بالراحة وتساعد في صفاء الذهن.

60/90 دقيقًة بسعر 440/540 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك ويستين الرياضية
جلسة تدليك يستخدم فيها العديد من أساليب التدليك

بدايًة من تدليك األنسجة العميقة وصوالً إلى التدليك
الرياضي والتدليك على الطريقة التايالندية. تستهدف جلسة

التدليك هذه العضالت للتخلص من الشعور باأللم والشد
العضلي وعدم مرونة العضالت.

60/90 دقيقًة بسعر 455/550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك بالضغط االنعكاسي
جلسة تدليك عالجية مستوحاة من أساليب التدليك

القديمة التي تساعد في شفاء الروح والجسم. عندما يقوم
أخصائي العالج بالضغط على المناطق االنعكاسية المختلفة
بالقدمين واليدين يتخلص الجسم من السموم ويتم تعزيز

الدورة الدموية. يمنحك هذا التدليك شعوراً كبيراً بالراحة
والتجدد.

45 دقيقًة بسعر 400 درهم إماراتي

جلسة تلديك هيفنلي سبا لفردين
استمتع بجلسة تدليك رائعة لفردين في الغرفة العالجية

المخصصة لفردين. خصص وقتًا الستعادة صحتك وعافيتك
وسط أجواء رومانسية رائعة لكسب قلب من تحب. تناسب
هذه الجلسة أيضًا األم وابنتها اللتين تربطهما عالقة قوية.

60/90 دقيقًة بسعر 795/950 درهمًا إماراتيًا 

جلسة إلميس لتدليك األنسجة العميقة
سيختار أخصائي العالج أحد الزيوت العطرية وفقًا للمشكلة

التي تعاني منها، سواء كانت هذه المشكلة آالم العضالت أو
التخلص من التوتر أو االسترخاء أو استعادة التوازن. حركات

تدليك انسيابية تعمل بعمق إلرخاء العضالت المشدودة
وتحسين الدورة الدموية.

60/90 دقيقًة بسعر 490/590 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس للتدليك العميق باألحجار الساخنة
تعمل أحجار بالي التي ُتغمر في زيت الجسم مونوي

Monoi Body Oil المستخلص من زهرة الياسمين الهندي
على تدليك العضالت بعمق مع التركيز على مناطق الشد
العضلي. جلسة تدليك تعمل على تجديد حيوية البشرة

وتعزيز مستويات الرطوبة بها.

60/90 دقيقًة بسعر 580/600 درهم إماراتي

جلسة التدليك العالجية إلميس بالزيوت العطرية
جولة وسط حديقة الزهور اإلنجليزية مع جلسة التدليك

بالزيوت العطرية المرطبة. مزيج ثالثي فريد من نوعه يجمع
بين الزيوت المستخلصة من بذور الورد وزهرة الكاميليا

وزهرة الخشخاش لتمنح بشرتك ترطيبًا فائقًا ورائحًة عبقًة
وملمسًا فائق النعومة.

60 دقيقًة بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لفترة الحمل
جلسة تدليك تبعث على الشعور باالسترخاء تساعد في

ترطيب البشرة التي تتورم نتيجة للحمل.

75 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

عالجات اجلسم استعيدي حيويتك ونشاطك
جلسة تقشير الجسم إلميس بالملح المنظف للبشرة

ملح ذو رائحة عطرية يخلصك من خاليا البشرة الميتة
ويساعد في تكون الخاليا الجديدة. ملح يوضع على البشرة

ويكون عليها طبقًة ناعمًة تشبه في ملمسها قماش
الكنافا المتصاص الزيت المغذي للجسم بعمق. يمكن اختيار

ملح الجسم برائحة الليمون أو الزنجبيل أو زهرة الياسمين
الهندي.

45 دقيقًة بسعر 370 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس لتغليف الجسم والتخلص من السموم
جلسة تغليف الجسم بالعناصر المغذية للبشرة لتخليصها 

 Green Tea من السموم ُيستخدم فيها بلسم الشاي األخضر
المغذي للعناية بصحة البشرة وتخليصها من السموم بفاعلية. 

تساعد هذه الجلسة في تحفيز عملية تخليص الجسم من 
السموم واستعادة توازنه ليمنحك شعوراً بالتجدد.

60 دقيقًة بسعر 600 درهم إماراتي

جلسة تغليف الجسم إلميس المغذية للبشرة والمعززة 
بخالصة الروائح العطرية لزهرة الياسمين الهندية

يعمل الملمس الناعم لزيت المونوي على Monoi Oil ترطيب 
البشرة الجافة بفاعلية، وتعمل الزيوت المرطبة على تحقيق 

أفضل النتائج..

45 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتوحيد لون البشرة وشدها
جلسة تجمع بين التدليك وقناع الجسم الذي يخلص الجسم 

من السموم تهدف إلى توحيد لون البشرة وشد الجلد بمنطقة 
األرداف والفخذين ومنطقة البطن والجزء الخارجي من الذراع. 

عالج مثبتة فاعليته يساعد في تقليل مظهر السيلوليت من 
المرة األولى.

30/60 دقيقًة 300/750 درهمًا إماراتيًا

تقشير الجسم مع 
مقشر للجسم محضر يدويًا غني بملح البحر المستخلص من 

جبال الهيمااليا واللوز والقرفة التي تمزج جميعها مع زيت شجرة 
الشاي األبيض المميز للتخلص من خاليا الجلد الميتة.

30 دقيقًة بسعر 275 درهمًا إماراتيًا

الوجه دعي االبتسامة تعلو وجهك يف كل األوقات عالجات 
البشرة تقدم سن  لمقاومة عالمات  إلميس  تدليك  جلسة 

البحري  الطحلب  مع  والتجاعيد  الدقيقة  الخطوط  من  تخلَّصي 
تتميز  التي  الحمراء  المرجانية  والشعاب  بافونيكا  بادينا 

سن  تقدم  عالمات  مقاومة  في  فاعليتها  المثبتة  بخصائصها 
نحو  الخاليا على  تدليك يساعد في تحسين نشاط  البشرة. 
ونضارًة.ً أكثر شبابًا  البشرة مظهراً طبيعيًا  مثالي إلكساب 

إماراتيًا  620 درهمًا  75 دقيقًة بسعر 

إشراقًا وصحًة  أكثر  للحصول على بشرة  تدليك  جلسة 
بالعناصر  تزويدها  البشرة من خالل  لتعزيز  تدليك  جلسة 

للتخلص  األساسية  المعدنية  واألمالح  الغذائية  القيمة  العالية 
المجددة  العناصر  تعزيز  مع  والمجهدة  الباهتة  البشرة  من 

فاعليته  مثبتة  عالج  السموم.  من  الجسم  تخلص  التي  للطاقة 
وإشراقًا. امتالًء  أكثر  البشرة مظهراً صحيًا  يكسب 

إماراتيًا  60 دقيقًة بسعر 675 درهمًا 

البقع  من  للتخلص  تدليك  جلسة 
المصابة  أو  المحتقنة  أو  الدهنية  البشرة  بعمق  ينظف  عالج 

للتخلص من  الوجه  لبشرة  الهرموني. عالج  الشباب  بحب 
تعزيز  التدليك في  يساعد  والدهني، كما  الالمع  مظهرها 

للتخلص من  فعالة  الصغرى. جلسة عالجية  الدموية  الدورة 
إشراقًا.  أكثر  نقية  للحصول على بشرة  السموم 

إماراتيًا 60 دقيقًة بسعر 575 درهمًا 

بفاعلية  البشرة  لتقشير  إلميس  جلسة 
البشرة  تقدم سن  فاعليته في مقاومة عالمات  عالج مثبتة 

البشرة  لتقشير  اإلنزيمات  تستخدم  حيث  البشرة  لون  وتوحيد 
بدايًة جديدًة  الجلسة  تعد هذه  وتجديد خالياها.  بفاعلية 

فائقة. ونعومة  أكثر شبابًا،  البشرة مظهراً  إلكساب 

إماراتيًا 580 درهمًا  60 دقيقًة بسعر 

For reservations, please contact the spa to schedule your appointments. We require 24-hour notice for changes or cancellations. ٢٤ ساعة  االتصال قبل  الموعد,يرجى  الغاء  او  الموعد. في حال تغيير  لتحديد  االتصال  للحجز يرجى 



Massages Take Time For Your Self

HEAVENLY SPA SIGNATURE MASSAGE
A heated compress invites back muscles to
relax before a Swedish massage leaves you
feeling physically rested and mentally uplifted.

60 MINUTES 440.00 or 90 MINUTES 540.00

WESTIN WORKOUT MASSAGE
Massage encompasses many different
techniques from deep tissue to sports
massage to Thai massage. It targets the
muscles specifically to melt away pain, tense
muscles and inflexibility.

60 MINUTES 455.00 or 90 MINUTES 550.00

REFLEXOLOGY
This ancient massage therapy is designed
to the whole being. As the therapist presses
upon various reflex points in the feet and
hands, toxins are released and circulation is
improved. Emerge feeling deeply rested and
renewed.

45 MINUTES 400.00

HEAVENLY SPA COUPLES MASSAGE
Enjoy a heavenly massage for two in the
comfort of our couple’s treatment room.
Take time to embrace wellness on a romantic
retreat, a girl’s getaway, or for a mother &
daughter bonding treat.

60 MINUTES 795.00 or 90 MINUTES 950.00

ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE 
Your therapist will select an aromatic oil
according to your concerns, be they muscle
pain, stress relief, relaxation or balance.
The flowing massage works deeper into the
tension, encouraging optimum circulation.

60 MINUTES 490.00 or 90 MINUTES 590.00

ELEMIS DEEPER THAN DEEP HOT STONE
MASSAGE 
Balinese stones bathed in the frangipani
Monoi Body Oil are worked deep into the
muscles, getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with the added
bonus of intensely hydrated skin.

60 MINUTES 480.00 or 90 MINUTES 600.00

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE
RESTORE MASSAGE
Take a walk in an English rose garden with this
lavishly hydrating aromatherapy massage. The
unique trio of Rose, Camelia and Poppy seed
oils leave your skin exquisitely moisturized,
intensely supple and delicately scented.

60 MINUTES 550.00

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE 
An intuitive and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to accommodate a
growing baby.

75 MINUTES 495.00

Body Treatments Feel Alive And Inspired

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
Fragranced salt will gently slough away dead
skin cells, encouraging the regeneration of
new cells. It leaves a smooth and responsive
canvas, ready to absorb the deeply nourishing
body oil. Choose from Lime & Ginger or
Frangipani.

45 MINUTES 370.00

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply
nourishing Green Tea balm to encourage
super skin health and powerful detoxification.
It helps stimulate the elimination process
and restores equilibrium to leave you feeling
completely reinvigorated.

60 MINUTES 600.00

ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP
FRANGIPANI
The Velvety texture of the Monoi Oil offers
super-hydration, quenching a thirsty skin,
while conditioning oils do their work.

45 MINUTES 495.00

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENED
A powerful blend of massage and
detoxification clay for targeted toning and
tightening on hips, thighs, abdomen and
back of arm. Clinically proven*to reduce
appearance of cellulite after one treatment.

30 MINUTES 300.00 or 90 MINUTES 750.00

FEEL WELL SCRUB
Our indulging hand-made body scrub
consisting of almond, cinnamon & Himalayan
sea salt blended with our signature white tea
oil, removing dead skin cells.

30 MINUTES 275.00

Biotec Facials Treatments 
Discover how our professional high potency ACTIVES, ELEMIS’ unique Skin Lift TOUCH and science of 
5 in 1 advanced bio-electric TECHNOLOGY work in perfect synergy with the skin’s natural bio-electric 
field.

ELEMIS BIOTEC FIRM-A-LIFT
Rediscover the architecture of your face with 
this ground-breaking blend of massage and 
sculpting galvanic technology. Skin is visibly 
strengthened for a contoured complexion that 
is remarkably lifted.

60 MINUTES 760.00

ELEMIS BIOTEC SKIN RESURFACER
This revolutionary clinically proven* facial 
addresses skin tone, blemishes and fine 
lines to transform the texture of the skin. The 
ultrasonic peel, massage and light therapy 
deliver a complexion that has never been 
smoother.

60 MINUTES 615.00

ELEMIS BIOTEC RADIANCE RENEWI
This Cellular boosting treatment targets 
sluggish complexions. The ultrasonic peel 
stimulates the removal of impurities and dead 
skin cells, while the galvanic rejuvenating 
current restores moisture for instantly clearer 
and visibility brighter skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SENSITIVE SKIN SOOTHER
This anti- redness soothes sensitive skin. 
An oxygen infusion encourages cellular 
restoration, while red light therapy and 
calming anti-oxidants improve the skins ability 
to repair it. The results are calm and soothed 
skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SUPER CHARGE FACIAL FOR 
MEN 
A multi-tasking, time efficient solution for 
the male complexion. The facial to de-stress, 
de-age and de-fatigue the male complexion 
whilst activating ultimate skin dynamism-  
Ultrasonic peeling, steam and galvanic current 
deliver a deep clean for a multi-tasking, time 
efficient solution.

60 MINUTES 580.00

Facial Treatments Face Every Moment With A Smile

ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
Tackle fine lines and wrinkles with the
clinically proven age defying benefits of
marine charged padina pavonica and red
coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger
looking skin.

75 MINUTES 620.00

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
A nutritional boost rich in superfoods and
essential minerals designed to pack stressed,
dull skin with energising, detoxifying actives.
Clinically proven to leave skin plumper, radiant
and lit up with good health.

60 MINUTES 675.00

ANTI-BLEMISH MATTIVE & CALM
A deeply cleansing revelation for oily,
congested or hormonal skin. This mattifying
facial helps combat oil & shine, while intuitive
massage helps restore micro-circulation.
A deeply detoxifying treatment for clearer,
bright skin.

60 MINUTES 575.00

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION
PEEL
Clinically proven to target the signs of
ageing and uneven skin tone, this pioneering
precision treatment uses layers of enzymes for
powerful exfoliation and renewal. A new start
for smoother, younger-looking skin.

60 MINUTES 580.00

PACKAGES Take Time For Your Self

HOPE
A choice of cleansing body scrub 30min and 
relaxing Heavenly Spa Signature Massage 
60min. 

90 MINUTES 550.00

DREAM
Intense Muscle Massage 60min to soothe 
away stress followed by an Elemis hands on 
facial 60min.

120 MINUTES 670.00

WISH
Back, Neck & Shoulder Massage 30min, 
Full Body Scrub 30min and a choice of any 
BIOTECH facial 60min.

120 MINUTES 975.00

GOLFERS
Enjoy a back, neck and shoulders massage 
designed to help De-stress the muscles and 
benefit your future game. We then want your 
feet and legs to feel revitalized and ready to 
hit the Golf course.

60 MINUTES 400.00

جلسات التدليك خصصي وقتًا لتدليل نفسك
جلسة التدليك المميزة في هيفنلي سبا

كمادات دافئة إلرخاء العضالت قبل جلسة التدليك على الطريقة 
السويدية تمنح الجسم شعوراً بالراحة وتساعد في صفاء الذهن.

60/90 دقيقًة بسعر 440/540 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك ويستين الرياضية
جلسة تدليك يستخدم فيها العديد من أساليب التدليك

بدايًة من تدليك األنسجة العميقة وصوالً إلى التدليك
الرياضي والتدليك على الطريقة التايالندية. تستهدف جلسة

التدليك هذه العضالت للتخلص من الشعور باأللم والشد
العضلي وعدم مرونة العضالت.

60/90 دقيقًة بسعر 455/550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك بالضغط االنعكاسي
جلسة تدليك عالجية مستوحاة من أساليب التدليك

القديمة التي تساعد في شفاء الروح والجسم. عندما يقوم
أخصائي العالج بالضغط على المناطق االنعكاسية المختلفة
بالقدمين واليدين يتخلص الجسم من السموم ويتم تعزيز

الدورة الدموية. يمنحك هذا التدليك شعوراً كبيراً بالراحة
والتجدد.

45 دقيقًة بسعر 400 درهم إماراتي

جلسة تلديك هيفنلي سبا لفردين
استمتع بجلسة تدليك رائعة لفردين في الغرفة العالجية

المخصصة لفردين. خصص وقتًا الستعادة صحتك وعافيتك
وسط أجواء رومانسية رائعة لكسب قلب من تحب. تناسب
هذه الجلسة أيضًا األم وابنتها اللتين تربطهما عالقة قوية.

60/90 دقيقًة بسعر 795/950 درهمًا إماراتيًا 

جلسة إلميس لتدليك األنسجة العميقة
سيختار أخصائي العالج أحد الزيوت العطرية وفقًا للمشكلة

التي تعاني منها، سواء كانت هذه المشكلة آالم العضالت أو
التخلص من التوتر أو االسترخاء أو استعادة التوازن. حركات

تدليك انسيابية تعمل بعمق إلرخاء العضالت المشدودة
وتحسين الدورة الدموية.

60/90 دقيقًة بسعر 490/590 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس للتدليك العميق باألحجار الساخنة
تعمل أحجار بالي التي ُتغمر في زيت الجسم مونوي

Monoi Body Oil المستخلص من زهرة الياسمين الهندي
على تدليك العضالت بعمق مع التركيز على مناطق الشد
العضلي. جلسة تدليك تعمل على تجديد حيوية البشرة

وتعزيز مستويات الرطوبة بها.

60/90 دقيقًة بسعر 580/600 درهم إماراتي

جلسة التدليك العالجية إلميس بالزيوت العطرية
جولة وسط حديقة الزهور اإلنجليزية مع جلسة التدليك

بالزيوت العطرية المرطبة. مزيج ثالثي فريد من نوعه يجمع
بين الزيوت المستخلصة من بذور الورد وزهرة الكاميليا

وزهرة الخشخاش لتمنح بشرتك ترطيبًا فائقًا ورائحًة عبقًة
وملمسًا فائق النعومة.

60 دقيقًة بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لفترة الحمل
جلسة تدليك تبعث على الشعور باالسترخاء تساعد في

ترطيب البشرة التي تتورم نتيجة للحمل.

75 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

عالجات اجلسم استعيدي حيويتك ونشاطك
جلسة تقشير الجسم إلميس بالملح المنظف للبشرة

ملح ذو رائحة عطرية يخلصك من خاليا البشرة الميتة
ويساعد في تكون الخاليا الجديدة. ملح يوضع على البشرة

ويكون عليها طبقًة ناعمًة تشبه في ملمسها قماش
الكنافا المتصاص الزيت المغذي للجسم بعمق. يمكن اختيار

ملح الجسم برائحة الليمون أو الزنجبيل أو زهرة الياسمين
الهندي.

45 دقيقًة بسعر 370 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس لتغليف الجسم والتخلص من السموم
جلسة تغليف الجسم بالعناصر المغذية للبشرة لتخليصها 

 Green Tea من السموم ُيستخدم فيها بلسم الشاي األخضر
المغذي للعناية بصحة البشرة وتخليصها من السموم بفاعلية. 

تساعد هذه الجلسة في تحفيز عملية تخليص الجسم من 
السموم واستعادة توازنه ليمنحك شعوراً بالتجدد.

60 دقيقًة بسعر 600 درهم إماراتي

جلسة تغليف الجسم إلميس المغذية للبشرة والمعززة 
بخالصة الروائح العطرية لزهرة الياسمين الهندية

يعمل الملمس الناعم لزيت المونوي على Monoi Oil ترطيب 
البشرة الجافة بفاعلية، وتعمل الزيوت المرطبة على تحقيق 

أفضل النتائج..

45 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتوحيد لون البشرة وشدها
جلسة تجمع بين التدليك وقناع الجسم الذي يخلص الجسم 

من السموم تهدف إلى توحيد لون البشرة وشد الجلد بمنطقة 
األرداف والفخذين ومنطقة البطن والجزء الخارجي من الذراع. 

عالج مثبتة فاعليته يساعد في تقليل مظهر السيلوليت من 
المرة األولى.

30/60 دقيقًة 300/750 درهمًا إماراتيًا

تقشير الجسم مع 
مقشر للجسم محضر يدويًا غني بملح البحر المستخلص من 

جبال الهيمااليا واللوز والقرفة التي تمزج جميعها مع زيت شجرة 
الشاي األبيض المميز للتخلص من خاليا الجلد الميتة.

30 دقيقًة بسعر 275 درهمًا إماراتيًا

الوجه دعي االبتسامة تعلو وجهك يف كل األوقات عالجات 
البشرة تقدم سن  لمقاومة عالمات  إلميس  تدليك  جلسة 

البحري  الطحلب  مع  والتجاعيد  الدقيقة  الخطوط  من  تخلَّصي 
تتميز  التي  الحمراء  المرجانية  والشعاب  بافونيكا  بادينا 

سن  تقدم  عالمات  مقاومة  في  فاعليتها  المثبتة  بخصائصها 
نحو  الخاليا على  تدليك يساعد في تحسين نشاط  البشرة. 
ونضارًة.ً أكثر شبابًا  البشرة مظهراً طبيعيًا  مثالي إلكساب 

إماراتيًا  620 درهمًا  75 دقيقًة بسعر 

إشراقًا وصحًة  أكثر  للحصول على بشرة  تدليك  جلسة 
بالعناصر  تزويدها  البشرة من خالل  لتعزيز  تدليك  جلسة 

للتخلص  األساسية  المعدنية  واألمالح  الغذائية  القيمة  العالية 
المجددة  العناصر  تعزيز  مع  والمجهدة  الباهتة  البشرة  من 

فاعليته  مثبتة  عالج  السموم.  من  الجسم  تخلص  التي  للطاقة 
وإشراقًا. امتالًء  أكثر  البشرة مظهراً صحيًا  يكسب 

إماراتيًا  60 دقيقًة بسعر 675 درهمًا 

البقع  من  للتخلص  تدليك  جلسة 
المصابة  أو  المحتقنة  أو  الدهنية  البشرة  بعمق  ينظف  عالج 

للتخلص من  الوجه  لبشرة  الهرموني. عالج  الشباب  بحب 
تعزيز  التدليك في  يساعد  والدهني، كما  الالمع  مظهرها 

للتخلص من  فعالة  الصغرى. جلسة عالجية  الدموية  الدورة 
إشراقًا.  أكثر  نقية  للحصول على بشرة  السموم 

إماراتيًا 60 دقيقًة بسعر 575 درهمًا 

بفاعلية  البشرة  لتقشير  إلميس  جلسة 
البشرة  تقدم سن  فاعليته في مقاومة عالمات  عالج مثبتة 

البشرة  لتقشير  اإلنزيمات  تستخدم  حيث  البشرة  لون  وتوحيد 
بدايًة جديدًة  الجلسة  تعد هذه  وتجديد خالياها.  بفاعلية 

فائقة. ونعومة  أكثر شبابًا،  البشرة مظهراً  إلكساب 

إماراتيًا 580 درهمًا  60 دقيقًة بسعر 

For reservations, please contact the spa to schedule your appointments. We require 24-hour notice for changes or cancellations. ٢٤ ساعة  االتصال قبل  الموعد,يرجى  الغاء  او  الموعد. في حال تغيير  لتحديد  االتصال  للحجز يرجى 



Massages Take Time For Your Self

HEAVENLY SPA SIGNATURE MASSAGE
A heated compress invites back muscles to
relax before a Swedish massage leaves you
feeling physically rested and mentally uplifted.

60 MINUTES 440.00 or 90 MINUTES 540.00

WESTIN WORKOUT MASSAGE
Massage encompasses many different
techniques from deep tissue to sports
massage to Thai massage. It targets the
muscles specifically to melt away pain, tense
muscles and inflexibility.

60 MINUTES 455.00 or 90 MINUTES 550.00

REFLEXOLOGY
This ancient massage therapy is designed
to the whole being. As the therapist presses
upon various reflex points in the feet and
hands, toxins are released and circulation is
improved. Emerge feeling deeply rested and
renewed.

45 MINUTES 400.00

HEAVENLY SPA COUPLES MASSAGE
Enjoy a heavenly massage for two in the
comfort of our couple’s treatment room.
Take time to embrace wellness on a romantic
retreat, a girl’s getaway, or for a mother &
daughter bonding treat.

60 MINUTES 795.00 or 90 MINUTES 950.00

ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE 
Your therapist will select an aromatic oil
according to your concerns, be they muscle
pain, stress relief, relaxation or balance.
The flowing massage works deeper into the
tension, encouraging optimum circulation.

60 MINUTES 490.00 or 90 MINUTES 590.00

ELEMIS DEEPER THAN DEEP HOT STONE
MASSAGE 
Balinese stones bathed in the frangipani
Monoi Body Oil are worked deep into the
muscles, getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with the added
bonus of intensely hydrated skin.

60 MINUTES 480.00 or 90 MINUTES 600.00

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE
RESTORE MASSAGE
Take a walk in an English rose garden with this
lavishly hydrating aromatherapy massage. The
unique trio of Rose, Camelia and Poppy seed
oils leave your skin exquisitely moisturized,
intensely supple and delicately scented.

60 MINUTES 550.00

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE 
An intuitive and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to accommodate a
growing baby.

75 MINUTES 495.00

Body Treatments Feel Alive And Inspired

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
Fragranced salt will gently slough away dead
skin cells, encouraging the regeneration of
new cells. It leaves a smooth and responsive
canvas, ready to absorb the deeply nourishing
body oil. Choose from Lime & Ginger or
Frangipani.

45 MINUTES 370.00

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply
nourishing Green Tea balm to encourage
super skin health and powerful detoxification.
It helps stimulate the elimination process
and restores equilibrium to leave you feeling
completely reinvigorated.

60 MINUTES 600.00

ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP
FRANGIPANI
The Velvety texture of the Monoi Oil offers
super-hydration, quenching a thirsty skin,
while conditioning oils do their work.

45 MINUTES 495.00

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENED
A powerful blend of massage and
detoxification clay for targeted toning and
tightening on hips, thighs, abdomen and
back of arm. Clinically proven*to reduce
appearance of cellulite after one treatment.

30 MINUTES 300.00 or 90 MINUTES 750.00

FEEL WELL SCRUB
Our indulging hand-made body scrub
consisting of almond, cinnamon & Himalayan
sea salt blended with our signature white tea
oil, removing dead skin cells.

30 MINUTES 275.00

Biotec Facials Treatments 
Discover how our professional high potency ACTIVES, ELEMIS’ unique Skin Lift TOUCH and science of 
5 in 1 advanced bio-electric TECHNOLOGY work in perfect synergy with the skin’s natural bio-electric 
field.

ELEMIS BIOTEC FIRM-A-LIFT
Rediscover the architecture of your face with 
this ground-breaking blend of massage and 
sculpting galvanic technology. Skin is visibly 
strengthened for a contoured complexion that 
is remarkably lifted.

60 MINUTES 760.00

ELEMIS BIOTEC SKIN RESURFACER
This revolutionary clinically proven* facial 
addresses skin tone, blemishes and fine 
lines to transform the texture of the skin. The 
ultrasonic peel, massage and light therapy 
deliver a complexion that has never been 
smoother.

60 MINUTES 615.00

ELEMIS BIOTEC RADIANCE RENEWI
This Cellular boosting treatment targets 
sluggish complexions. The ultrasonic peel 
stimulates the removal of impurities and dead 
skin cells, while the galvanic rejuvenating 
current restores moisture for instantly clearer 
and visibility brighter skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SENSITIVE SKIN SOOTHER
This anti- redness soothes sensitive skin. 
An oxygen infusion encourages cellular 
restoration, while red light therapy and 
calming anti-oxidants improve the skins ability 
to repair it. The results are calm and soothed 
skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SUPER CHARGE FACIAL FOR 
MEN 
A multi-tasking, time efficient solution for 
the male complexion. The facial to de-stress, 
de-age and de-fatigue the male complexion 
whilst activating ultimate skin dynamism-  
Ultrasonic peeling, steam and galvanic current 
deliver a deep clean for a multi-tasking, time 
efficient solution.

60 MINUTES 580.00

Facial Treatments Face Every Moment With A Smile

ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
Tackle fine lines and wrinkles with the
clinically proven age defying benefits of
marine charged padina pavonica and red
coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger
looking skin.

75 MINUTES 620.00

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
A nutritional boost rich in superfoods and
essential minerals designed to pack stressed,
dull skin with energising, detoxifying actives.
Clinically proven to leave skin plumper, radiant
and lit up with good health.

60 MINUTES 675.00

ANTI-BLEMISH MATTIVE & CALM
A deeply cleansing revelation for oily,
congested or hormonal skin. This mattifying
facial helps combat oil & shine, while intuitive
massage helps restore micro-circulation.
A deeply detoxifying treatment for clearer,
bright skin.

60 MINUTES 575.00

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION
PEEL
Clinically proven to target the signs of
ageing and uneven skin tone, this pioneering
precision treatment uses layers of enzymes for
powerful exfoliation and renewal. A new start
for smoother, younger-looking skin.

60 MINUTES 580.00

PACKAGES Take Time For Your Self

HOPE
A choice of cleansing body scrub 30min and 
relaxing Heavenly Spa Signature Massage 
60min. 

90 MINUTES 550.00

DREAM
Intense Muscle Massage 60min to soothe 
away stress followed by an Elemis hands on 
facial 60min.

120 MINUTES 670.00

WISH
Back, Neck & Shoulder Massage 30min, 
Full Body Scrub 30min and a choice of any 
BIOTECH facial 60min.

120 MINUTES 975.00

GOLFERS
Enjoy a back, neck and shoulders massage 
designed to help De-stress the muscles and 
benefit your future game. We then want your 
feet and legs to feel revitalized and ready to 
hit the Golf course.

60 MINUTES 400.00

جلسات التدليك خصصي وقتًا لتدليل نفسك
جلسة التدليك المميزة في هيفنلي سبا

كمادات دافئة إلرخاء العضالت قبل جلسة التدليك على الطريقة 
السويدية تمنح الجسم شعوراً بالراحة وتساعد في صفاء الذهن.

60/90 دقيقًة بسعر 440/540 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك ويستين الرياضية
جلسة تدليك يستخدم فيها العديد من أساليب التدليك

بدايًة من تدليك األنسجة العميقة وصوالً إلى التدليك
الرياضي والتدليك على الطريقة التايالندية. تستهدف جلسة

التدليك هذه العضالت للتخلص من الشعور باأللم والشد
العضلي وعدم مرونة العضالت.

60/90 دقيقًة بسعر 455/550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك بالضغط االنعكاسي
جلسة تدليك عالجية مستوحاة من أساليب التدليك

القديمة التي تساعد في شفاء الروح والجسم. عندما يقوم
أخصائي العالج بالضغط على المناطق االنعكاسية المختلفة
بالقدمين واليدين يتخلص الجسم من السموم ويتم تعزيز

الدورة الدموية. يمنحك هذا التدليك شعوراً كبيراً بالراحة
والتجدد.

45 دقيقًة بسعر 400 درهم إماراتي

جلسة تلديك هيفنلي سبا لفردين
استمتع بجلسة تدليك رائعة لفردين في الغرفة العالجية

المخصصة لفردين. خصص وقتًا الستعادة صحتك وعافيتك
وسط أجواء رومانسية رائعة لكسب قلب من تحب. تناسب
هذه الجلسة أيضًا األم وابنتها اللتين تربطهما عالقة قوية.

60/90 دقيقًة بسعر 795/950 درهمًا إماراتيًا 

جلسة إلميس لتدليك األنسجة العميقة
سيختار أخصائي العالج أحد الزيوت العطرية وفقًا للمشكلة

التي تعاني منها، سواء كانت هذه المشكلة آالم العضالت أو
التخلص من التوتر أو االسترخاء أو استعادة التوازن. حركات

تدليك انسيابية تعمل بعمق إلرخاء العضالت المشدودة
وتحسين الدورة الدموية.

60/90 دقيقًة بسعر 490/590 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس للتدليك العميق باألحجار الساخنة
تعمل أحجار بالي التي ُتغمر في زيت الجسم مونوي

Monoi Body Oil المستخلص من زهرة الياسمين الهندي
على تدليك العضالت بعمق مع التركيز على مناطق الشد
العضلي. جلسة تدليك تعمل على تجديد حيوية البشرة

وتعزيز مستويات الرطوبة بها.

60/90 دقيقًة بسعر 580/600 درهم إماراتي

جلسة التدليك العالجية إلميس بالزيوت العطرية
جولة وسط حديقة الزهور اإلنجليزية مع جلسة التدليك

بالزيوت العطرية المرطبة. مزيج ثالثي فريد من نوعه يجمع
بين الزيوت المستخلصة من بذور الورد وزهرة الكاميليا

وزهرة الخشخاش لتمنح بشرتك ترطيبًا فائقًا ورائحًة عبقًة
وملمسًا فائق النعومة.

60 دقيقًة بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لفترة الحمل
جلسة تدليك تبعث على الشعور باالسترخاء تساعد في

ترطيب البشرة التي تتورم نتيجة للحمل.

75 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

عالجات اجلسم استعيدي حيويتك ونشاطك
جلسة تقشير الجسم إلميس بالملح المنظف للبشرة

ملح ذو رائحة عطرية يخلصك من خاليا البشرة الميتة
ويساعد في تكون الخاليا الجديدة. ملح يوضع على البشرة

ويكون عليها طبقًة ناعمًة تشبه في ملمسها قماش
الكنافا المتصاص الزيت المغذي للجسم بعمق. يمكن اختيار

ملح الجسم برائحة الليمون أو الزنجبيل أو زهرة الياسمين
الهندي.

45 دقيقًة بسعر 370 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس لتغليف الجسم والتخلص من السموم
جلسة تغليف الجسم بالعناصر المغذية للبشرة لتخليصها 

 Green Tea من السموم ُيستخدم فيها بلسم الشاي األخضر
المغذي للعناية بصحة البشرة وتخليصها من السموم بفاعلية. 

تساعد هذه الجلسة في تحفيز عملية تخليص الجسم من 
السموم واستعادة توازنه ليمنحك شعوراً بالتجدد.

60 دقيقًة بسعر 600 درهم إماراتي

جلسة تغليف الجسم إلميس المغذية للبشرة والمعززة 
بخالصة الروائح العطرية لزهرة الياسمين الهندية

يعمل الملمس الناعم لزيت المونوي على Monoi Oil ترطيب 
البشرة الجافة بفاعلية، وتعمل الزيوت المرطبة على تحقيق 

أفضل النتائج..

45 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتوحيد لون البشرة وشدها
جلسة تجمع بين التدليك وقناع الجسم الذي يخلص الجسم 

من السموم تهدف إلى توحيد لون البشرة وشد الجلد بمنطقة 
األرداف والفخذين ومنطقة البطن والجزء الخارجي من الذراع. 

عالج مثبتة فاعليته يساعد في تقليل مظهر السيلوليت من 
المرة األولى.

30/60 دقيقًة 300/750 درهمًا إماراتيًا

تقشير الجسم مع 
مقشر للجسم محضر يدويًا غني بملح البحر المستخلص من 

جبال الهيمااليا واللوز والقرفة التي تمزج جميعها مع زيت شجرة 
الشاي األبيض المميز للتخلص من خاليا الجلد الميتة.

30 دقيقًة بسعر 275 درهمًا إماراتيًا

الوجه دعي االبتسامة تعلو وجهك يف كل األوقات عالجات 
البشرة تقدم سن  لمقاومة عالمات  إلميس  تدليك  جلسة 

البحري  الطحلب  مع  والتجاعيد  الدقيقة  الخطوط  من  تخلَّصي 
تتميز  التي  الحمراء  المرجانية  والشعاب  بافونيكا  بادينا 

سن  تقدم  عالمات  مقاومة  في  فاعليتها  المثبتة  بخصائصها 
نحو  الخاليا على  تدليك يساعد في تحسين نشاط  البشرة. 
ونضارًة.ً أكثر شبابًا  البشرة مظهراً طبيعيًا  مثالي إلكساب 

إماراتيًا  620 درهمًا  75 دقيقًة بسعر 

إشراقًا وصحًة  أكثر  للحصول على بشرة  تدليك  جلسة 
بالعناصر  تزويدها  البشرة من خالل  لتعزيز  تدليك  جلسة 

للتخلص  األساسية  المعدنية  واألمالح  الغذائية  القيمة  العالية 
المجددة  العناصر  تعزيز  مع  والمجهدة  الباهتة  البشرة  من 

فاعليته  مثبتة  عالج  السموم.  من  الجسم  تخلص  التي  للطاقة 
وإشراقًا. امتالًء  أكثر  البشرة مظهراً صحيًا  يكسب 

إماراتيًا  60 دقيقًة بسعر 675 درهمًا 

البقع  من  للتخلص  تدليك  جلسة 
المصابة  أو  المحتقنة  أو  الدهنية  البشرة  بعمق  ينظف  عالج 

للتخلص من  الوجه  لبشرة  الهرموني. عالج  الشباب  بحب 
تعزيز  التدليك في  يساعد  والدهني، كما  الالمع  مظهرها 

للتخلص من  فعالة  الصغرى. جلسة عالجية  الدموية  الدورة 
إشراقًا.  أكثر  نقية  للحصول على بشرة  السموم 

إماراتيًا 60 دقيقًة بسعر 575 درهمًا 

بفاعلية  البشرة  لتقشير  إلميس  جلسة 
البشرة  تقدم سن  فاعليته في مقاومة عالمات  عالج مثبتة 

البشرة  لتقشير  اإلنزيمات  تستخدم  حيث  البشرة  لون  وتوحيد 
بدايًة جديدًة  الجلسة  تعد هذه  وتجديد خالياها.  بفاعلية 

فائقة. ونعومة  أكثر شبابًا،  البشرة مظهراً  إلكساب 

إماراتيًا 580 درهمًا  60 دقيقًة بسعر 

For reservations, please contact the spa to schedule your appointments. We require 24-hour notice for changes or cancellations. ٢٤ ساعة  االتصال قبل  الموعد,يرجى  الغاء  او  الموعد. في حال تغيير  لتحديد  االتصال  للحجز يرجى 



Massages Take Time For Your Self

HEAVENLY SPA SIGNATURE MASSAGE
A heated compress invites back muscles to
relax before a Swedish massage leaves you
feeling physically rested and mentally uplifted.

60 MINUTES 440.00 or 90 MINUTES 540.00

WESTIN WORKOUT MASSAGE
Massage encompasses many different
techniques from deep tissue to sports
massage to Thai massage. It targets the
muscles specifically to melt away pain, tense
muscles and inflexibility.

60 MINUTES 455.00 or 90 MINUTES 550.00

REFLEXOLOGY
This ancient massage therapy is designed
to the whole being. As the therapist presses
upon various reflex points in the feet and
hands, toxins are released and circulation is
improved. Emerge feeling deeply rested and
renewed.

45 MINUTES 400.00

HEAVENLY SPA COUPLES MASSAGE
Enjoy a heavenly massage for two in the
comfort of our couple’s treatment room.
Take time to embrace wellness on a romantic
retreat, a girl’s getaway, or for a mother &
daughter bonding treat.

60 MINUTES 795.00 or 90 MINUTES 950.00

ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE 
Your therapist will select an aromatic oil
according to your concerns, be they muscle
pain, stress relief, relaxation or balance.
The flowing massage works deeper into the
tension, encouraging optimum circulation.

60 MINUTES 490.00 or 90 MINUTES 590.00

ELEMIS DEEPER THAN DEEP HOT STONE
MASSAGE 
Balinese stones bathed in the frangipani
Monoi Body Oil are worked deep into the
muscles, getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with the added
bonus of intensely hydrated skin.

60 MINUTES 480.00 or 90 MINUTES 600.00

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE
RESTORE MASSAGE
Take a walk in an English rose garden with this
lavishly hydrating aromatherapy massage. The
unique trio of Rose, Camelia and Poppy seed
oils leave your skin exquisitely moisturized,
intensely supple and delicately scented.

60 MINUTES 550.00

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE 
An intuitive and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to accommodate a
growing baby.

75 MINUTES 495.00

Body Treatments Feel Alive And Inspired

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
Fragranced salt will gently slough away dead
skin cells, encouraging the regeneration of
new cells. It leaves a smooth and responsive
canvas, ready to absorb the deeply nourishing
body oil. Choose from Lime & Ginger or
Frangipani.

45 MINUTES 370.00

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply
nourishing Green Tea balm to encourage
super skin health and powerful detoxification.
It helps stimulate the elimination process
and restores equilibrium to leave you feeling
completely reinvigorated.

60 MINUTES 600.00

ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP
FRANGIPANI
The Velvety texture of the Monoi Oil offers
super-hydration, quenching a thirsty skin,
while conditioning oils do their work.

45 MINUTES 495.00

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENED
A powerful blend of massage and
detoxification clay for targeted toning and
tightening on hips, thighs, abdomen and
back of arm. Clinically proven*to reduce
appearance of cellulite after one treatment.

30 MINUTES 300.00 or 90 MINUTES 750.00

FEEL WELL SCRUB
Our indulging hand-made body scrub
consisting of almond, cinnamon & Himalayan
sea salt blended with our signature white tea
oil, removing dead skin cells.

30 MINUTES 275.00

Biotec Facials Treatments 
Discover how our professional high potency ACTIVES, ELEMIS’ unique Skin Lift TOUCH and science of 
5 in 1 advanced bio-electric TECHNOLOGY work in perfect synergy with the skin’s natural bio-electric 
field.

ELEMIS BIOTEC FIRM-A-LIFT
Rediscover the architecture of your face with 
this ground-breaking blend of massage and 
sculpting galvanic technology. Skin is visibly 
strengthened for a contoured complexion that 
is remarkably lifted.

60 MINUTES 760.00

ELEMIS BIOTEC SKIN RESURFACER
This revolutionary clinically proven* facial 
addresses skin tone, blemishes and fine 
lines to transform the texture of the skin. The 
ultrasonic peel, massage and light therapy 
deliver a complexion that has never been 
smoother.

60 MINUTES 615.00

ELEMIS BIOTEC RADIANCE RENEWI
This Cellular boosting treatment targets 
sluggish complexions. The ultrasonic peel 
stimulates the removal of impurities and dead 
skin cells, while the galvanic rejuvenating 
current restores moisture for instantly clearer 
and visibility brighter skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SENSITIVE SKIN SOOTHER
This anti- redness soothes sensitive skin. 
An oxygen infusion encourages cellular 
restoration, while red light therapy and 
calming anti-oxidants improve the skins ability 
to repair it. The results are calm and soothed 
skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SUPER CHARGE FACIAL FOR 
MEN 
A multi-tasking, time efficient solution for 
the male complexion. The facial to de-stress, 
de-age and de-fatigue the male complexion 
whilst activating ultimate skin dynamism-  
Ultrasonic peeling, steam and galvanic current 
deliver a deep clean for a multi-tasking, time 
efficient solution.

60 MINUTES 580.00

Facial Treatments Face Every Moment With A Smile

ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
Tackle fine lines and wrinkles with the
clinically proven age defying benefits of
marine charged padina pavonica and red
coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger
looking skin.

75 MINUTES 620.00

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
A nutritional boost rich in superfoods and
essential minerals designed to pack stressed,
dull skin with energising, detoxifying actives.
Clinically proven to leave skin plumper, radiant
and lit up with good health.

60 MINUTES 675.00

ANTI-BLEMISH MATTIVE & CALM
A deeply cleansing revelation for oily,
congested or hormonal skin. This mattifying
facial helps combat oil & shine, while intuitive
massage helps restore micro-circulation.
A deeply detoxifying treatment for clearer,
bright skin.

60 MINUTES 575.00

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION
PEEL
Clinically proven to target the signs of
ageing and uneven skin tone, this pioneering
precision treatment uses layers of enzymes for
powerful exfoliation and renewal. A new start
for smoother, younger-looking skin.

60 MINUTES 580.00

PACKAGES Take Time For Your Self

HOPE
A choice of cleansing body scrub 30min and 
relaxing Heavenly Spa Signature Massage 
60min. 

90 MINUTES 550.00

DREAM
Intense Muscle Massage 60min to soothe 
away stress followed by an Elemis hands on 
facial 60min.

120 MINUTES 670.00

WISH
Back, Neck & Shoulder Massage 30min, 
Full Body Scrub 30min and a choice of any 
BIOTECH facial 60min.

120 MINUTES 975.00

GOLFERS
Enjoy a back, neck and shoulders massage 
designed to help De-stress the muscles and 
benefit your future game. We then want your 
feet and legs to feel revitalized and ready to 
hit the Golf course.

60 MINUTES 400.00

جلسات التدليك خصصي وقتًا لتدليل نفسك
جلسة التدليك المميزة في هيفنلي سبا

كمادات دافئة إلرخاء العضالت قبل جلسة التدليك على الطريقة 
السويدية تمنح الجسم شعوراً بالراحة وتساعد في صفاء الذهن.

60/90 دقيقًة بسعر 440/540 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك ويستين الرياضية
جلسة تدليك يستخدم فيها العديد من أساليب التدليك

بدايًة من تدليك األنسجة العميقة وصوالً إلى التدليك
الرياضي والتدليك على الطريقة التايالندية. تستهدف جلسة

التدليك هذه العضالت للتخلص من الشعور باأللم والشد
العضلي وعدم مرونة العضالت.

60/90 دقيقًة بسعر 455/550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك بالضغط االنعكاسي
جلسة تدليك عالجية مستوحاة من أساليب التدليك

القديمة التي تساعد في شفاء الروح والجسم. عندما يقوم
أخصائي العالج بالضغط على المناطق االنعكاسية المختلفة
بالقدمين واليدين يتخلص الجسم من السموم ويتم تعزيز

الدورة الدموية. يمنحك هذا التدليك شعوراً كبيراً بالراحة
والتجدد.

45 دقيقًة بسعر 400 درهم إماراتي

جلسة تلديك هيفنلي سبا لفردين
استمتع بجلسة تدليك رائعة لفردين في الغرفة العالجية

المخصصة لفردين. خصص وقتًا الستعادة صحتك وعافيتك
وسط أجواء رومانسية رائعة لكسب قلب من تحب. تناسب
هذه الجلسة أيضًا األم وابنتها اللتين تربطهما عالقة قوية.

60/90 دقيقًة بسعر 795/950 درهمًا إماراتيًا 

جلسة إلميس لتدليك األنسجة العميقة
سيختار أخصائي العالج أحد الزيوت العطرية وفقًا للمشكلة

التي تعاني منها، سواء كانت هذه المشكلة آالم العضالت أو
التخلص من التوتر أو االسترخاء أو استعادة التوازن. حركات

تدليك انسيابية تعمل بعمق إلرخاء العضالت المشدودة
وتحسين الدورة الدموية.

60/90 دقيقًة بسعر 490/590 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس للتدليك العميق باألحجار الساخنة
تعمل أحجار بالي التي ُتغمر في زيت الجسم مونوي

Monoi Body Oil المستخلص من زهرة الياسمين الهندي
على تدليك العضالت بعمق مع التركيز على مناطق الشد
العضلي. جلسة تدليك تعمل على تجديد حيوية البشرة

وتعزيز مستويات الرطوبة بها.

60/90 دقيقًة بسعر 580/600 درهم إماراتي

جلسة التدليك العالجية إلميس بالزيوت العطرية
جولة وسط حديقة الزهور اإلنجليزية مع جلسة التدليك

بالزيوت العطرية المرطبة. مزيج ثالثي فريد من نوعه يجمع
بين الزيوت المستخلصة من بذور الورد وزهرة الكاميليا

وزهرة الخشخاش لتمنح بشرتك ترطيبًا فائقًا ورائحًة عبقًة
وملمسًا فائق النعومة.

60 دقيقًة بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لفترة الحمل
جلسة تدليك تبعث على الشعور باالسترخاء تساعد في

ترطيب البشرة التي تتورم نتيجة للحمل.

75 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

عالجات اجلسم استعيدي حيويتك ونشاطك
جلسة تقشير الجسم إلميس بالملح المنظف للبشرة

ملح ذو رائحة عطرية يخلصك من خاليا البشرة الميتة
ويساعد في تكون الخاليا الجديدة. ملح يوضع على البشرة

ويكون عليها طبقًة ناعمًة تشبه في ملمسها قماش
الكنافا المتصاص الزيت المغذي للجسم بعمق. يمكن اختيار

ملح الجسم برائحة الليمون أو الزنجبيل أو زهرة الياسمين
الهندي.

45 دقيقًة بسعر 370 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس لتغليف الجسم والتخلص من السموم
جلسة تغليف الجسم بالعناصر المغذية للبشرة لتخليصها 

 Green Tea من السموم ُيستخدم فيها بلسم الشاي األخضر
المغذي للعناية بصحة البشرة وتخليصها من السموم بفاعلية. 

تساعد هذه الجلسة في تحفيز عملية تخليص الجسم من 
السموم واستعادة توازنه ليمنحك شعوراً بالتجدد.

60 دقيقًة بسعر 600 درهم إماراتي

جلسة تغليف الجسم إلميس المغذية للبشرة والمعززة 
بخالصة الروائح العطرية لزهرة الياسمين الهندية

يعمل الملمس الناعم لزيت المونوي على Monoi Oil ترطيب 
البشرة الجافة بفاعلية، وتعمل الزيوت المرطبة على تحقيق 

أفضل النتائج..

45 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتوحيد لون البشرة وشدها
جلسة تجمع بين التدليك وقناع الجسم الذي يخلص الجسم 

من السموم تهدف إلى توحيد لون البشرة وشد الجلد بمنطقة 
األرداف والفخذين ومنطقة البطن والجزء الخارجي من الذراع. 

عالج مثبتة فاعليته يساعد في تقليل مظهر السيلوليت من 
المرة األولى.

30/60 دقيقًة 300/750 درهمًا إماراتيًا

تقشير الجسم مع 
مقشر للجسم محضر يدويًا غني بملح البحر المستخلص من 

جبال الهيمااليا واللوز والقرفة التي تمزج جميعها مع زيت شجرة 
الشاي األبيض المميز للتخلص من خاليا الجلد الميتة.

30 دقيقًة بسعر 275 درهمًا إماراتيًا

الوجه دعي االبتسامة تعلو وجهك يف كل األوقات عالجات 
البشرة تقدم سن  لمقاومة عالمات  إلميس  تدليك  جلسة 

البحري  الطحلب  مع  والتجاعيد  الدقيقة  الخطوط  من  تخلَّصي 
تتميز  التي  الحمراء  المرجانية  والشعاب  بافونيكا  بادينا 

سن  تقدم  عالمات  مقاومة  في  فاعليتها  المثبتة  بخصائصها 
نحو  الخاليا على  تدليك يساعد في تحسين نشاط  البشرة. 
ونضارًة.ً أكثر شبابًا  البشرة مظهراً طبيعيًا  مثالي إلكساب 

إماراتيًا  620 درهمًا  75 دقيقًة بسعر 

إشراقًا وصحًة  أكثر  للحصول على بشرة  تدليك  جلسة 
بالعناصر  تزويدها  البشرة من خالل  لتعزيز  تدليك  جلسة 

للتخلص  األساسية  المعدنية  واألمالح  الغذائية  القيمة  العالية 
المجددة  العناصر  تعزيز  مع  والمجهدة  الباهتة  البشرة  من 

فاعليته  مثبتة  عالج  السموم.  من  الجسم  تخلص  التي  للطاقة 
وإشراقًا. امتالًء  أكثر  البشرة مظهراً صحيًا  يكسب 

إماراتيًا  60 دقيقًة بسعر 675 درهمًا 

البقع  من  للتخلص  تدليك  جلسة 
المصابة  أو  المحتقنة  أو  الدهنية  البشرة  بعمق  ينظف  عالج 

للتخلص من  الوجه  لبشرة  الهرموني. عالج  الشباب  بحب 
تعزيز  التدليك في  يساعد  والدهني، كما  الالمع  مظهرها 

للتخلص من  فعالة  الصغرى. جلسة عالجية  الدموية  الدورة 
إشراقًا.  أكثر  نقية  للحصول على بشرة  السموم 

إماراتيًا 60 دقيقًة بسعر 575 درهمًا 

بفاعلية  البشرة  لتقشير  إلميس  جلسة 
البشرة  تقدم سن  فاعليته في مقاومة عالمات  عالج مثبتة 

البشرة  لتقشير  اإلنزيمات  تستخدم  حيث  البشرة  لون  وتوحيد 
بدايًة جديدًة  الجلسة  تعد هذه  وتجديد خالياها.  بفاعلية 

فائقة. ونعومة  أكثر شبابًا،  البشرة مظهراً  إلكساب 

إماراتيًا 580 درهمًا  60 دقيقًة بسعر 

For reservations, please contact the spa to schedule your appointments. We require 24-hour notice for changes or cancellations. ٢٤ ساعة  االتصال قبل  الموعد,يرجى  الغاء  او  الموعد. في حال تغيير  لتحديد  االتصال  للحجز يرجى 



Massages Take Time For Your Self

HEAVENLY SPA SIGNATURE MASSAGE
A heated compress invites back muscles to
relax before a Swedish massage leaves you
feeling physically rested and mentally uplifted.

60 MINUTES 440.00 or 90 MINUTES 540.00

WESTIN WORKOUT MASSAGE
Massage encompasses many different
techniques from deep tissue to sports
massage to Thai massage. It targets the
muscles specifically to melt away pain, tense
muscles and inflexibility.

60 MINUTES 455.00 or 90 MINUTES 550.00

REFLEXOLOGY
This ancient massage therapy is designed
to the whole being. As the therapist presses
upon various reflex points in the feet and
hands, toxins are released and circulation is
improved. Emerge feeling deeply rested and
renewed.

45 MINUTES 400.00

HEAVENLY SPA COUPLES MASSAGE
Enjoy a heavenly massage for two in the
comfort of our couple’s treatment room.
Take time to embrace wellness on a romantic
retreat, a girl’s getaway, or for a mother &
daughter bonding treat.

60 MINUTES 795.00 or 90 MINUTES 950.00

ELEMIS FREESTYLE DEEP TISSUE 
Your therapist will select an aromatic oil
according to your concerns, be they muscle
pain, stress relief, relaxation or balance.
The flowing massage works deeper into the
tension, encouraging optimum circulation.

60 MINUTES 490.00 or 90 MINUTES 590.00

ELEMIS DEEPER THAN DEEP HOT STONE
MASSAGE 
Balinese stones bathed in the frangipani
Monoi Body Oil are worked deep into the
muscles, getting into areas of tension. The
result is sparkling vitality with the added
bonus of intensely hydrated skin.

60 MINUTES 480.00 or 90 MINUTES 600.00

ELEMIS GARDEN OF ENGLAND ROSE
RESTORE MASSAGE
Take a walk in an English rose garden with this
lavishly hydrating aromatherapy massage. The
unique trio of Rose, Camelia and Poppy seed
oils leave your skin exquisitely moisturized,
intensely supple and delicately scented.

60 MINUTES 550.00

ELEMIS PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE 
An intuitive and relaxing massage hydrates
skin that is expanding to accommodate a
growing baby.

75 MINUTES 495.00

Body Treatments Feel Alive And Inspired

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB
Fragranced salt will gently slough away dead
skin cells, encouraging the regeneration of
new cells. It leaves a smooth and responsive
canvas, ready to absorb the deeply nourishing
body oil. Choose from Lime & Ginger or
Frangipani.

45 MINUTES 370.00

ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply
nourishing Green Tea balm to encourage
super skin health and powerful detoxification.
It helps stimulate the elimination process
and restores equilibrium to leave you feeling
completely reinvigorated.

60 MINUTES 600.00

ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP
FRANGIPANI
The Velvety texture of the Monoi Oil offers
super-hydration, quenching a thirsty skin,
while conditioning oils do their work.

45 MINUTES 495.00

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENED
A powerful blend of massage and
detoxification clay for targeted toning and
tightening on hips, thighs, abdomen and
back of arm. Clinically proven*to reduce
appearance of cellulite after one treatment.

30 MINUTES 300.00 or 90 MINUTES 750.00

FEEL WELL SCRUB
Our indulging hand-made body scrub
consisting of almond, cinnamon & Himalayan
sea salt blended with our signature white tea
oil, removing dead skin cells.

30 MINUTES 275.00

Biotec Facials Treatments 
Discover how our professional high potency ACTIVES, ELEMIS’ unique Skin Lift TOUCH and science of 
5 in 1 advanced bio-electric TECHNOLOGY work in perfect synergy with the skin’s natural bio-electric 
field.

ELEMIS BIOTEC FIRM-A-LIFT
Rediscover the architecture of your face with 
this ground-breaking blend of massage and 
sculpting galvanic technology. Skin is visibly 
strengthened for a contoured complexion that 
is remarkably lifted.

60 MINUTES 760.00

ELEMIS BIOTEC SKIN RESURFACER
This revolutionary clinically proven* facial 
addresses skin tone, blemishes and fine 
lines to transform the texture of the skin. The 
ultrasonic peel, massage and light therapy 
deliver a complexion that has never been 
smoother.

60 MINUTES 615.00

ELEMIS BIOTEC RADIANCE RENEWI
This Cellular boosting treatment targets 
sluggish complexions. The ultrasonic peel 
stimulates the removal of impurities and dead 
skin cells, while the galvanic rejuvenating 
current restores moisture for instantly clearer 
and visibility brighter skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SENSITIVE SKIN SOOTHER
This anti- redness soothes sensitive skin. 
An oxygen infusion encourages cellular 
restoration, while red light therapy and 
calming anti-oxidants improve the skins ability 
to repair it. The results are calm and soothed 
skin.

60 MINUTES 580.00

ELEMIS BIOTEC SUPER CHARGE FACIAL FOR 
MEN 
A multi-tasking, time efficient solution for 
the male complexion. The facial to de-stress, 
de-age and de-fatigue the male complexion 
whilst activating ultimate skin dynamism-  
Ultrasonic peeling, steam and galvanic current 
deliver a deep clean for a multi-tasking, time 
efficient solution.

60 MINUTES 580.00

Facial Treatments Face Every Moment With A Smile

ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
Tackle fine lines and wrinkles with the
clinically proven age defying benefits of
marine charged padina pavonica and red
coral. Targeted massage encourages optimum
cellular function for nourished, younger
looking skin.

75 MINUTES 620.00

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
A nutritional boost rich in superfoods and
essential minerals designed to pack stressed,
dull skin with energising, detoxifying actives.
Clinically proven to leave skin plumper, radiant
and lit up with good health.

60 MINUTES 675.00

ANTI-BLEMISH MATTIVE & CALM
A deeply cleansing revelation for oily,
congested or hormonal skin. This mattifying
facial helps combat oil & shine, while intuitive
massage helps restore micro-circulation.
A deeply detoxifying treatment for clearer,
bright skin.

60 MINUTES 575.00

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING PRECISION
PEEL
Clinically proven to target the signs of
ageing and uneven skin tone, this pioneering
precision treatment uses layers of enzymes for
powerful exfoliation and renewal. A new start
for smoother, younger-looking skin.

60 MINUTES 580.00

PACKAGES Take Time For Your Self

HOPE
A choice of cleansing body scrub 30min and 
relaxing Heavenly Spa Signature Massage 
60min. 

90 MINUTES 550.00

DREAM
Intense Muscle Massage 60min to soothe 
away stress followed by an Elemis hands on 
facial 60min.

120 MINUTES 670.00

WISH
Back, Neck & Shoulder Massage 30min, 
Full Body Scrub 30min and a choice of any 
BIOTECH facial 60min.

120 MINUTES 975.00

GOLFERS
Enjoy a back, neck and shoulders massage 
designed to help De-stress the muscles and 
benefit your future game. We then want your 
feet and legs to feel revitalized and ready to 
hit the Golf course.

60 MINUTES 400.00

جلسات التدليك خصصي وقتًا لتدليل نفسك
جلسة التدليك المميزة في هيفنلي سبا

كمادات دافئة إلرخاء العضالت قبل جلسة التدليك على الطريقة 
السويدية تمنح الجسم شعوراً بالراحة وتساعد في صفاء الذهن.

60/90 دقيقًة بسعر 440/540 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك ويستين الرياضية
جلسة تدليك يستخدم فيها العديد من أساليب التدليك

بدايًة من تدليك األنسجة العميقة وصوالً إلى التدليك
الرياضي والتدليك على الطريقة التايالندية. تستهدف جلسة

التدليك هذه العضالت للتخلص من الشعور باأللم والشد
العضلي وعدم مرونة العضالت.

60/90 دقيقًة بسعر 455/550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك بالضغط االنعكاسي
جلسة تدليك عالجية مستوحاة من أساليب التدليك

القديمة التي تساعد في شفاء الروح والجسم. عندما يقوم
أخصائي العالج بالضغط على المناطق االنعكاسية المختلفة
بالقدمين واليدين يتخلص الجسم من السموم ويتم تعزيز

الدورة الدموية. يمنحك هذا التدليك شعوراً كبيراً بالراحة
والتجدد.

45 دقيقًة بسعر 400 درهم إماراتي

جلسة تلديك هيفنلي سبا لفردين
استمتع بجلسة تدليك رائعة لفردين في الغرفة العالجية

المخصصة لفردين. خصص وقتًا الستعادة صحتك وعافيتك
وسط أجواء رومانسية رائعة لكسب قلب من تحب. تناسب
هذه الجلسة أيضًا األم وابنتها اللتين تربطهما عالقة قوية.

60/90 دقيقًة بسعر 795/950 درهمًا إماراتيًا 

جلسة إلميس لتدليك األنسجة العميقة
سيختار أخصائي العالج أحد الزيوت العطرية وفقًا للمشكلة

التي تعاني منها، سواء كانت هذه المشكلة آالم العضالت أو
التخلص من التوتر أو االسترخاء أو استعادة التوازن. حركات

تدليك انسيابية تعمل بعمق إلرخاء العضالت المشدودة
وتحسين الدورة الدموية.

60/90 دقيقًة بسعر 490/590 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس للتدليك العميق باألحجار الساخنة
تعمل أحجار بالي التي ُتغمر في زيت الجسم مونوي

Monoi Body Oil المستخلص من زهرة الياسمين الهندي
على تدليك العضالت بعمق مع التركيز على مناطق الشد
العضلي. جلسة تدليك تعمل على تجديد حيوية البشرة

وتعزيز مستويات الرطوبة بها.

60/90 دقيقًة بسعر 580/600 درهم إماراتي

جلسة التدليك العالجية إلميس بالزيوت العطرية
جولة وسط حديقة الزهور اإلنجليزية مع جلسة التدليك

بالزيوت العطرية المرطبة. مزيج ثالثي فريد من نوعه يجمع
بين الزيوت المستخلصة من بذور الورد وزهرة الكاميليا

وزهرة الخشخاش لتمنح بشرتك ترطيبًا فائقًا ورائحًة عبقًة
وملمسًا فائق النعومة.

60 دقيقًة بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لفترة الحمل
جلسة تدليك تبعث على الشعور باالسترخاء تساعد في

ترطيب البشرة التي تتورم نتيجة للحمل.

75 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

عالجات اجلسم استعيدي حيويتك ونشاطك
جلسة تقشير الجسم إلميس بالملح المنظف للبشرة

ملح ذو رائحة عطرية يخلصك من خاليا البشرة الميتة
ويساعد في تكون الخاليا الجديدة. ملح يوضع على البشرة

ويكون عليها طبقًة ناعمًة تشبه في ملمسها قماش
الكنافا المتصاص الزيت المغذي للجسم بعمق. يمكن اختيار

ملح الجسم برائحة الليمون أو الزنجبيل أو زهرة الياسمين
الهندي.

45 دقيقًة بسعر 370 درهمًا إماراتيًا

جلسة إلميس لتغليف الجسم والتخلص من السموم
جلسة تغليف الجسم بالعناصر المغذية للبشرة لتخليصها 

 Green Tea من السموم ُيستخدم فيها بلسم الشاي األخضر
المغذي للعناية بصحة البشرة وتخليصها من السموم بفاعلية. 

تساعد هذه الجلسة في تحفيز عملية تخليص الجسم من 
السموم واستعادة توازنه ليمنحك شعوراً بالتجدد.

60 دقيقًة بسعر 600 درهم إماراتي

جلسة تغليف الجسم إلميس المغذية للبشرة والمعززة 
بخالصة الروائح العطرية لزهرة الياسمين الهندية

يعمل الملمس الناعم لزيت المونوي على Monoi Oil ترطيب 
البشرة الجافة بفاعلية، وتعمل الزيوت المرطبة على تحقيق 

أفضل النتائج..

45 دقيقًة بسعر 495 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتوحيد لون البشرة وشدها
جلسة تجمع بين التدليك وقناع الجسم الذي يخلص الجسم 

من السموم تهدف إلى توحيد لون البشرة وشد الجلد بمنطقة 
األرداف والفخذين ومنطقة البطن والجزء الخارجي من الذراع. 

عالج مثبتة فاعليته يساعد في تقليل مظهر السيلوليت من 
المرة األولى.

30/60 دقيقًة 300/750 درهمًا إماراتيًا

تقشير الجسم مع 
مقشر للجسم محضر يدويًا غني بملح البحر المستخلص من 

جبال الهيمااليا واللوز والقرفة التي تمزج جميعها مع زيت شجرة 
الشاي األبيض المميز للتخلص من خاليا الجلد الميتة.

30 دقيقًة بسعر 275 درهمًا إماراتيًا

الوجه دعي االبتسامة تعلو وجهك يف كل األوقات عالجات 
البشرة تقدم سن  لمقاومة عالمات  إلميس  تدليك  جلسة 

البحري  الطحلب  مع  والتجاعيد  الدقيقة  الخطوط  من  تخلَّصي 
تتميز  التي  الحمراء  المرجانية  والشعاب  بافونيكا  بادينا 

سن  تقدم  عالمات  مقاومة  في  فاعليتها  المثبتة  بخصائصها 
نحو  الخاليا على  تدليك يساعد في تحسين نشاط  البشرة. 
ونضارًة.ً أكثر شبابًا  البشرة مظهراً طبيعيًا  مثالي إلكساب 

إماراتيًا  620 درهمًا  75 دقيقًة بسعر 

إشراقًا وصحًة  أكثر  للحصول على بشرة  تدليك  جلسة 
بالعناصر  تزويدها  البشرة من خالل  لتعزيز  تدليك  جلسة 

للتخلص  األساسية  المعدنية  واألمالح  الغذائية  القيمة  العالية 
المجددة  العناصر  تعزيز  مع  والمجهدة  الباهتة  البشرة  من 

فاعليته  مثبتة  عالج  السموم.  من  الجسم  تخلص  التي  للطاقة 
وإشراقًا. امتالًء  أكثر  البشرة مظهراً صحيًا  يكسب 

إماراتيًا  60 دقيقًة بسعر 675 درهمًا 

البقع  من  للتخلص  تدليك  جلسة 
المصابة  أو  المحتقنة  أو  الدهنية  البشرة  بعمق  ينظف  عالج 

للتخلص من  الوجه  لبشرة  الهرموني. عالج  الشباب  بحب 
تعزيز  التدليك في  يساعد  والدهني، كما  الالمع  مظهرها 

للتخلص من  فعالة  الصغرى. جلسة عالجية  الدموية  الدورة 
إشراقًا.  أكثر  نقية  للحصول على بشرة  السموم 

إماراتيًا 60 دقيقًة بسعر 575 درهمًا 

بفاعلية  البشرة  لتقشير  إلميس  جلسة 
البشرة  تقدم سن  فاعليته في مقاومة عالمات  عالج مثبتة 

البشرة  لتقشير  اإلنزيمات  تستخدم  حيث  البشرة  لون  وتوحيد 
بدايًة جديدًة  الجلسة  تعد هذه  وتجديد خالياها.  بفاعلية 

فائقة. ونعومة  أكثر شبابًا،  البشرة مظهراً  إلكساب 

إماراتيًا 580 درهمًا  60 دقيقًة بسعر 

For reservations, please contact the spa to schedule your appointments. We require 24-hour notice for changes or cancellations. ٢٤ ساعة  االتصال قبل  الموعد,يرجى  الغاء  او  الموعد. في حال تغيير  لتحديد  االتصال  للحجز يرجى 



لباقات اكتشف نفسك من جديد
باقة االمل 

جلسة تدليك مميزة مقشرة ومنظفة للجسم تساعد في 
االسترخاء لمدة 30 دقيقة من هيفنلي سبا.

من 60 إلى 90 دقيقة... بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

باقة الحلم 

جلسة مكثفة لتدليك العضالت لمدة 60 دقيقة لالسترخاء 
وتخفيف التوتر، ثم تدليك للوجه بلمسات إلميس لمدة 60 دقيقة 

120 دقيقة بسعر 670 درهمًا إماراتيًا

باقة  االمنيات 
جلسة لتدليك الظهر والرقبة واألكتاف لمدة 30 دقيقة، وجلسة 
لتقشير الجسم بأكمله لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول على 
جلسة إضافية لعالج الوجه بالتقنية الحيوية BIOTECH لمدة 60 

دقيقة   

120 دقيقة بسعر 975 درهمًا إماراتيًا

باقة العبي الغولف 
استمتع بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف ُصممت خصيصًا 

لتخفيف اإلجهاد العضلي، ولالستمتاع بلعبتك المفضلة في 
المستقبل. وبذلك يمكن لقدميك وساقيك استعادة حيويتهما 

مما يجعلك قادراً على مواصلة اللعب.       

60 دقيقة بسعر 400 درهم إماراتي

العالجات احملفزة على النشاط )30 دقيقة( 
بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك فروة الرأس بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك القدمين باعثة على االسترخاء بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك سريعة للوجه بسعر 280 درهمًا إماراتيًا

رسوم دخول بركة السباحة: 50 درهما )لغير المقيمين بالفندق(

THE WESTIN ABU DHABI 
GOLF RESORT & SPA

P.O. BOX 126797, 
ABU DHABI, 
United Arab Emirates
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Awaken 
Your Senses

قائمة  على  سريعة  نظرة 
سبا  هيفنلي  عالجات 

 عالجات الوجه  
ميكنك اآلن التعرف على املواد الشديدة الفاعلية وملسات إمليس املميزة لشد البشرة والتقنية الكهربائية احليوية 

املتطورة 5 يف 1 التي تعمل جميعها يف تناغم مع اجملال الكهربائي احليوي الطبيعي للبشرة.

جلسة تدليك إلميس لشد البشرة 
تعرفي على تقاسيم وجهك مع هذا المزيج الرائع الذي يجمع بين 

التدليك وتقنية الجلفنة لنحت البشرة. يتم تعزيز البشرة من 
خالل تحديد تقاسيم الوجه لمنحه مظهراً مشدوداً.

60 دقيقًة بسعر 760 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك البشرة إلميس 
عالج جديد للوجه مثبتة فاعليته يوحد لون البشرة ويساعدها 
في التخلص من البقع والخطوط الدقيقة لتحسين ملمسها. 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية 
وتدليكها وعالجها بالضوء للحصول على بشرة فائقة النعومة.

60 دقيقًة بسعر 615 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتجديد الخاليا 
يعمل هذا العالج على تجديد خاليا البشرة المرهقة؛ حيث تساعد 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في 
إزالة الشوائب وخاليا البشرة الميتة، في حين تساعد الجلفنة 

في تجديد خاليا البشرة الحالية والحفاظ على رطوبتها وتمنح 
بشرتك مظهراً أكثر إشراقًا.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتهدئة البشرة الحساسة 
 تعمل هذه الجلسة على مقاومة االحمرار وتهدئة البشرة 

الحساسة. كما تعمل خالصة األكسجين على تجديد خاليا البشرة، 
في حين يساعد العالج بالضوء األحمر والمهدئات المضادة 

لألكسدة البشرَة في استعادة حيويتها. والنتيجة هي الحصول 
على بشرة هادئة وناعمة.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة إمليس لتدليك الوجه للرجال 
الحل األمثل الذي يلجأ إليه الكثير من الرجال لتعدد فوائده 

وظهور تأثيره الرائع في وقت قليل.                
م سن البشرة  يساعد في التخلص من اإلجهاد ويزيل عالمات تقدُّ

وعالمات اإلرهاق من بشرة الرجال، وُينشط البشرة بطريقة ال 
مثيل لها، كما تساعد عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات 

فوق الصوتية والبخار والجلفنة في تنظيف البشرة بعمق، لذا 
تتميز هذه الجلسة بتعدد فوائدها وتأثيرها الكبير في وقت 

قليل.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًاً

داب السبا 
هيفنلي سبا في فندق ويستين؛ واحة السكينة واالسترخاء 

وتجدد الحيوية... مكان يحظى فيه الهدوء والخصوصية بأهمية 
كبيرة.ً

ما الذي يجب ارتداؤه 
سنقدم لك الرداء والشبشب الذي يجب عليك ارتداؤه عند 

زيارتك للسبا، وسنخصص لك خزانة لتتمكن من وضع متعلقاتك 
الشخصية بها. وعند تلقيك لعالجات السبا، يوصى بتلقي العالج 
وجلسات التدليك دون ارتداء المالبس. يقدم لك أخصائيو العالج 
المدربون تدريبًا مهنيًا مستًوى من الراحة من خالل تدليك بعض 

المناطق في الجسم والتي قد ال يتم التركيز عليها عند تلقي 
العالج. 

االحتفاظ باألشياء الثمينة 
تتميز جميع الخزائن بوجود عامل األمان بها )مثل المفتاح أو 

القفل(.ً

الوصول المتأخر 
ُيرجى الوصول قبل الموعد المحدد بوقت ال يقل عن 20 دقيقة، 
ولكن إذا كان الوصول المتأخر أمراً حتميًا ُيرجى إخطار موظف 

االستقبال في السبا إن أمكن. سيقلل الوصول المتأخر من 
وقت جلسة العالج، حيث يجب علينا االنتهاء في الوقت المحدد 

للجلسة حتى نتمكن من استقبال الضيف التالي.

في حال الرغبة في إلغاء الجلسة نرجو من جميع الضيوف إخطار 
السبا باإللغاء قبل الموعد المحدد بما ال يقل عن 24 ساعة. إذا تم 
اإلخطار بالرغبة في اإللغاء قبل موعد الجلسة بأقل من 24 ساعة 

قد ُتضاف رسوم خدمة على رقم بطاقة االئتمان الذي تم تسجيله 
وقت الحجز.

استخدام الهاتف المتحرك 
إن الهدوء واالسترخاء هما أكثر ما يهم ضيوفنا؛ لذلك نطلب 

منك إغالق هاتفك المتحرك قبل الدخول إلى السبا.

اعتبارات صحية خاصة
إذا كنت تعاني من مشكالت صحية أو كنِت في فترة الحمل 

فعليك التأكد من إخطار فريق السبا بحالتك الصحية عند حجز 
موعد الجلسة. يمكن لموظفي االستقبال تعريف الضيوف 

بالعالجات حتى يتمكنوا من تحديد العالجات األكثر فائدة لهم، 
والعالجات التي يجب عليهم تجنبها نتيجة لظروفهم الصحية أو 

حساسيتهم الشديدة منها.

جلسة البخار
ُتعد جلسات البخار إحدى الجلسات العالجية المفيدة في السبا، 
ولكن يجب دائمًا اللجوء إليها بشكٍل معتدل. حيث قد تختلف 

مدة الجلسة العالجية من شخص آلخر، ولكن هناك بعض 
المبادئ التوجيهية األساسية التي يمكن لجميع األفراد ذوي 

الصحة الجيدة اتباعها. تساعد الحرارة الموجودة في غرفة البخار 
في فتح المسام وتنشيط الجهاز التنفسي؛ لذا يوصى بالوجود 

في هذه الغرفة في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق.

المشروبات الكحولية والسبا
يوصى بعدم شرب المشروبات الكحولية أثناء تلقيك جلسات 

العالج أو بعد الجلسات مباشرة.

الخيارات الشخصيةا
إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة الغرفة أو تغيير مستوى 

الضغط المستخدم في التدليك ُيرجى التواصل مع أخصائي 
العالج الخاص بك وإخباره بما تفضله حتى يتمكن من توفير 

أقصى وسائل الراحة لك.

أخصائي العالج
ُيرجى تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون أخصائي العالج رجاًل أو 

امرأة، إال أننا نود أن نخبرك بأن جميع أخصائيي العالج العاملين 
لدينا مَدربون تدريبًا مهنيًا، ويقدمون أعلى مستويات الخدمة، 

ويهتمون دائمًا بتوفير أعلى مستويات الراحة لك.

طريقة الدفع
يمكنك الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان. إذا كنت أحد 

ضيوف الفندق فقد ُيضاف إلى سعر غرفة الفندق رسوم خدمات 
السبا

شهادات الهدايا التي يتم منحها من الفندق والمنتجع 
الصحي.

يمكنك شراء شهادات الهدايا مقابل مبلغ مالي محدد  بالدرهم 
اإلماراتي، أو مقابل االستفادة ببعض الخدمات المحددة من 

مكتب االستقبال الخاص بالسبا، أو من خالل إحدى خدمات الحجز 
بالهاتف التي نقدمها. ُيرجى االتصال بالسبا للتأكد من الفئة 

العمرية التي يحق لها االشتراك في هذه الخدمات.

ال يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول 
العالجات والخدمات المقدمة من السبا. أما من تزيد أعمارهم 

على 16 عامًا فيجب أن يكون معهم مرافق، وأن يقدم لهم العالج 
أخصائيون من نفس الفئة العمرية. ا

Treatments Enhancers 
BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES 250.00

SCALP MASSAGE
30 MINUTES 250.00

RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES 250.00

EXPRESS FACIAL
30 MINUTES 280.00

POOL PASS
50.00

Spa Etiquette 
Heavenly Spa by Westin is an oasis of 
serenity, relaxation and rejuvenation… a place 
where privacy and quiet are of the utmost 
importance.

WHAT TO WEAR
We will provide you with a robe and slippers 
to wear while visiting our spas and you will 
be assigned a locker to store your personal 
belongings. During your spa treatment, it 
is recommended that you experience body 
services without clothing. Our therapists are 
professionally trained and will ensure a level of 
comfort by appropriately draping areas of the 
body that are not a focus of the treatment. 

STORING VALUABLES 
All lockers will have a security mechanism 
(such as a key or combination lock).

LATE ARRIVAL TIME 
We ask that you arrive at least 20 minutes 
prior to your scheduled appointment time; 
however, if a late arrival is unavoidable, 
please call to notify the spa receptionist when 
possible. Arriving late will simply limit the 
time for your treatment, as we must complete 
your service by the designated end-time in 
order to appropriately accommodate the next 
guest. We request that all guests using the 
spa extend a 24-hour cancellation notice. If 
less than 24-hours’ notice is given, a service 
charge may be posted to the credit card 
number noted at the time of booking.

CELL PHONE USAGE
Quiet and calm are of the utmost importance 
to our guests – that’s why we ask that you turn 
off your cell phone before entering the spa.

SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS 
If you have health concerns or are pregnant, 
please be sure to notify our spa staff when 
booking your treatment. Our reception staff 
can offer guidance as to which treatments will 
be the most beneficial and those that should 
be avoided due to physical limitations or 
sensitivity.

 

STEAM TIME 
Steam is a beneficial facet of the spa hotel 
experience, but should always be used in 
moderation. Proper usage time will vary, but 
there are some general guidelines that most 
individuals who are in good health can follow. 
The wet heat of the steam room is effective in 
opening pores and awakening the respiratory 
system; for this, we recommend a 5-6 minute 
time frame.

ALCOHOLIC BEVERAGES AND SPAS 
We recommend that you do not consume 
alcohol during or immediately after your spa 
treatments.

PERSONAL PREFERENCES 
Whether it is the room temperature or 
the level of massage pressure, please 
communicate your preferences with the 
therapist so that he or she can make your time 
with us a special experience.

THERAPIST GENDER 
Please feel free to request either a male or 
female therapist for your treatment. However, 
we would like to note that all of our therapists 
are professionally trained and will offer you the 
highest standard of service with continuous 
consideration for your comfort level.

PAYMENT 
We accept all major credit cards and cash. 
If you are a guest of the hotel, you may also 
charge spa services to your hotel room. 

SPA HOTEL AND RESORT GIFT CERTIFICATES
You may purchase gift certificates for a 
specific AED amount or for particular services 
at the reception desk of the spa or through 
one of our phone reservationists if offered. 
Guests must be at least 16 years of age to experience 
a spa treatment. If under the age of 16, guests must be 
accompanied by a guardian and can only have treatments 
performed by therapists of the same gender.

All treatments are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee

جميع أسعار العالجات تشتمل على %10 رسوم خدمة، و%6 رسوم سياحية و%4 رسوم البلدية

©2016 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Westin and its logos are the trademarks of  
Marriott International, Inc., or its affiliates.



لباقات اكتشف نفسك من جديد
باقة االمل 

جلسة تدليك مميزة مقشرة ومنظفة للجسم تساعد في 
االسترخاء لمدة 30 دقيقة من هيفنلي سبا.

من 60 إلى 90 دقيقة... بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

باقة الحلم 

جلسة مكثفة لتدليك العضالت لمدة 60 دقيقة لالسترخاء 
وتخفيف التوتر، ثم تدليك للوجه بلمسات إلميس لمدة 60 دقيقة 

120 دقيقة بسعر 670 درهمًا إماراتيًا

باقة  االمنيات 
جلسة لتدليك الظهر والرقبة واألكتاف لمدة 30 دقيقة، وجلسة 
لتقشير الجسم بأكمله لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول على 
جلسة إضافية لعالج الوجه بالتقنية الحيوية BIOTECH لمدة 60 

دقيقة   

120 دقيقة بسعر 975 درهمًا إماراتيًا

باقة العبي الغولف 
استمتع بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف ُصممت خصيصًا 

لتخفيف اإلجهاد العضلي، ولالستمتاع بلعبتك المفضلة في 
المستقبل. وبذلك يمكن لقدميك وساقيك استعادة حيويتهما 

مما يجعلك قادراً على مواصلة اللعب.       

60 دقيقة بسعر 400 درهم إماراتي

العالجات احملفزة على النشاط )30 دقيقة( 
بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك فروة الرأس بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك القدمين باعثة على االسترخاء بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك سريعة للوجه بسعر 280 درهمًا إماراتيًا

رسوم دخول بركة السباحة: 50 درهما )لغير المقيمين بالفندق(

THE WESTIN ABU DHABI 
GOLF RESORT & SPA

P.O. BOX 126797, 
ABU DHABI, 
United Arab Emirates

T   +971 2.616.9999

westin.com/abudhabigolfresort

Awaken 
Your Senses

قائمة  على  سريعة  نظرة 
سبا  هيفنلي  عالجات 

 عالجات الوجه  
ميكنك اآلن التعرف على املواد الشديدة الفاعلية وملسات إمليس املميزة لشد البشرة والتقنية الكهربائية احليوية 

املتطورة 5 يف 1 التي تعمل جميعها يف تناغم مع اجملال الكهربائي احليوي الطبيعي للبشرة.

جلسة تدليك إلميس لشد البشرة 
تعرفي على تقاسيم وجهك مع هذا المزيج الرائع الذي يجمع بين 

التدليك وتقنية الجلفنة لنحت البشرة. يتم تعزيز البشرة من 
خالل تحديد تقاسيم الوجه لمنحه مظهراً مشدوداً.

60 دقيقًة بسعر 760 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك البشرة إلميس 
عالج جديد للوجه مثبتة فاعليته يوحد لون البشرة ويساعدها 
في التخلص من البقع والخطوط الدقيقة لتحسين ملمسها. 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية 
وتدليكها وعالجها بالضوء للحصول على بشرة فائقة النعومة.

60 دقيقًة بسعر 615 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتجديد الخاليا 
يعمل هذا العالج على تجديد خاليا البشرة المرهقة؛ حيث تساعد 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في 
إزالة الشوائب وخاليا البشرة الميتة، في حين تساعد الجلفنة 

في تجديد خاليا البشرة الحالية والحفاظ على رطوبتها وتمنح 
بشرتك مظهراً أكثر إشراقًا.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتهدئة البشرة الحساسة 
 تعمل هذه الجلسة على مقاومة االحمرار وتهدئة البشرة 

الحساسة. كما تعمل خالصة األكسجين على تجديد خاليا البشرة، 
في حين يساعد العالج بالضوء األحمر والمهدئات المضادة 

لألكسدة البشرَة في استعادة حيويتها. والنتيجة هي الحصول 
على بشرة هادئة وناعمة.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة إمليس لتدليك الوجه للرجال 
الحل األمثل الذي يلجأ إليه الكثير من الرجال لتعدد فوائده 

وظهور تأثيره الرائع في وقت قليل.                
م سن البشرة  يساعد في التخلص من اإلجهاد ويزيل عالمات تقدُّ

وعالمات اإلرهاق من بشرة الرجال، وُينشط البشرة بطريقة ال 
مثيل لها، كما تساعد عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات 

فوق الصوتية والبخار والجلفنة في تنظيف البشرة بعمق، لذا 
تتميز هذه الجلسة بتعدد فوائدها وتأثيرها الكبير في وقت 

قليل.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًاً

داب السبا 
هيفنلي سبا في فندق ويستين؛ واحة السكينة واالسترخاء 

وتجدد الحيوية... مكان يحظى فيه الهدوء والخصوصية بأهمية 
كبيرة.ً

ما الذي يجب ارتداؤه 
سنقدم لك الرداء والشبشب الذي يجب عليك ارتداؤه عند 

زيارتك للسبا، وسنخصص لك خزانة لتتمكن من وضع متعلقاتك 
الشخصية بها. وعند تلقيك لعالجات السبا، يوصى بتلقي العالج 
وجلسات التدليك دون ارتداء المالبس. يقدم لك أخصائيو العالج 
المدربون تدريبًا مهنيًا مستًوى من الراحة من خالل تدليك بعض 

المناطق في الجسم والتي قد ال يتم التركيز عليها عند تلقي 
العالج. 

االحتفاظ باألشياء الثمينة 
تتميز جميع الخزائن بوجود عامل األمان بها )مثل المفتاح أو 

القفل(.ً

الوصول المتأخر 
ُيرجى الوصول قبل الموعد المحدد بوقت ال يقل عن 20 دقيقة، 
ولكن إذا كان الوصول المتأخر أمراً حتميًا ُيرجى إخطار موظف 

االستقبال في السبا إن أمكن. سيقلل الوصول المتأخر من 
وقت جلسة العالج، حيث يجب علينا االنتهاء في الوقت المحدد 

للجلسة حتى نتمكن من استقبال الضيف التالي.

في حال الرغبة في إلغاء الجلسة نرجو من جميع الضيوف إخطار 
السبا باإللغاء قبل الموعد المحدد بما ال يقل عن 24 ساعة. إذا تم 
اإلخطار بالرغبة في اإللغاء قبل موعد الجلسة بأقل من 24 ساعة 

قد ُتضاف رسوم خدمة على رقم بطاقة االئتمان الذي تم تسجيله 
وقت الحجز.

استخدام الهاتف المتحرك 
إن الهدوء واالسترخاء هما أكثر ما يهم ضيوفنا؛ لذلك نطلب 

منك إغالق هاتفك المتحرك قبل الدخول إلى السبا.

اعتبارات صحية خاصة
إذا كنت تعاني من مشكالت صحية أو كنِت في فترة الحمل 

فعليك التأكد من إخطار فريق السبا بحالتك الصحية عند حجز 
موعد الجلسة. يمكن لموظفي االستقبال تعريف الضيوف 

بالعالجات حتى يتمكنوا من تحديد العالجات األكثر فائدة لهم، 
والعالجات التي يجب عليهم تجنبها نتيجة لظروفهم الصحية أو 

حساسيتهم الشديدة منها.

جلسة البخار
ُتعد جلسات البخار إحدى الجلسات العالجية المفيدة في السبا، 
ولكن يجب دائمًا اللجوء إليها بشكٍل معتدل. حيث قد تختلف 

مدة الجلسة العالجية من شخص آلخر، ولكن هناك بعض 
المبادئ التوجيهية األساسية التي يمكن لجميع األفراد ذوي 

الصحة الجيدة اتباعها. تساعد الحرارة الموجودة في غرفة البخار 
في فتح المسام وتنشيط الجهاز التنفسي؛ لذا يوصى بالوجود 

في هذه الغرفة في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق.

المشروبات الكحولية والسبا
يوصى بعدم شرب المشروبات الكحولية أثناء تلقيك جلسات 

العالج أو بعد الجلسات مباشرة.

الخيارات الشخصيةا
إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة الغرفة أو تغيير مستوى 

الضغط المستخدم في التدليك ُيرجى التواصل مع أخصائي 
العالج الخاص بك وإخباره بما تفضله حتى يتمكن من توفير 

أقصى وسائل الراحة لك.

أخصائي العالج
ُيرجى تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون أخصائي العالج رجاًل أو 

امرأة، إال أننا نود أن نخبرك بأن جميع أخصائيي العالج العاملين 
لدينا مَدربون تدريبًا مهنيًا، ويقدمون أعلى مستويات الخدمة، 

ويهتمون دائمًا بتوفير أعلى مستويات الراحة لك.

طريقة الدفع
يمكنك الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان. إذا كنت أحد 

ضيوف الفندق فقد ُيضاف إلى سعر غرفة الفندق رسوم خدمات 
السبا

شهادات الهدايا التي يتم منحها من الفندق والمنتجع 
الصحي.

يمكنك شراء شهادات الهدايا مقابل مبلغ مالي محدد  بالدرهم 
اإلماراتي، أو مقابل االستفادة ببعض الخدمات المحددة من 

مكتب االستقبال الخاص بالسبا، أو من خالل إحدى خدمات الحجز 
بالهاتف التي نقدمها. ُيرجى االتصال بالسبا للتأكد من الفئة 

العمرية التي يحق لها االشتراك في هذه الخدمات.

ال يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول 
العالجات والخدمات المقدمة من السبا. أما من تزيد أعمارهم 

على 16 عامًا فيجب أن يكون معهم مرافق، وأن يقدم لهم العالج 
أخصائيون من نفس الفئة العمرية. ا

Treatments Enhancers 
BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES 250.00

SCALP MASSAGE
30 MINUTES 250.00

RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES 250.00

EXPRESS FACIAL
30 MINUTES 280.00

POOL PASS
50.00

Spa Etiquette 
Heavenly Spa by Westin is an oasis of 
serenity, relaxation and rejuvenation… a place 
where privacy and quiet are of the utmost 
importance.

WHAT TO WEAR
We will provide you with a robe and slippers 
to wear while visiting our spas and you will 
be assigned a locker to store your personal 
belongings. During your spa treatment, it 
is recommended that you experience body 
services without clothing. Our therapists are 
professionally trained and will ensure a level of 
comfort by appropriately draping areas of the 
body that are not a focus of the treatment. 

STORING VALUABLES 
All lockers will have a security mechanism 
(such as a key or combination lock).

LATE ARRIVAL TIME 
We ask that you arrive at least 20 minutes 
prior to your scheduled appointment time; 
however, if a late arrival is unavoidable, 
please call to notify the spa receptionist when 
possible. Arriving late will simply limit the 
time for your treatment, as we must complete 
your service by the designated end-time in 
order to appropriately accommodate the next 
guest. We request that all guests using the 
spa extend a 24-hour cancellation notice. If 
less than 24-hours’ notice is given, a service 
charge may be posted to the credit card 
number noted at the time of booking.

CELL PHONE USAGE
Quiet and calm are of the utmost importance 
to our guests – that’s why we ask that you turn 
off your cell phone before entering the spa.

SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS 
If you have health concerns or are pregnant, 
please be sure to notify our spa staff when 
booking your treatment. Our reception staff 
can offer guidance as to which treatments will 
be the most beneficial and those that should 
be avoided due to physical limitations or 
sensitivity.

 

STEAM TIME 
Steam is a beneficial facet of the spa hotel 
experience, but should always be used in 
moderation. Proper usage time will vary, but 
there are some general guidelines that most 
individuals who are in good health can follow. 
The wet heat of the steam room is effective in 
opening pores and awakening the respiratory 
system; for this, we recommend a 5-6 minute 
time frame.

ALCOHOLIC BEVERAGES AND SPAS 
We recommend that you do not consume 
alcohol during or immediately after your spa 
treatments.

PERSONAL PREFERENCES 
Whether it is the room temperature or 
the level of massage pressure, please 
communicate your preferences with the 
therapist so that he or she can make your time 
with us a special experience.

THERAPIST GENDER 
Please feel free to request either a male or 
female therapist for your treatment. However, 
we would like to note that all of our therapists 
are professionally trained and will offer you the 
highest standard of service with continuous 
consideration for your comfort level.

PAYMENT 
We accept all major credit cards and cash. 
If you are a guest of the hotel, you may also 
charge spa services to your hotel room. 

SPA HOTEL AND RESORT GIFT CERTIFICATES
You may purchase gift certificates for a 
specific AED amount or for particular services 
at the reception desk of the spa or through 
one of our phone reservationists if offered. 
Guests must be at least 16 years of age to experience 
a spa treatment. If under the age of 16, guests must be 
accompanied by a guardian and can only have treatments 
performed by therapists of the same gender.

All treatments are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee

جميع أسعار العالجات تشتمل على %10 رسوم خدمة، و%6 رسوم سياحية و%4 رسوم البلدية
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جلسة لتدليك القدمين باعثة على االسترخاء بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك سريعة للوجه بسعر 280 درهمًا إماراتيًا

رسوم دخول بركة السباحة: 50 درهما )لغير المقيمين بالفندق(

THE WESTIN ABU DHABI 
GOLF RESORT & SPA

P.O. BOX 126797, 
ABU DHABI, 
United Arab Emirates

T   +971 2.616.9999

westin.com/abudhabigolfresort

Awaken 
Your Senses

قائمة  على  سريعة  نظرة 
سبا  هيفنلي  عالجات 

 عالجات الوجه  
ميكنك اآلن التعرف على املواد الشديدة الفاعلية وملسات إمليس املميزة لشد البشرة والتقنية الكهربائية احليوية 

املتطورة 5 يف 1 التي تعمل جميعها يف تناغم مع اجملال الكهربائي احليوي الطبيعي للبشرة.

جلسة تدليك إلميس لشد البشرة 
تعرفي على تقاسيم وجهك مع هذا المزيج الرائع الذي يجمع بين 

التدليك وتقنية الجلفنة لنحت البشرة. يتم تعزيز البشرة من 
خالل تحديد تقاسيم الوجه لمنحه مظهراً مشدوداً.

60 دقيقًة بسعر 760 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك البشرة إلميس 
عالج جديد للوجه مثبتة فاعليته يوحد لون البشرة ويساعدها 
في التخلص من البقع والخطوط الدقيقة لتحسين ملمسها. 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية 
وتدليكها وعالجها بالضوء للحصول على بشرة فائقة النعومة.

60 دقيقًة بسعر 615 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتجديد الخاليا 
يعمل هذا العالج على تجديد خاليا البشرة المرهقة؛ حيث تساعد 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في 
إزالة الشوائب وخاليا البشرة الميتة، في حين تساعد الجلفنة 

في تجديد خاليا البشرة الحالية والحفاظ على رطوبتها وتمنح 
بشرتك مظهراً أكثر إشراقًا.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتهدئة البشرة الحساسة 
 تعمل هذه الجلسة على مقاومة االحمرار وتهدئة البشرة 

الحساسة. كما تعمل خالصة األكسجين على تجديد خاليا البشرة، 
في حين يساعد العالج بالضوء األحمر والمهدئات المضادة 

لألكسدة البشرَة في استعادة حيويتها. والنتيجة هي الحصول 
على بشرة هادئة وناعمة.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة إمليس لتدليك الوجه للرجال 
الحل األمثل الذي يلجأ إليه الكثير من الرجال لتعدد فوائده 

وظهور تأثيره الرائع في وقت قليل.                
م سن البشرة  يساعد في التخلص من اإلجهاد ويزيل عالمات تقدُّ

وعالمات اإلرهاق من بشرة الرجال، وُينشط البشرة بطريقة ال 
مثيل لها، كما تساعد عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات 

فوق الصوتية والبخار والجلفنة في تنظيف البشرة بعمق، لذا 
تتميز هذه الجلسة بتعدد فوائدها وتأثيرها الكبير في وقت 

قليل.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًاً

داب السبا 
هيفنلي سبا في فندق ويستين؛ واحة السكينة واالسترخاء 

وتجدد الحيوية... مكان يحظى فيه الهدوء والخصوصية بأهمية 
كبيرة.ً

ما الذي يجب ارتداؤه 
سنقدم لك الرداء والشبشب الذي يجب عليك ارتداؤه عند 

زيارتك للسبا، وسنخصص لك خزانة لتتمكن من وضع متعلقاتك 
الشخصية بها. وعند تلقيك لعالجات السبا، يوصى بتلقي العالج 
وجلسات التدليك دون ارتداء المالبس. يقدم لك أخصائيو العالج 
المدربون تدريبًا مهنيًا مستًوى من الراحة من خالل تدليك بعض 

المناطق في الجسم والتي قد ال يتم التركيز عليها عند تلقي 
العالج. 

االحتفاظ باألشياء الثمينة 
تتميز جميع الخزائن بوجود عامل األمان بها )مثل المفتاح أو 

القفل(.ً

الوصول المتأخر 
ُيرجى الوصول قبل الموعد المحدد بوقت ال يقل عن 20 دقيقة، 
ولكن إذا كان الوصول المتأخر أمراً حتميًا ُيرجى إخطار موظف 

االستقبال في السبا إن أمكن. سيقلل الوصول المتأخر من 
وقت جلسة العالج، حيث يجب علينا االنتهاء في الوقت المحدد 

للجلسة حتى نتمكن من استقبال الضيف التالي.

في حال الرغبة في إلغاء الجلسة نرجو من جميع الضيوف إخطار 
السبا باإللغاء قبل الموعد المحدد بما ال يقل عن 24 ساعة. إذا تم 
اإلخطار بالرغبة في اإللغاء قبل موعد الجلسة بأقل من 24 ساعة 

قد ُتضاف رسوم خدمة على رقم بطاقة االئتمان الذي تم تسجيله 
وقت الحجز.

استخدام الهاتف المتحرك 
إن الهدوء واالسترخاء هما أكثر ما يهم ضيوفنا؛ لذلك نطلب 

منك إغالق هاتفك المتحرك قبل الدخول إلى السبا.

اعتبارات صحية خاصة
إذا كنت تعاني من مشكالت صحية أو كنِت في فترة الحمل 

فعليك التأكد من إخطار فريق السبا بحالتك الصحية عند حجز 
موعد الجلسة. يمكن لموظفي االستقبال تعريف الضيوف 

بالعالجات حتى يتمكنوا من تحديد العالجات األكثر فائدة لهم، 
والعالجات التي يجب عليهم تجنبها نتيجة لظروفهم الصحية أو 

حساسيتهم الشديدة منها.

جلسة البخار
ُتعد جلسات البخار إحدى الجلسات العالجية المفيدة في السبا، 
ولكن يجب دائمًا اللجوء إليها بشكٍل معتدل. حيث قد تختلف 

مدة الجلسة العالجية من شخص آلخر، ولكن هناك بعض 
المبادئ التوجيهية األساسية التي يمكن لجميع األفراد ذوي 

الصحة الجيدة اتباعها. تساعد الحرارة الموجودة في غرفة البخار 
في فتح المسام وتنشيط الجهاز التنفسي؛ لذا يوصى بالوجود 

في هذه الغرفة في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق.

المشروبات الكحولية والسبا
يوصى بعدم شرب المشروبات الكحولية أثناء تلقيك جلسات 

العالج أو بعد الجلسات مباشرة.

الخيارات الشخصيةا
إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة الغرفة أو تغيير مستوى 

الضغط المستخدم في التدليك ُيرجى التواصل مع أخصائي 
العالج الخاص بك وإخباره بما تفضله حتى يتمكن من توفير 

أقصى وسائل الراحة لك.

أخصائي العالج
ُيرجى تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون أخصائي العالج رجاًل أو 

امرأة، إال أننا نود أن نخبرك بأن جميع أخصائيي العالج العاملين 
لدينا مَدربون تدريبًا مهنيًا، ويقدمون أعلى مستويات الخدمة، 

ويهتمون دائمًا بتوفير أعلى مستويات الراحة لك.

طريقة الدفع
يمكنك الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان. إذا كنت أحد 

ضيوف الفندق فقد ُيضاف إلى سعر غرفة الفندق رسوم خدمات 
السبا

شهادات الهدايا التي يتم منحها من الفندق والمنتجع 
الصحي.

يمكنك شراء شهادات الهدايا مقابل مبلغ مالي محدد  بالدرهم 
اإلماراتي، أو مقابل االستفادة ببعض الخدمات المحددة من 

مكتب االستقبال الخاص بالسبا، أو من خالل إحدى خدمات الحجز 
بالهاتف التي نقدمها. ُيرجى االتصال بالسبا للتأكد من الفئة 

العمرية التي يحق لها االشتراك في هذه الخدمات.

ال يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول 
العالجات والخدمات المقدمة من السبا. أما من تزيد أعمارهم 

على 16 عامًا فيجب أن يكون معهم مرافق، وأن يقدم لهم العالج 
أخصائيون من نفس الفئة العمرية. ا

Treatments Enhancers 
BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES 250.00

SCALP MASSAGE
30 MINUTES 250.00

RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES 250.00

EXPRESS FACIAL
30 MINUTES 280.00

POOL PASS
50.00

Spa Etiquette 
Heavenly Spa by Westin is an oasis of 
serenity, relaxation and rejuvenation… a place 
where privacy and quiet are of the utmost 
importance.

WHAT TO WEAR
We will provide you with a robe and slippers 
to wear while visiting our spas and you will 
be assigned a locker to store your personal 
belongings. During your spa treatment, it 
is recommended that you experience body 
services without clothing. Our therapists are 
professionally trained and will ensure a level of 
comfort by appropriately draping areas of the 
body that are not a focus of the treatment. 

STORING VALUABLES 
All lockers will have a security mechanism 
(such as a key or combination lock).

LATE ARRIVAL TIME 
We ask that you arrive at least 20 minutes 
prior to your scheduled appointment time; 
however, if a late arrival is unavoidable, 
please call to notify the spa receptionist when 
possible. Arriving late will simply limit the 
time for your treatment, as we must complete 
your service by the designated end-time in 
order to appropriately accommodate the next 
guest. We request that all guests using the 
spa extend a 24-hour cancellation notice. If 
less than 24-hours’ notice is given, a service 
charge may be posted to the credit card 
number noted at the time of booking.

CELL PHONE USAGE
Quiet and calm are of the utmost importance 
to our guests – that’s why we ask that you turn 
off your cell phone before entering the spa.

SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS 
If you have health concerns or are pregnant, 
please be sure to notify our spa staff when 
booking your treatment. Our reception staff 
can offer guidance as to which treatments will 
be the most beneficial and those that should 
be avoided due to physical limitations or 
sensitivity.

 

STEAM TIME 
Steam is a beneficial facet of the spa hotel 
experience, but should always be used in 
moderation. Proper usage time will vary, but 
there are some general guidelines that most 
individuals who are in good health can follow. 
The wet heat of the steam room is effective in 
opening pores and awakening the respiratory 
system; for this, we recommend a 5-6 minute 
time frame.

ALCOHOLIC BEVERAGES AND SPAS 
We recommend that you do not consume 
alcohol during or immediately after your spa 
treatments.

PERSONAL PREFERENCES 
Whether it is the room temperature or 
the level of massage pressure, please 
communicate your preferences with the 
therapist so that he or she can make your time 
with us a special experience.

THERAPIST GENDER 
Please feel free to request either a male or 
female therapist for your treatment. However, 
we would like to note that all of our therapists 
are professionally trained and will offer you the 
highest standard of service with continuous 
consideration for your comfort level.

PAYMENT 
We accept all major credit cards and cash. 
If you are a guest of the hotel, you may also 
charge spa services to your hotel room. 

SPA HOTEL AND RESORT GIFT CERTIFICATES
You may purchase gift certificates for a 
specific AED amount or for particular services 
at the reception desk of the spa or through 
one of our phone reservationists if offered. 
Guests must be at least 16 years of age to experience 
a spa treatment. If under the age of 16, guests must be 
accompanied by a guardian and can only have treatments 
performed by therapists of the same gender.

All treatments are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee

جميع أسعار العالجات تشتمل على %10 رسوم خدمة، و%6 رسوم سياحية و%4 رسوم البلدية

©2016 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Westin and its logos are the trademarks of  
Marriott International, Inc., or its affiliates.



لباقات اكتشف نفسك من جديد
باقة االمل 

جلسة تدليك مميزة مقشرة ومنظفة للجسم تساعد في 
االسترخاء لمدة 30 دقيقة من هيفنلي سبا.

من 60 إلى 90 دقيقة... بسعر 550 درهمًا إماراتيًا

باقة الحلم 

جلسة مكثفة لتدليك العضالت لمدة 60 دقيقة لالسترخاء 
وتخفيف التوتر، ثم تدليك للوجه بلمسات إلميس لمدة 60 دقيقة 

120 دقيقة بسعر 670 درهمًا إماراتيًا

باقة  االمنيات 
جلسة لتدليك الظهر والرقبة واألكتاف لمدة 30 دقيقة، وجلسة 
لتقشير الجسم بأكمله لمدة 30 دقيقة، ويمكنك الحصول على 
جلسة إضافية لعالج الوجه بالتقنية الحيوية BIOTECH لمدة 60 

دقيقة   

120 دقيقة بسعر 975 درهمًا إماراتيًا

باقة العبي الغولف 
استمتع بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف ُصممت خصيصًا 

لتخفيف اإلجهاد العضلي، ولالستمتاع بلعبتك المفضلة في 
المستقبل. وبذلك يمكن لقدميك وساقيك استعادة حيويتهما 

مما يجعلك قادراً على مواصلة اللعب.       

60 دقيقة بسعر 400 درهم إماراتي

العالجات احملفزة على النشاط )30 دقيقة( 
بجلسة تدليك للظهر والرقبة واألكتاف بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك فروة الرأس بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة لتدليك القدمين باعثة على االسترخاء بسعر 250 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك سريعة للوجه بسعر 280 درهمًا إماراتيًا

رسوم دخول بركة السباحة: 50 درهما )لغير المقيمين بالفندق(

THE WESTIN ABU DHABI 
GOLF RESORT & SPA

P.O. BOX 126797, 
ABU DHABI, 
United Arab Emirates

T   +971 2.616.9999

westin.com/abudhabigolfresort

Awaken 
Your Senses

قائمة  على  سريعة  نظرة 
سبا  هيفنلي  عالجات 

 عالجات الوجه  
ميكنك اآلن التعرف على املواد الشديدة الفاعلية وملسات إمليس املميزة لشد البشرة والتقنية الكهربائية احليوية 

املتطورة 5 يف 1 التي تعمل جميعها يف تناغم مع اجملال الكهربائي احليوي الطبيعي للبشرة.

جلسة تدليك إلميس لشد البشرة 
تعرفي على تقاسيم وجهك مع هذا المزيج الرائع الذي يجمع بين 

التدليك وتقنية الجلفنة لنحت البشرة. يتم تعزيز البشرة من 
خالل تحديد تقاسيم الوجه لمنحه مظهراً مشدوداً.

60 دقيقًة بسعر 760 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك البشرة إلميس 
عالج جديد للوجه مثبتة فاعليته يوحد لون البشرة ويساعدها 
في التخلص من البقع والخطوط الدقيقة لتحسين ملمسها. 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية 
وتدليكها وعالجها بالضوء للحصول على بشرة فائقة النعومة.

60 دقيقًة بسعر 615 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتجديد الخاليا 
يعمل هذا العالج على تجديد خاليا البشرة المرهقة؛ حيث تساعد 

عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في 
إزالة الشوائب وخاليا البشرة الميتة، في حين تساعد الجلفنة 

في تجديد خاليا البشرة الحالية والحفاظ على رطوبتها وتمنح 
بشرتك مظهراً أكثر إشراقًا.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة تدليك إلميس لتهدئة البشرة الحساسة 
 تعمل هذه الجلسة على مقاومة االحمرار وتهدئة البشرة 

الحساسة. كما تعمل خالصة األكسجين على تجديد خاليا البشرة، 
في حين يساعد العالج بالضوء األحمر والمهدئات المضادة 

لألكسدة البشرَة في استعادة حيويتها. والنتيجة هي الحصول 
على بشرة هادئة وناعمة.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًا

جلسة إمليس لتدليك الوجه للرجال 
الحل األمثل الذي يلجأ إليه الكثير من الرجال لتعدد فوائده 

وظهور تأثيره الرائع في وقت قليل.                
م سن البشرة  يساعد في التخلص من اإلجهاد ويزيل عالمات تقدُّ

وعالمات اإلرهاق من بشرة الرجال، وُينشط البشرة بطريقة ال 
مثيل لها، كما تساعد عملية تقشير البشرة باستخدام الموجات 

فوق الصوتية والبخار والجلفنة في تنظيف البشرة بعمق، لذا 
تتميز هذه الجلسة بتعدد فوائدها وتأثيرها الكبير في وقت 

قليل.

60 دقيقة بسعر 580 درهمًا إماراتيًاً

داب السبا 
هيفنلي سبا في فندق ويستين؛ واحة السكينة واالسترخاء 

وتجدد الحيوية... مكان يحظى فيه الهدوء والخصوصية بأهمية 
كبيرة.ً

ما الذي يجب ارتداؤه 
سنقدم لك الرداء والشبشب الذي يجب عليك ارتداؤه عند 

زيارتك للسبا، وسنخصص لك خزانة لتتمكن من وضع متعلقاتك 
الشخصية بها. وعند تلقيك لعالجات السبا، يوصى بتلقي العالج 
وجلسات التدليك دون ارتداء المالبس. يقدم لك أخصائيو العالج 
المدربون تدريبًا مهنيًا مستًوى من الراحة من خالل تدليك بعض 

المناطق في الجسم والتي قد ال يتم التركيز عليها عند تلقي 
العالج. 

االحتفاظ باألشياء الثمينة 
تتميز جميع الخزائن بوجود عامل األمان بها )مثل المفتاح أو 

القفل(.ً

الوصول المتأخر 
ُيرجى الوصول قبل الموعد المحدد بوقت ال يقل عن 20 دقيقة، 
ولكن إذا كان الوصول المتأخر أمراً حتميًا ُيرجى إخطار موظف 

االستقبال في السبا إن أمكن. سيقلل الوصول المتأخر من 
وقت جلسة العالج، حيث يجب علينا االنتهاء في الوقت المحدد 

للجلسة حتى نتمكن من استقبال الضيف التالي.

في حال الرغبة في إلغاء الجلسة نرجو من جميع الضيوف إخطار 
السبا باإللغاء قبل الموعد المحدد بما ال يقل عن 24 ساعة. إذا تم 
اإلخطار بالرغبة في اإللغاء قبل موعد الجلسة بأقل من 24 ساعة 

قد ُتضاف رسوم خدمة على رقم بطاقة االئتمان الذي تم تسجيله 
وقت الحجز.

استخدام الهاتف المتحرك 
إن الهدوء واالسترخاء هما أكثر ما يهم ضيوفنا؛ لذلك نطلب 

منك إغالق هاتفك المتحرك قبل الدخول إلى السبا.

اعتبارات صحية خاصة
إذا كنت تعاني من مشكالت صحية أو كنِت في فترة الحمل 

فعليك التأكد من إخطار فريق السبا بحالتك الصحية عند حجز 
موعد الجلسة. يمكن لموظفي االستقبال تعريف الضيوف 

بالعالجات حتى يتمكنوا من تحديد العالجات األكثر فائدة لهم، 
والعالجات التي يجب عليهم تجنبها نتيجة لظروفهم الصحية أو 

حساسيتهم الشديدة منها.

جلسة البخار
ُتعد جلسات البخار إحدى الجلسات العالجية المفيدة في السبا، 
ولكن يجب دائمًا اللجوء إليها بشكٍل معتدل. حيث قد تختلف 

مدة الجلسة العالجية من شخص آلخر، ولكن هناك بعض 
المبادئ التوجيهية األساسية التي يمكن لجميع األفراد ذوي 

الصحة الجيدة اتباعها. تساعد الحرارة الموجودة في غرفة البخار 
في فتح المسام وتنشيط الجهاز التنفسي؛ لذا يوصى بالوجود 

في هذه الغرفة في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق.

المشروبات الكحولية والسبا
يوصى بعدم شرب المشروبات الكحولية أثناء تلقيك جلسات 

العالج أو بعد الجلسات مباشرة.

الخيارات الشخصيةا
إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة الغرفة أو تغيير مستوى 

الضغط المستخدم في التدليك ُيرجى التواصل مع أخصائي 
العالج الخاص بك وإخباره بما تفضله حتى يتمكن من توفير 

أقصى وسائل الراحة لك.

أخصائي العالج
ُيرجى تحديد ما إذا كنت تريد أن يكون أخصائي العالج رجاًل أو 

امرأة، إال أننا نود أن نخبرك بأن جميع أخصائيي العالج العاملين 
لدينا مَدربون تدريبًا مهنيًا، ويقدمون أعلى مستويات الخدمة، 

ويهتمون دائمًا بتوفير أعلى مستويات الراحة لك.

طريقة الدفع
يمكنك الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة االئتمان. إذا كنت أحد 

ضيوف الفندق فقد ُيضاف إلى سعر غرفة الفندق رسوم خدمات 
السبا

شهادات الهدايا التي يتم منحها من الفندق والمنتجع 
الصحي.

يمكنك شراء شهادات الهدايا مقابل مبلغ مالي محدد  بالدرهم 
اإلماراتي، أو مقابل االستفادة ببعض الخدمات المحددة من 

مكتب االستقبال الخاص بالسبا، أو من خالل إحدى خدمات الحجز 
بالهاتف التي نقدمها. ُيرجى االتصال بالسبا للتأكد من الفئة 

العمرية التي يحق لها االشتراك في هذه الخدمات.

ال يحق لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول 
العالجات والخدمات المقدمة من السبا. أما من تزيد أعمارهم 

على 16 عامًا فيجب أن يكون معهم مرافق، وأن يقدم لهم العالج 
أخصائيون من نفس الفئة العمرية. ا

Treatments Enhancers 
BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE
30 MINUTES 250.00

SCALP MASSAGE
30 MINUTES 250.00

RELAXING FOOT MASSAGE
30 MINUTES 250.00

EXPRESS FACIAL
30 MINUTES 280.00

POOL PASS
50.00

Spa Etiquette 
Heavenly Spa by Westin is an oasis of 
serenity, relaxation and rejuvenation… a place 
where privacy and quiet are of the utmost 
importance.

WHAT TO WEAR
We will provide you with a robe and slippers 
to wear while visiting our spas and you will 
be assigned a locker to store your personal 
belongings. During your spa treatment, it 
is recommended that you experience body 
services without clothing. Our therapists are 
professionally trained and will ensure a level of 
comfort by appropriately draping areas of the 
body that are not a focus of the treatment. 

STORING VALUABLES 
All lockers will have a security mechanism 
(such as a key or combination lock).

LATE ARRIVAL TIME 
We ask that you arrive at least 20 minutes 
prior to your scheduled appointment time; 
however, if a late arrival is unavoidable, 
please call to notify the spa receptionist when 
possible. Arriving late will simply limit the 
time for your treatment, as we must complete 
your service by the designated end-time in 
order to appropriately accommodate the next 
guest. We request that all guests using the 
spa extend a 24-hour cancellation notice. If 
less than 24-hours’ notice is given, a service 
charge may be posted to the credit card 
number noted at the time of booking.

CELL PHONE USAGE
Quiet and calm are of the utmost importance 
to our guests – that’s why we ask that you turn 
off your cell phone before entering the spa.

SPECIAL HEALTH CONSIDERATIONS 
If you have health concerns or are pregnant, 
please be sure to notify our spa staff when 
booking your treatment. Our reception staff 
can offer guidance as to which treatments will 
be the most beneficial and those that should 
be avoided due to physical limitations or 
sensitivity.

 

STEAM TIME 
Steam is a beneficial facet of the spa hotel 
experience, but should always be used in 
moderation. Proper usage time will vary, but 
there are some general guidelines that most 
individuals who are in good health can follow. 
The wet heat of the steam room is effective in 
opening pores and awakening the respiratory 
system; for this, we recommend a 5-6 minute 
time frame.

ALCOHOLIC BEVERAGES AND SPAS 
We recommend that you do not consume 
alcohol during or immediately after your spa 
treatments.

PERSONAL PREFERENCES 
Whether it is the room temperature or 
the level of massage pressure, please 
communicate your preferences with the 
therapist so that he or she can make your time 
with us a special experience.

THERAPIST GENDER 
Please feel free to request either a male or 
female therapist for your treatment. However, 
we would like to note that all of our therapists 
are professionally trained and will offer you the 
highest standard of service with continuous 
consideration for your comfort level.

PAYMENT 
We accept all major credit cards and cash. 
If you are a guest of the hotel, you may also 
charge spa services to your hotel room. 

SPA HOTEL AND RESORT GIFT CERTIFICATES
You may purchase gift certificates for a 
specific AED amount or for particular services 
at the reception desk of the spa or through 
one of our phone reservationists if offered. 
Guests must be at least 16 years of age to experience 
a spa treatment. If under the age of 16, guests must be 
accompanied by a guardian and can only have treatments 
performed by therapists of the same gender.

All treatments are inclusive of 10% service charge, 6% tourism fee and 4% Municipality fee
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