
Jumeirah Hotel at Etihad Towers, a sole proprietorship established in the Emirate of Abu Dhabi, trading 
as Jumeirah at Etihad Towers under Tourism Licence number TL11193 and commercial registration 
number iCR11171 of PO. Box 225, Abu Dhabi, United Arab Emirates. 

© Jumeirah 2017

Talise Spa 
Tel +971 2 811 5858 
Email JADspa@jumeirah.com

jumeirah.com/talise

facebook.com/talisespa twitter.com/talisespa

To join now or to learn more visit jumairahsirius.com



S
pa m

enu
سبا

ت ال
مة عالجا

قائ

لكي تتعرف على ذاتك



لكي تتعرف على ذاتك

تاليس سبا
تصطحبك جميرا إلى واحة من الهدوء والسكينة على بعد دقائق من صخب المدينة، حيث ستبدأ رحلتك الخاصة في اكتشاف الذات.

يمثل تاليس سبا الصحي في فندق جميرا في أبراج االتحاد تجربة فخمة لقضاء اإلجازة، فهو يقدم جيال جديدا من المعالجات التي تنقلك إلى حالة من االستشفاء والصفاء 
للعقل والبدن. في تاليس ستكتشف مجموعة منوعة من المعالجات و المساج لالسترخاء وتجديد النشاط؛ وقد قمنا بتصميم تدليك الجسم الكامل والعديد من 

التجارب المميزة لتلبية احتياجاتك الخاصة وإنعاش جسدك وتجديد شبابك.

طقوس ترحيبية مجانية لمدة 15 دقيقة لكل العالجات. 

Talise Spa
Step into our Talise spa in Abu Dhabi, an oasis of calm and tranquillity just moments from the hubbub of the city and begin your journey 
of self discovery.

Talise Spa is a luxurious retreat experience, offering a new generation of treatments that transport you to a healing, serene state of mind 
and body. You’ll discover myriad treatments to relax and revive you; facials, full body massage and our signature experiences are all 
tailored to your personal needs, leaving you refreshed and revitalised.

All Talise Spa body and face treatments are inclusive of a complimentary 15 minute Welcome Ritual.



RElax mind, body and soul.

a journey of inner and outer wellbeing 

at Jumeirah at Etihad Towers.

سكينة العقل، والجسد والروح.
 رحلة من التعافي الداخلي والخارجي

في جميرا في أبراج االتحاد.



Talise Massage
Golden Talise Signature Massage | 60/90 minutes

The ultimate luxurious Talise Signature massage performed with deeply calming, anti-aging gold massage oil. 

The Ultimate Aromatherapy Massage | 60/90 minutes

A signature aromatherapy massage that harnesses the strength of essentail oils to balance your mind and body for a truly memorable 
massage experience. Concentration is on spinal pressures, foot reflex sequences and drainage movements 

Traditional Thai Massage | 60/90 minutes

A therapeutic dry massage focusing on pressure points and stretching movements along the body’s energy channels leaving your body 
relieved and energized 

Herbal Compress Thai Massage | 60/90 minutes

A traditional Thai healing massage using herbal packs to soothe aching muscles and help to de-stress your body. 

Intensive Skin Candle Treatment | 60/90 minutes 

Perfect for a de-stressing pamper session to drizzle the warm oil over areas in need of a deeply nourishing treatment. Packed with 
soybean and almond oils and ultra-moisturizing cocoa butter. 



تدليك تاليس
تدليك تاليس الذهبي الخاص | ٦٠/ ٩٠ دقيقة

منتهى الفخامة مع التدليك الخاص والمميز من تاليس مع زيت التدليك الذهبي المهدئ المقاوم للشيخوخة..

التدليك المثالي مع الزيوت العطرية المعالجة | ٦٠/ ٩٠ دقيقة
تدليك عالجي بالزيوت العطرية يستخدم قوة الزيوت ا¤ساسية لتحقيق التوازن للعقل والجسم بما يمنحك تجربة تدليك ال تُنسى. يكون التركيز على نقاط الضغط في 

العمود الفقري، وتسلسل االنعكاسات في القدمين وحركات التصريف.

التدليك التايلندي التقليدي | ٩٠/٦٠ دقيقة
تدليك عالجي جاف يركز على نقاط الضغط وحركات اµطالة على طول قنوات الطاقة بالجسم µزالة التوتر من الجسم مع إعطائك شعوًرا باالسترخاء التام.

تدليك تايالندي بالضغط مع ا¤عشاب | ٩٠/٦٠ دقيقة
التدليك التايلندي باستعمال مجموعة من االعشاب لتهدئة آالم العضالت وازالة التوتر من الجسم.

عالج البشرة المكثف بالشمع | ٩٠/٦٠ دقيقة
جلسة مثالية للتخلص الضغط وتدليل نفسك مع رذاذ من الزيت الدافئ فوق المناطق التي تحتاج إلى تغذية عميقة. ويأتي مع زيت فول الصويا واللوز وزبدة الكاكاو فائقة 

الترطيب.
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Talise Signature Massage | 60/90 minutes

With your personal wellbeing in mind, this signature therapeutic massage uses a range of techniques borrowed from the best massages 
around the world. A unique combination of pressure points and medicated oil massage sequences create a truly amazing massage 
experience.

Aromatheraphy Massage | 60/90 minutes

Utilising a combination of massage techniques to manipulate the muscles with pure aromatherapy oils customised for your desired 
results. This therapeutic treatment is both relaxing and invigorating, and can assist the circulatory lymphatic nervous systems and 
balance the body.

Balinese Massage | 60/90 minutes

Traditional Balinese massage is a seamless blend of acupressure, skin rolling and firm, smooth strokes that stimulate energy flow and 
circulation whilst creating a deep sense of relaxation. Performed using aromatic oils specific to your body type with results that assist your 
personal wellbeing.

Sport Massage | 60/90 minutes

The most intensive physical massage, focusing on areas that bear the most stress and strain in work and sports including spine, neck, 
shoulder and foot reflex points.Especially recommended for sportsmen and gym enthusiasts. 

Swedish Massage | 60/90 minutes

Enjoy this Scandinavian treatment to help increase oxygen flow in the blood and release toxins from the muscles. This massage 
shortens recovery time from muscular strain by flushing the tissues of metabolic wastes, stimulating the skin, soothing the nerves and 
reducing stress. 

Jet Lag Massage | 90 minutes

For those times when you need to get your body in the right time zone. Dry body brushing followed by intense full body massage with 
eucalyptus and pine oils provide immediate relief to your body. 



تدليك تاليس الخاص | 60/ 90 دقيقة
حرصا على صحتك الشخصية، يستخدم هذا التدليك العالجي الخاص مجموعة من التقنيات المستقاة من أفضل أنواع التدليك في العالم. وهو مزيج فريد من تسلسالت 

نقاط الضغط والتدليك بالزيوت الطبية لتزويدك بتجربة رائعة..

تدليك الزيوت العطرية | 60/ 90 دقيقة
باستخدام مزيج من أساليب التدليك لتدليك العضالت بالزيوت العطرية النقية المخصصة للحصول على النتائج المرجوة.  تمنح هذه المعالجة االستشفائية االسترخاء 

والتنشيط، ويمكن أن تساعد األنظمة العصبية اللمفاوية وتوازن الجسم.

تدليك بالي | 60/ 90 دقيقة
يعد تدليك بالي التقليدي مزيًجا ال نظير له من الضغط اليدوي وتحريك أنسجة الجسم وتنفيذ ضربات سلسة تحفز تدفق الطاقة والدورة الدموية وتولد في نفس الوقت 

 شعوًرا عميًقا باالسترخاء. وذلك باستخدام زيوت عطرية تالئم نوع جسمك مع نتائج تساعد على استعادة الحيوية والنشاط.

التدليك الرياضي | 60/ 90 دقيقة
التدليك البدني األكثر كثافة والذي يركز على المناطق التي تتركز فيها التوتر والشد في العمل والرياضة والتي تشمل النقاط االنعكاسية بالعمود الفقري والعنق والكتف 

والقدم. يوصى به للرياضيين والمولعين بالصاالت الرياضية.

التدليك السويدي | 90/60 دقيقة
استمتع بهذه المعالجة االسكندنافية التي تساعد في زيادة تدفق األكسجين في الدم وتزيل السموم من العضالت. يقلل هذا التدليك وقت التعافي من الشد العضلي عبر 

إزالة أنسجة المخلفات األيضية وتحفيز البشرة وتسكين األعصاب وتقليل التوتر.

تدليك للرحالت الجوية الطويلة | 90 دقيقة
لتلك األوقات عندما تحتاج إلعادة برمجة جسمك على التوقيت الصحيح. ويبدأ ذلك بتنظيف الجسم الجاف بالفرشاة ويتبعه تدليك مكثف للجسم كله مع زيت شجرة 

الكينا والصنوبر لتحقيق االسترخاء الفوري لجسمك.



Pre-Natal Massage Massage | 60 minutes

A calming, relaxing and healing full body massage for mothers to-be, focusing on tensed back and heavy legs muscles. Ideal for 
mothers who want a break and feel lighter, radiant and blooming.  

Hot Stone Massage | 60 minutes

Enjoy the deeply relaxing benefits of this unique treatment, which uses smooth, heated stones, placed on specific acupressure points 
on the body to melt away knots, tension and stress. The hot stone experience relieves pain, and promotes harmony, balance and 
peace.

Foot Reflexology | 60 minutes

An ancient Chinese pressure point massage of the feet that targets reflex zones that reflect organs within the body. Reflexology 
stimulates energy meridians. 

Intensive Muscle Release | 60 minutes

A restorative and deep tissue treatment infused with ginger and black pepper to warm and stimulate aches and pains. Tight muscles are 
released and tension melts away. 

Head Massage | 30 minutes

Gentle stimulating techniques focusing on head and neck to release accumulated stress.



تدليك ما قبل الوالدة | 60 دقيقة
تدليك عالجي للجسم كله يعمل على تحقيق الهدوء واالسترخاء لألمهات قبل الوالدة مع التركيز على مناطق التوتر في الظهر وعضالت الساقين الثقيلة. مثالي لألمهات 

اللواتي يردن استراحة للشعور بالخفة واإلشراق والنضارة.

التدليك باألحجار الساخنة | 60 دقيقة
استمتع بفوائد االسترخاء العميق لهذه المعالجة الفريدة، التي يُستخدم فيها أحجار ناعمة ساخنة توضع على نقاط ضغط معينة على الجسم إلزالة الُعقد والتوتر والشد. 

 وتعمل تجربة األحجار الساخنة على تخفيف األلم وتعزيز التناغم والتوازن والطمأنينة.

تدليك القدم | 60 دقيقة
تدليك صيني قديم على نقاط الضغط يستهدف المناطق االنعكاسية التي تعكس على األعضاء داخل الجسم. يؤدي تدليك القدم إلى تنشيط مسارات الطاقة.

التدليك المكثف للتخلص من التوتر | 60 دقيقة
عالج تعويضي لألنسجة العميقة مشبع بالزنجبيل والفلفل األسود لتدفئة وتحفيز مناطق الوجع واأللم. يحقق االسترخاء للعضالت المتيبسة ويقضى على التوتر.

تدليك الرأس | 30 دقيقة
أساليب تحفيز لطيفة تركز على الرأس والرقبة وتقضي تماًما على الضغوط المتراكمة.



Talise Body Treatments
Slimming Seaweed Leaf Wrap | 90 minutes
Voya Organic signature seaweed wrap using fresh Atlantic seaweed to detox and firm your body. You begin with finely ground seaweed 
to exfoliate your body followed by a seaweed leaf body bandage. While the leaves, packed with minerals, vitamins and amino acids 
work their magic with immediate effect, a relaxing scalp massage is provided.

Contouring Body Treatment | 90 minutes
After the slimming massage, an envelopment in green tea and kelp is applied for 30 minutes. This activates the cells’ metabolism leading 
to a visible and measurable loss after a few sessions. Coupled with foot and scalp massages, maximum relaxation enables the skin to 
rediscover its suppleness and firmness. 

Detox Seaweed Leaf Bath | 45 minutes
Organic, deeply detoxifying bath with anti-oxidant protection, promoting healing effect, increasing circulation and deeply re-mineralising 
your body. 

Golden Body Scrub | 30 minutes

Get radiance look and sooth your mind with this luxury golden body scrub. 

Four Tea Body Scrub | 30 minutes
A superb body polishing treatment, using a combination of apricot oil, shea butter, bamboo powder and four tea elixir to gently exfoliate 
and remineralise the skin, your skin will be soft and glowing.

Cocktail Body Scrub | 30 minutes
Provides Lasting Moisture to Skin, Leaving it Smooth and Soft after Exfoliation. Essential grapefruit peel and rosemary leaf oils help to 
lift mood, improve circulation and boost immunity with help of carrot and coconut shell powder with a touch of Tamarind, Pineapple and 
Papaya fruit extracts.



معالجات الجسم تاليس
تغليف الجسم باألعشاب البحرية للتخسيس | 90دقيقة

اللف باألعشاب البحرية من فويا أورغانيك باستخدام األعشاب البحرية الطازجة من المحيط األطلنطي لتقوية الجسم وتخليصه من السموم. تبدأ التجربة مع األعشاب 
البحرية المطحونة الدقيقة لتقشير الجسم ويتبعها لف الجسم بأغصان األعشاب البحرية. في حين تقوم األوراق المزودة باألمالح المعدنية والفيتامينات واألحماض 

األمينية بمفعول السحر وتحدث أثًرا فوريًا، يتم عمل تدليك يساعد على االسترخاء لفروة الرأس.

90 دقيقة  | معالجة تناغم الجسم 
بعد تدليك التنحيف، يتم تطويقك بالشاي األخضر واألعشاب البحرية لمدة 30 دقيقة. يعمل ذلك على تنشيط أيض الخاليا مؤدًيا إلى فقد واضح للوزن بعد بضع جلسات. 

ويمكن الحد األقصى من االسترخاء البشرة من استعادة ليونتها وقوتها، من خالل تدعيمه بتدليك القدم وفروة الرأس.

حمام أوراق األعشاب البحرية المزيل للسموم | 45 دقيقة
الحمام العضوي إلزالة السموم بعمق مع حماية مضادة لألكسدة، بحيث تعزز تأثير العالج وتحفز الدورة الدموية وتعيد تمعدن جسمك بشكل عميق.

30 دقيقة  | التقشير الذهبي للجسم 
استمتعي بالمظهر المتألق وراحة البال مع تدليك الجسم الذهبي الفاخر.

فرك الجسم بأربعة أنواع من الشاي | 30 دقيقة
معالجة مدهشة لصقل الجسم باستخدام مزيج من زيت المشمش وزبدة الشيا ومسحوق الخيزران وإكسير أربعة أنواع من الشاي لتقشير الجسم بلطف واستعادة 

معادنه، لتبدو بشرتك ناعمة ومشرقة.

30 دقيقة  | تقشير الكوكتيل للجسم 
يمنح البشرة ترطيًبا دائًما ويتركها ناعمة وطرية بعد التقشير. قشر الجريب فروت والزيوت وورقة إكليل الجبل التي تساعد على تحسين المزاج، وتحسين الدورة الدموية 

وتعزيز المناعة باستخدام الجزر ومسحوق جوز الهند مع لمسة من التمر الهندي، واألناناس، ومستخلصات فاكهة البابايا.
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Talise Hammam
The hammam experience is an ancient ritual used to cleanse and rejuvenate the body. In the hammam, you leave your daily life outside. 
Inside the hammam the steam assists the muscles in relaxing and heats the body allowing the skin to soften in preparation for the 
exfoliation, cleansing and massage techniques provided by your hammam therapist. A range of natural ingredients are used to cleanse, 
detoxify and nourish the skin leaving you feeling completely revitalised.

Royal Hammam Ritual | 2 hours 45 minutes
Begin your hammam experience with a cleansing ritual using Moroccan black soap that purifies and brightens the skin. Your skin will 
then be exfoliated using a traditional hammam mitt leaving it silky smooth and soft, followed by a nourishing body mask. Your treatment 
is finished with a one hour massage of your choice that will relax every muscle in your body. Package experiences:

Package experiences:

  90 minute Royal Etihad Hammam

  60 minute massage of your choice 

Royal Etihad Hammam | 90 minutes

This treatment involves a full body mask of natural honey and royal jelly to nourish and delight the skin, before which a full cleanse and 
peel is performed to prepare the skin for this splendid mask. Your skin is left wonderfully soft and glossy. 

Royal Oriental Hammam | 60 minutes
Sheer bliss for both body and mind. After deep cleansing, steam and exfoliation, a full body mask rich in minerals and trace elements is 
applied. Leaving your skin breathtakingly soft and silky, your mind is totally relaxed and your spirit tranquil and serene.

Turkish Hammam | 45 minutes

A body cleansing ceremony using kassa glove, preparing your body for a foam massage with hand-made olive oil soap while you are 
relaxing on the heated bed. 



حمام تاليس
تعتبر تجربة الحمام من الطقوس القديمة لتنظيف الجسم واستعادة حيويته. حيث تترك متاعب الحياة اليومية خلفك بمجرد دخولك إلى 

الحمام،  ليساعد بخار الحمام العضالت على االسترخاء ويسخن الجسم وينعمه قبل عملية التقشير والتنظيف على يد اختصاصي التدليك. كما 
تستخدم مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها وتغذيتها لتستعيد كامل حيويتك ونشاطك.

طقوس الحمام الملكي | ساعتان و45 دقيقة
ابدأ تجربة الحمام الخاصة بك بطقوس التنظيف بالصابون المغربي األسود الذي ينقي البشرة ويجعلها أكثر إشراًقا.بعد ذلك يتم تقشير بشرتك بقفاز الحمام التقليدي 

الذي  سيضفي الليونة والنعومة على بشرتك. يتلو ذلك قناع الجسم المغذي الذي ينعش بشرتك وينشطها.  وتختتم معالجتك بتدليك من اختيارك لمدة ساعة يعمل 
على إرخاء جميع العضالت في جسمك. تجارب الباقة:

تجارب الباقة:
  حمام االتحاد الملكي 90 دقيقة

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة

حمام االتحاد الملكي | 90 دقيقة
تشتمل هذه المعالجة على قناع لكامل الجسم مكون من العسل الطبيعي والجيلي الملكي لتغذية البشرة وبث الحيوية فيها، لكن قبل ذلك يتم إجراء تنظيف وتقشير 

كامل لتحضير البشرة لهذا القناع الفاخر. لتبدو بشرتك بعد ذلك ناعمة ومشرقة.

الحمام الشرقي الملكي | 60 دقيقة
منتهى الصفاء للعقل والجسد. حيث يتم وضع قناع غني بالمعادن والعناصر المغذية بعد عملية التنظيف والتبخير والتقشير العميقة. مما يضفي ذلك على الجسم 

نعومة ولمعانًا، لتنعم بحالة من االسترخاء والسكينة والهدوء للعقل والجسم.

الحمام التركي | 45 دقيقة

تنظيف الجسم باستخدام قفازات الكاسا، وتجهيز الجسم للتدليك برغوة من صابون زيت الزيتون يدوي الصنع وأنت مسترٍخ على السرير الدافئ.
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Talise Bath Rituals
Royal Golden Bath | 15 minutes

Be bathed in Gold! A luxurious and delightful escape; immerse yourself in a sumptuous blend of golden enriched minerals, artemisia, 
passion flowers and pure argan oil which will leave your body wonderfully moisturised and silky soft. A true royal experience.

Rose and Milk Bath | 15 minutes

Surround yourself with the fragrant rose petals as you soften and hydrate the skin, and soothe the spirit. A luxurious milk bath filled with 
rose petals and essential oils, enjoyed in the romance of scented candlelight.

Floral Bath | 15 minutes

Surround yourself with exotic blossoms as you soften and hydrate the skin, and soothe the spirit. A luxurious bubble bath filled with 
seasonal flowers and essential oils.

Aromatic Steam | 15 minutes

Refresh your body in this gentle cloud of steam infused with aromatic fragrance. Ideal before a massage, or anytime to cleanse the skin, 
clear the lungs, promote the circulation and invigorate the body.
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طقوس حمام تاليس
الحمام الذهبي الملكي | 15 دقيقة 

تنعم باالستحمام في الذهب! مالذ فخم وسار؛ اغمر نفسك في مزيج مترف من المعادن الذهبية الغنية واألعشاب العطرية وزهور الباشن وزيت األركان النقي التي تعمل 
جميًعا على ترطيب جسمك وتنعيمه. تجربة ملكية خالصة.

حمام الورود والحليب | 15 دقيقة
انغمس في بتالت الورود العطرية بينما يتم تنعيم وترطيب بشرتك وتسكين روحك. حمام حليب فاخر زاخر ببتالت الورود والزيوت األساسية تستمتع به في رومانسية 

ضوء الشموع المعطرة.

حمام الزهور | 15 دقيقة
انغمس في البراعم المدهشة بينما يتم تنعيم وترطيب بشرتك وتسكين روحك.  حمام فقاعات فاخر يزخر بالزهور الموسمية والزيوت األساسية.

البخار العطري | 15 دقيقة
أنعش جسمك في هذه الغيمة اللطيفة من البخار والروائح العطرية. مثالي قبل التدليك، أو في أي وقت لتنظيف البشرة وتنقية الرئتين وتحفيز الدورة الدموية وتنشيط 

الجسم.



Talise Special Rituals
Here Comes the Bride | 6 hours
Spend a day before your wedding in complete relaxation. This package includes a rose and milk bath, traditional hammam treatment, 
one hour massage and facial of your choice, classic manicure and classic pedicure.

Package experiences:

  15 minute Rose and Milk Bath

  90 minute Royal Etihad Hammam

  60 minute Massage of your choice

  60 minute Facial of your choice

  60 minute Classic Manicure

  60 minute Classic Pedicure

Here Comes the Groom | 6 hours
Spend a day before your wedding in complete relaxation. This package includes an aromatic steam, traditional hammam treatment, 
one hour massage and facial of your choice, as well as classic manicure and classic pedicure.

Package experiences:

  15 minute Aromatic Steam

  90 minute Royal Etihad Hammam

  60 minute Massage of your choice

  60 minute Facial of your choice

  60 minute Classic Manicure

  60 minute Classic Pedicure



طقوس تاليس المميزة
العناية بالعروس | 6 ساعات

اقض اليوم الذي يسبق يوم زفافك باسترخاء تام.تتضمن هذه الباقة حمام ورود وحليب ومعالجة حمام تقليدية وتدليك لمدة ساعة باإلضافة لتدليك للوجه من 
اختيارك ومانيكير وباديكير كالسيكي.

تجارب الباقة:

  حمام الورود والحليب لمدة 15 دقيقة     حمام االتحاد الملكي لمدة 90 دقيقة

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة    تدليك للوجه من اختيارك لمدة 60 دقيقة

  مانيكير كالسيكي لمدة 60 دقيقة    باديكير كالسيكي لمدة 60 دقيقة

العناية بالعريس | 6 ساعات
اقض اليوم الذي يسبق يوم زفافك باسترخاء تام.تتضمن هذه الباقة بخار عطري ومعالجة حمام تقليدية وتدليك لمدة ساعة باإلضافة لتدليك للوجه من اختيارك 

ومانيكير وباديكير كالسيكي.

تجارب الباقة:

  بخار عطري لمدة 15 دقيقة    حمام االتحاد الملكي لمدة 90 دقيقة

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة    تدليك للوجه من اختيارك لمدة 60 دقيقة

  مانيكير كالسيكي لمدة 60 دقيقة    باديكير كالسيكي لمدة 60 دقيقة
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Talise Exceptional Ritual | 5 hours

Start your day with a welcome ritual while your therapist takes you through a consultation to ascertain your concerns for the 
duration of your treatment. Following the floral bath, you will be taken to your treatment bed where you will relax and enjoy a full 
body exfoliation to remove any dead skin cells. Application of seaweed body bandage will enrich the skin with all the essential 
elements to assist in cleansing the body and nurturing the skin. Take time to rest and enjoy light spa cuisine that complements your 
treatment and optimise your experience at Talise Spa. Continue your day with a tailored full body massage while using designed 
oils to cater to your concerns indicated during your consultation. This full day experience ends with a facial that will ensure the skin 
is feeling fresh and nurtured to its individual need.

Package experiences:

  15 minute Floral Bath

  90 minute Detox Seaweed Leaf Wrap

  60 minute Lunch

  60 minute Massage of your choice

  60 minute Facial of your choice

Revitalising Journey | 3 hours

Our ultimate package, combining treatments rich in minerals for those seeking a fresh experience with detoxifying and anti-ageing 
properties. Your relaxation begins with a welcome ritual and detox seaweed leaf bath, followed by a detox seaweed leaf wrap, which 
includes a body exfolation. Your ritual finishes with a one hour massage of your choice.

Package experiences:

  45 minute Detox Seaweed Leaf Bath

  60 minute Detox Seaweed Leaf Wrap

  60 minute Massage of your choice



طقوس تاليس االستثنائية | 5 ساعات
ابدأ يومك بطقوس ترحيبية حيث يصطحبك معالجك في استشارة لمناقشة أي أسئلة لديك طوال فترة المعالجة. بعد حمام الزهور، سيتم اصطحابك إلى سرير 

المعالجة حيث ستسترخي وتستمتع بتقشير كامل للجسم إلزالة أية خاليا جلدية ميتة.ومن شأن استخدام القناع البحري المحتوي على 
الطحالب أن يثري بشرتك بجميع العناصر األساسية للمساعدة في تنظيف الجسم وتغذية البشرة.  استرخ وتمتع بمأكوالت المنتجع الخفيفة التي تكمل استجمامك 

وتجعل من تجربتك في تاليس سبا تجربة مثالية.تابع يومك بتدليك كامل للجسم، في حين يتم استخدام الزيوت الفريدة لمعالجة األمور التي أشرت إليها أثناء 
االستشارة.  ويتم اختتام هذه التجربة التي تستمر ليوم كامل بتدليك للوجه يضمن شعور البشرة باالنتعاش والرعاية وفق حاجتها الخاصة.

تجارب الباقة:

  حمام الزهور لمدة 15 دقيقة

  تغليف الجسم باألعشاب البحرية للتخلص من السموم لمدة 90 دقيقة

  غداء لمدة 60 دقيقة

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة

  تدليك للوجه من اختيارك لمدة 60 دقيقة

جولة تجديد النشاط | 3 ساعات
تهد هذه إحدى باقاتنا المميزة التي تضم المعالجات الغنية بالمعادن لمن يبحثون عن تجربة حديثة إلزالة السموم ومقاومة آثار الشيخوخة. يبدأ استرخاؤك بطقوس 

ترحيبية وحمام األعشاب البحرية المزيلة للسموم، يتلوه تغليف الجسم باألعشاب البحرية المزيلة للسموم الذي يتضمن تقشير الجسم الستعادة الحيوية 
والنشاط. وينتهي بتدليك من اختيارك لمدة ساعة.

تجارب الباقة:

  حمام األعشاب البحرية للتخلص من السموم لمدة 45 دقيقة

  تغليف الجسم باألعشاب البحرية للتخلص من السموم لمدة 60 دقيقة

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة



Tranquility Ritual | 2 hours 30 minutes

One of our most popular packages! Your treatment begins with a welcome ritual and floral bath, followed by a one hour massage and 
facial of your choice which provides the perfect pampering experience.

Package experiences:

  Floral Bath

  60 minute Massage of your choice

  60 minute Facial of your choice 

Jewel of Paris | 1hour 30 minutes

This complete treatment combines body massage with a facial for head to toe well-being. After the welcome ritual, back and scalp are 
deeply massaged. A facial is performed with various sequences, alternating stimulation, relaxation and smoothing. Mask is applied while 
legs are massaged. The complexion is fresh and rested; the body feels lighter.

Package experiences:

  30 minute Back and Scalp Massage

  60 minute Deep Moisturising Facial



طقوس السكينة | ساعتان و30 دقيقة
هذه واحدة من أكثر باقاتنا رواًجا! تبدأ معالجتك بطقوس ترحيبية وحمام الزهور يتلوه تدليك لمدة ساعة باإلضافة لتدليك للوجه من اختيارك يوفر بدوره تجربة العناية 

المثالية.

تجارب الباقة:

  حمام الزهور

  تدليك من اختيارك لمدة 60 دقيقة

  تدليك للوجه من اختيارك لمدة 60 دقيقة

جوهرة باريس | ساعة و30 دقيقة
تجمع هذه المعالجة الكاملة بين تدليك الجسم والوجه لبث العافية من الرأس حتى أخمص القدمين. بعد الطقوس الترحيبية، يتم تدليك الظهر وفروة الرأس بعمق. 

كما يتم تدليك الوجه بتسلسالت متعددة من التحفيز واالسترخاء والتلطيف. وتتم إضافة القناع بينما يتم تدليك السيقان. لتشعر البشرة بالنضارة والراحة، بينما يشعر 
الجسم بالخفة..

تجارب الباقة:

  تدليك الظهر وفروة الرأس لمدة 30 دقيقة

  تدليك الوجه ذو الترطيب العميق لدة 60 دقيقة



Talise Facials
Suroor Signature Facial | 90 minutes

An award-winning, deeply cleansing, regenerating and illuminating facial. The firming and lifting action of microcurrent stimulation will achieve 
immediate and visible results. 

The Rose Infinity | 90 minutes

This facial focuses on deep cleansing and purifying the skin. After cleansing and exfoliating, the skin is steamed and softened before 
any necessary extractions are performed. A purifying mask is then used to detoxify and tone, leaving your skin feeling fresh, clean and 
with a healthy glow. 

Purifying Facial | 90 minutes

This facial focuses on deep cleansing and purifying the skin. After cleansing and exfoliating, the skin is steamed and softened before 
any necessary extractions are performed. A purifying mask is then used to detoxify and tone, leaving your skin feeling fresh, clean and 
with a healthy glow.

Rejuvenating Facial | 90 minutes

This anti-ageing facial helps to efficiently combat wrinkles, loss of elasticity and the appearance of pigment spots. After in-depth cleansing 
of the skin with a peeling helping cell renewal, a face massage which removes fatigue and reshapes the face is performed and the signs of 
ageing are reduced. The treatment ends with the application of a plumping mask, while massaging arms and legs.

Turn Back Time | 60 minutes

Enhance the natural regenerative process of your skin and reveal long-lasting, younger- looking skin with microcurrent help.



تدليك الوجه بتاليس
عالج الوجه المميز من سرور | 90 دقيقة

تنظيف عميق حاصل على الجوائز يعيد إلى الوجه نضارته وتألقه. التحفيز الجزئي الحالي إلجراء الشد والرفع سيحقق نتائج فورية ملحوظة.

روز إنفينيتي | 90 دقيقة
يركز هذا النوع من التدليك على التنظيف والتنقية العميقة للبشرة. وبعد التنظيف والتقشير، تعرض البشرة للبخار والتنعيم قبل إجراء أي استخالص ضروري. ثم يتم وضع 

قناع منقي إلزالة السموم والتقوية، ليضفي على بشرتك شعور االنتعاش والنظافة والبريق الصحي.

عالج الوجه السريع | 90 دقيقة
يركز هذا النوع من العالج على التنظيف والتنقية العميقة للبشرة. وبعد التنظيف والتقشير، تعرض البشرة للبخار والتنعيم قبل إجراء أي استخالص ضروري. ثم يتم وضع 

قناع منقي إلزالة السموم والتقوية، ليضفي على بشرتك شعور االنتعاش والنظافة والتوهج الصحي.

عالج الوجه المنعش | 90 دقيقة
يساعد هذا العالج المقاوم آلثار الشيخوخة في مكافحة التجاعيد وفقدان المرونة كما يحارب ظهور البقع الداكنة بشكل فعال. وبعد التنظيف العميق للبشرة بواسطة 
التقشير للمساعدة على تجديد الخاليا، يتم تدليك الوجه إلزالة اإلعياء وإعادة صياغة الوجه مما يؤدي إلى تقليل آثار الشيخوخة. وتنتهي المعالجة بوضع قناع مرمم بينما 

يتم تدليك لذراعين والساقين.

الرجوع للماضي | 60 دقيقة
حان وقت تعزيز عملية التجديد الطبيعي لبشرتك للظهور ببشرة تبدو أقل سًنا تدوم نضارتها لوقت طويل من خالل معالجة مايكرو كارنت.

Talise Facials
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Deep Moisturising Facial | 60 minutes
Tired, distressed skin of urban women will love this delicate facial which starts with stretching movements of the neck. After cleansing 
and exfoliating, a mask is then applied to hydrate the skin. This treatment incorporates shiatsu massage movements and the traditional 
ridokis equipment to create deep relaxation and tone the facial muscles. Your skin will be intensely hydrated and revitalised. 

Clean and Clear Facial | 60 minutes

A deep cleansing, healing and hydrating facial for problem skin. Using an effective ‘galvanic current’ to draw out impurities that cause 
skin congestion.

Aroma Lift Facial | 30 minutes
Age-defying micro current mini facial which turns back times with lifting and firming effects.

Express Facial | 30 minutes

A 30-minute express facial tailored to suit all skin types. This facial begins with a deep cleanse and gentle exfoliation. Followed with a 
mask to complete the treatment, leaving you with lucent glow and soft, healthy skin.



عالج الوجه المرطب بعمق | 60 دقيقة
ما من شك أن نساء المدن ذوات البشرة المتعبة سيعشقن هذا النوع المرهف من تدليك الوجه الذي يبدأ بحركات مد العنق وشده. وبعد التنظيف والتقشير، يوضع قناع 

لترطيب البشرة. تتضمن هذه المعالجة حركات تدليك شياتسو وأجهزة الريدوكيس التقليدية لمنح االسترخاء العميق والتقوية لعضالت الوجه. وسوف تؤدي هذه 
المعالجة إلى ترطيب بشرتك وتجديد حيويتها بشكل مكثف.

عالج لوجه نظيف ورائق | 60 دقيقة
تدليك وجه للتنظيف العميق والعالج والترطيب لحل مشكالت البشرة. وذلك باستخدام »تيار غلفاني« الستخراج الشوائب المسببة الختناق البشرة.

شد الوجه المعطر | 30 دقيقة
عالج للوجه من خالل أسلوب مايكرو كارنت المقاوم للشيخوخة والذي يرجع بالبشرة إلى نضارة الشباب بتأثيرات الشد والتقوية.

عالج الوجه السريع | 30 دقيقة
عالج الوجه السريع لمدة 30 دقيقة والمصمم لمالئمة جميع أنواع البشرة. ويبدأ عالج الوجه هذا بتنظيف عميق مع تقشير لطيف. ويعقبه قناع إلكمال العالج، مما 

يمنحك بشرة مشرقة وناعمة وصحية.



Couples’ Experiences
Oriental Ritual | 4 hours
Our ultimate package for couples, which combines the best of Arabic tradition and western pampering. Begin your journey with 
a rose and milk bath, followed by the four tea body scrub and a rasual mud treatment. A Swedish massage then relaxes every 
muscle, while a rejuvenating facial completes the treatment.

Package experiences:

  15 minute Rose and Milk Bath

  30 minute Four Tea Body Scrub

  30 minute Rascul Treatment

  60 minute Swedish Massage

  90 minute Rejuvenating Facial 

A Couple’s Oasis | 2 hours 45 minutes
Share a candlelit floral bath filled with flowers petals and essential oils as a prelude to a relaxing Swedish massage. An ultimate facial 
provides the final touch.

Package experiences:

  15 minute Floral Bath

  15 minute Salurium

  60 minute Swedish Massage

  60 minute Facial



تجارب األزواج
الطقوس الشرقية | 4 ساعات

باقتنا المميزة لألزواج التي تجمع بين أفضل تقاليد العناية العربية العريقة واألساليب الغربية. ابدأ جولتك بحمام الورود والحليب، يتلوه فرك الجسم بأربعة أنواع من الشاي 
ومعالجة بطين الراسول. بعد ذلك يتم إجراء تدليك سويدي يرخي جميع العضالت، بينما يستكمل المعالجة تدليك للوجه يجدد النشاط.

تجارب الباقة:

  حمام الورود والحليب لمدة 15 دقيقة

  فرك الجسم بأربعة أنواع من الشاي لمدة 30 دقيقة

  معالجة الراسول لمدة 30 دقيقة

  تدليك سويدي لمدة 60 دقيقة

  تدليك الوجه المنعش لمدة 90 دقيقة

واحة األزواج | ساعتان و45 دقيقة
تمتعا بحمام ورود مشترك تحت ضوء الشموع مع بتالت الزهور والزيوت العطرية. يلي ذلك تدليك سويدي مميز يبعث على االسترخاء.  وتضيف معالجة الوجه 

اللمسة النهائية لهذه التجربة الفريدة.

تجارب الباقة:

  حمام الزهور لمدة 15 دقيقة

  غرفة التشمس لمدة 15 دقيقة

  تدليك سويدي لمدة 60 دقيقة

  عالج الوجه لمدة 60 دقيقة
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For Him
Power Up Facial | 60/90 minutes

A thorough and results driven facial for men that will tighten and firm the skin leaving it instantly revived, refreshed and rejuvenated, 
using the finest botantical blends and therapeutic essential oils. 

Ultimate Massage Experience | 60/90 minutes

A signature aromatherapy massage that harnesses the strength of essentail oils whilst balancing your mind and body for a truly 
memorable massage experience.

Deep Tissue Release | 90 minutes 

A muscle-relieving deep tissue treatment using warming ginger and black pepper. Tight muscles are released and tension melts away.                

Jet Lag Massage | 90 minutes

For those times when you need to get your body in the right time zone. Dry body brushing followed by intense full body massage
with eucalyptus and pine oils provide immediate relief to your body.

Made for Men | 75 minutes  

The perfect male maitenance. A clarifying back treatment will leave you feeling cleansed and radiant, followed by an intensive massage 
that works deep into tight muscles.

Male Maintenance Facial | 30 minutes

A quick solution when time is a challenge. Skin is revived and radiant with an express facial which will instantly hydrate and nourish.         
A perfect back cleanse and massage can be added to this treatment.



للرجال
عالج زيادة الطاقة للوجه | 90/60 دقيقة

عالج وجه شامل للرجال يقوم على النتائج حيث شد وتقوية البشرة واستعادة حيويتها وشبابها ونضارتها بشكل فوري وذلك باستخدام أفضل الخلطات النباتية والزيوت 
األساسية العالجية.

تجربة تدليك فائقة | 90/60 دقيقة
تدليك عالجي بالزيوت العطرية يستخدم قوة الزيوت األساسية مع تحقيق التوازن للعقل والجسم بما يمنحك تجربة تدليك ال تُنسى.

تدليك األنسجة العميقة للتخلص من التوتر | 90 دقيقة
عالج األنسجة العميقة الذي يقضى على التوتر العضلي وذلك باستخدام الزنجبيل والفلفل األسود. يحقق االسترخاء للعضالت المتيبسة ويقضى على التوتر.

تدليك للرحالت الجوية الطويلة | 90 دقيقة
لتلك األوقات عندما تحتاج إلعادة برمجة جسمك على التوقيت الصحيح. ويبدأ ذلك بتنظيف الجسم الجاف بالفرشاة ويتبعه تدليك مكثف للجسم كله مع زيت شجرة 

الكينا والصنوبر لتحقيق االسترخاء الفوري لجسمك.

مصمم للرجال | ٧5 دقيقة
العناية المثالية بالرجال سيمنحك عالج الظهر المنقي شعوًرا بالنظافة واإلشراق، وسيعقب ذلك تدليك مكثف وعميق يصل إلى العضالت المشدودة.

العناية بالوجه للرجال | 30 دقيقة
حل سريع عند ضيق الوقت. تتجدد البشرة وتشرق من خالل تدليك سريع يمنح البشرة رطوبة وتغذية فورية. يمكن إضافة تنظيف وتدليك مثاليين للظهر إلى هذه 

المعالجة.
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Spa Packages
Muscle Maintenance | 120 minutes 

Melt your tired muscles with a deep tissue massage and a ‘workout’ for your face. 

The Energizer | 120 minutes

Prepare for that perfect party look with the indulgent aroma radiance lift facial which will tighten and tone your skin, followed by 
layering of decadent sandalwood and ylang ylang oils. 

Soothing Skin Cooler | 90 minutes

Relieve sun-drenched skin with a cooling peppermint wrap followed by a soothing facial.

Dreams are Made of This | 90 minutes 
Your body will be taken to a complete state of relaxation with layers of rich oils, warm serums and be expertly massaged. 

Golden Package | 90 minutes

Balance your body and mind while soaking in Golden Bath followed by a golden scrub and tailoring golden Talise Signature Massage.

Package experiences:

  15 minute Golden Bath

  30 minute Golden Body Scrub

  45 minute Golden Talise Signature Massage



باقات السبا
العناية بالعضالت | 120 دقيقة

أرح عضالتك المتعبة بتدليك األنسجة العميقة و ”تمارين“ الوجه.

المنشط | 120 دقيقة
لالستعداد لمظهر مثالي في الحفالت مع االستمتاع برفع الوجه المتألق المعطر الذي سيعمل على شد وتنغيم بشرتك، ويتبع ذلك وضع طبقات من زيت الصندل وزيت 

اإليالنغ النغ.

مهدئ البشرة الملطف | 90 دقيقة
إراحة البشرة المشّمسة مع غالف من النعناع الملطف يتبعه عالج مهدئ للوجه.

األحالم تنسج من هذا | 90 دقيقة
سيحصل جسمك على حالة كاملة من االسترخاء مع طبقات من الزيوت واألمصال الغنية، التي يتم تدليكها بأيدي خبيرة.

الباقة الذهبية | 90 دقيقة
تحقيق التوازن للجسم والعقل أثناء الغمر في الحمام الذهبي يتبعه تنظيف ذهبي وتدليك ذهبي مميز من تاليس.

تجارب الباقة:

  حمام ذهبي لمدة 15 دقيقة

  تنظيف ذهبي للجسم لمدة 30 دقيقة

  تدليك ذهبي مميز من تاليس لمدة 45 دقيقة
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Back Reviver | 60 minutes

Revitalizing treatment for your back. A deep cocktail scrub followed by smooth massage strokes which stimulates energy flow and 

circulation in your back muscles.

Package experiences:

  30 minute Cocktail Body Scrub 

  30 minute Back Massage

City Break | 45 minutes

Boost your energy after long flight with express facial and lower back massage. Drive stress and tension out of your busy life with a     
30 minute express facial and 15 minute lower back massage that focus on the most stressed area. Feel re-boost and re-energized.

Package experiences:

  30 minute Express Facial 

 15 minute Lower Back Massage



منعش الظهر | 60 دقيقة
عالج تنشيط وتجديد للظهر. تنظيف كوكتيل عميق يتبعه ضربات تدليك سلس تحفز تدفق الطاقة وتحسن الدورة الدموية في عضالت الظهر.

تجارب الباقة:
  تنظيف كوكتيل للجسم 30 دقيقة

  تدليك للظهر 30 دقيقة 

االستراحة من المدينة | 45 دقيقة
تعزيز طاقتك بعد رحلة طيران طويلة مع تدليك سريع للوجه وأسفل الظهر. خّلص جسمك من اإلجهاد والتوتر الناتج عن الحياة المزدحمة مع تدليك للوجه لمدة

 30 دقيقة وتدليك أسفل الظهر لمدة 15 دقيقة يركز على المناطق األكثر إجهاًدا. اشعر باستعادة القوة والتنشيط.

تجارب الباقة:
  تدليك وجه سريع 30 دقيقة

  تدليك أسفل الظهر 15 دقيقة



The Etihad Towers Experience
Arabian Indulgence | 90 minutes

A velvety hydrating marine algae and body butter layering followed by jasmine, miru miru, ylang ylang and rose mask will awaken your 
senses. A full body massage as a final touch will create that ultimate luxurious experience for your dehydrated skin.  

Wellness Retreat | 90 minutes

Put yourself in a positive frame of mind with a layer of uplifting power gel made from clary sage, frankincense and cardamom followed by a 
relaxing massage.

Akhdar Experience | 90 minutes

Experience a blend of artisan Arabian oils infused with the delicate scent of damask, maroc and white rose scrub, followed by a feet 
and hands wrap. The experience is completed by an uplifting massage.



تجربة أبراج االتحاد
التدليل العربي | 90 دقيقة

ترطيب مخملي بالطحالب البحرية ووضع طبقات الزبد على الجسم يتبعه عمل قناع بالزهور واإليالنغ النغ والميرو ميرو والياسمين لالستمتاع بإيقاظ الحواس. تدليك 
للجسم كله كلمسة أخيرة يخلق هذه التجربة الغاية في الفخامة لبشرتك الجافة.

مالذ العافية | 90 دقيقة
تمتع بمزاج إيجابي مع طبقات من الجيل رافع مستويات الطاقة من الكالري واللبان والهيل يتبعه تدليك يساعد على االسترخاء.

تجربة األخضر | 90 دقيقة
استمتع بمزيج من الزيوت العربية المصنعة يدوًيا والمشبعة بالعطر المغربي والدمشقي الرقيق والتنظيف بالزهور البيضاء، يتبعه تغليف اليدين والقدمين. تكتمل هذه 

التجربة مع تدليك يرفع المعنويات.
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تجربة أبراج االتحاد



T H E  PAT H W AY  T O  S E L F  D I S C O V E RY

 تاليس سبا
تجربة تاليس بيوتي

اكتشفي قائمة غنية مصممة خصيًصا لتعزيز رحلة جمالك مع مجموعة منتقاة من عناية األظافر وإزالة الشعر الزائد والصبغ وحف الحواجب بالخيط.

Talise Spa
Talise Beauty Experience
Discover an enriching menu designed to enhance your personal beauty journey with selected nail care, waxing, tinting and threading 
treatments.

طريق اكتشاف الذات



a TRuE oasis oF WEllbEinG

a journey of inner and outer wellbeing, 

in the heart of abu dhabi.

واحة حقيقية للصحة والعافية
رحلة لعافية الجسم من الداخل والخارج، 

في قلب مدينة أبوظبي.



Hand and Nail Treatments
Hot Stone Hand Treatment | 1 hour 30 minutes

A most relaxing experience begins as you soak your hands in a calming aromatic bowl of hydrating and toning essential oils. A gentle 
scrub exfoliates dead cells to soften and smooth the hands. A special blend of essential oils cares for your cuticles and softens your 
nails for a smooth and healthy appearance. A nurturing hot stone hand massage followed  by a warm nourishing mask seals in precious 
moisture and leaves you with a feeling of total relaxation. 

Paraffin Manicure | 1 hour 20 minutes

This luxurious hand treatment includes nail shaping, cuticle grooming, hand exfoliation and massage, followed by dipping your hands in 
warm paraffin wax. The treatment finishes with the painting of your nails in a polish of your choice.      

Deluxe Manicure | 1 hour 15 minutes

This is the ultimate treatment for hands. It begins with a soothing soak and a gentle exfoliation. Nourishing lotion will be applied for you 
to enjoy a luxurious massage. Following your massage, a rejuvenating mask promotes cell renewal and re-hydrates tired hands. You will 
also be treated to cuticle care, buff and polish. 

Classic Manicure | 60 minutes

A pampering hand treatment that beautifies both hands and nails. Your treatment begins with the shaping of your nails and grooming of 
the cuticles, followed by exfoliating treatment and hand massage. Your nails can be buffed or coated with a polish of your choice.    

Express Manicure | 30 minutes

The treatment begins with the shaping of the nails and trim of the cuticles. Your treatment finishes with the nails being buffed to a 
perfect shine.
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عالجات اليد واألظافر
عالج اليد باألحجار الساخنة | ساعة و 30 دقيقة

تجربة استرخاء فائقة تبدأ بغمس يديك في إناء من الزيوت العطرية المهدئة يضم مجموعة من الزيوت األساسية المرطبة والصحية. عملية فرك لطيفة لليدين 
لتقشير الخاليا الميتة وتنعيم وتلطيف بشرتها. مزيج خاص من الزيوت األساسية للعناية بالبشرة المتصلبة وتنعيم األظافر لمظهر صحي وأنيق. تدليك لليدين باألحجار 

الساخنة للعناية، يتبعه قناع مغذي دافئ مشبع بالمرطبات الغنية ويمنحك شعوًرا باالسترخاء التام.

بارافين مانيكير | ساعة و20 دقيقة
تشمل هذه المعالجة الفاخرة لليدين تشكيل األظافر وتزيين البشرة المتصلدة وتقشير وتدليك اليد، وبعد ذلك يتم غمس اليدين في شمع البارافين الدافئ. وتنتهي 

المعالجة بطالء أظافرك باللون الذي تختارينه.

ديلوكس مانيكير  | ساعة و15 دقيقة
هون مغذي لالستمتاع بتدليك فاخر. بعد التدليك يتم عمل قناع  هذه هي أرقى معالجة لليدين. وتبدأ بغمر اليدين بالملطف وعملية تقشير لطيفة. كما يتم وضع دَ

مجدد للشباب يحفز الخاليا على التجدد ويعيد ترطب األيدي المتعبة. كما تحصلين أيًضا على عالج للعناية بالبشرة المتصلبة وتلميعها وصقلها.

مانيكير كالسيكي | 60 دقيقة
عالج مدلل لليدين يجّمل كاًل من اليد واألظافر. تبدأ المعالجة بتشكيل األظافر وتجميل البشرة المتصلبة، ويتبع ذلك عالج تقشير وتدليك اليدين. يمكن صقل أظافرك أو 

طالؤها بالطالء الذي تختارينه.

مانيكير سريع | 30 دقيقة
تبدأ المعالجة بتشكيل األظافر وتقليم مناطق البشرة المتصلبة. وتنتهي بصقل األظافر وإعطائها البريق المثالي. ظافر

ت اليد واأل
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Foot Treatments
Hot Stone Foot Treatment | 1 hour 30 minutes      
This relaxing experience begins with soaking your feet, shaping of the nails and grooming of the cuticles. Followed by the treating of 
the calluses and a gentle scrub to exfoliate dead cells. A special blend of essential oils cares for your cuticles and softens your nails for 
a smooth healthy appearance. A relaxing hot stone foot massage followed by a warm nourishing mask seals in precious moisture and 
leaves you with a feeling of total relaxation. 

Paraffin Pedicure | 1 hour 20 minutes        
This luxurious foot treatment includes nail shaping, cuticle grooming, treatment of dry skin on the soles of the feet, exfoliating and 
massage, followed by dipping your feet in warm paraffin wax. The treatment finishes with the painting of your nails in a polish of your      
choice.     

Deluxe Pedicure | 1 hour 15 minutes   

A relaxing experience awaits you with this luxurious pedicure treatment. A deeply relaxing foot bath uses beneficial aromatherapy to 
soften and soothe the feet in preparation for a gentle exfoliation. After shaping the nails and treating the soles of the feet, a restful 
penetrating massage using specially formulated foot care creams and hydrating oils deepens the relaxation experience.     

Classic Pedicure | 60 minutes                     
This pampering treatment will beautify your feet. Your treatment begins with the shaping of the nails, grooming of the cuticles and the 
treating of the rough skin on the soles of the feet. Followed by an exfoliating treatment and deeply relaxing foot massage. The finishing 
touch to this pedicure is the painting of nails with a polish of your choice.     

Express Pedicure | 40 minutes  

The treatment begins with the shaping of the nails and the grooming of your cuticles. Your treatment finishes with the nails being buffed 
to a perfect shine.



Foot Treatm
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عالجات القدمين
عالج القدم باألحجار الساخنة | ساعة و30 دقيقة

تبدأ تجربة االسترخاء هذه بنقع القدمين وتشكيل األظافر وتجميل مناطق الخاليا المتصلبة. يتبع ذلك عالج التكلسات والفرك اللطيف لتقشير الخاليا الميتة. مزيج 
خاص من الزيوت األساسية للعناية بالبشرة المتصلبة وتنعيم األظافر لمظهر صحي وأنيق. تدليك للقدمين باألحجار الساخنة لالسترخاء، يتبعه قناع مغذي دافئ مشبع 

بالمرطبات الغنية ويمنحك شعوًرا باالسترخاء التام.

بارافين باديكير | ساعة و20 دقيقة
تتضمن هذه المعالجة الفاخرة للقدمين تشكيل األظافر وتزيين مناطق البشرة المتصلبة وعالج البشرة الجافة على باطن القدم، والتقشير والتدليك، ويتبع ذلك غمس 

قدميك في شمع البارافين الدافئ. وتنتهي المعالجة بطالء أظافرك باللون الذي تختارينه.

ديلوكس باديكير | ساعة و15 دقيقة
تجربة استرخاء رائعة تنتظرك مع عالج الباديكير الفاخر هذا. حمام استرخاء عميق للقدمين يستخدم العالجات العطرية المفيدة لتهدئة وتلطيف القدمين استعداًدا 

لعملية تقشير لطيفة. بعد تشكيل األظافر وعالج باطن القدم، يتم عمل تدليك متغلغل مريح باستخدام كريمات مرّكبة خصيًصا لتحقيق راحة القدمين مع الزيوت 
المرطبة التي تزيد من روعة تجربة االسترخاء.

باديكير كالسيكي | 60 دقيقة
سيمنح هذا العالج المدلل جمااًل لقدميك. تبدأ المعالجة بتشكيل األظافر وتزيين أماكن البشرة المتصلبة ومعالجة البشرة الخشنة على باطن القدم. يتبع ذلك عالج 

تقشير وتدليك عميق للقدمين باعث على االسترخاء. اللمسة األخيرة لهذا الباديكير هي طالء األظافر بالطالء الذي ترغبينه.

باديكير سريع | 40 دقيقة
تبدأ المعالجة بتشكيل األظافر وتقليم مناطق البشرة المتصلبة. وتنتهي بصقل األظافر وإعطائها البريق المثالي. ن

ت القدمي
عالجا



Additional Nail Treatments
Shape and French Polish | 40 minutes

Gel Polish Removal | 30 minutes

Shape and Polish | 25 minutes

French Re-Polish | 20 minutes

Re-Polish | 15 minutes

Talise Beauty Treatments
Waxing
Our state-of-the-art waxing system removes hair quickly and easily. Perfect preparation for a lazy afternoon around the pool!

Full Leg and Bikini | 1 hour 25 minutes Full Leg | 55 minutes

Half Leg | 25 minutes Bikini Line | 25 minutes

Underarm | 15 minutes Additional | 15 minutes

Eyebrows | 15 minutes Upper Lip | 15 minutes

Threading Treatments
Full Face with Eyebrows | 30 minutes Full Face | 20 minutes

Upper Lip and Chin | 20 minutes Eyebrows | 15 minutes

Upper Lip | 10 minutes Chin | 10 minutes

Tinting Treatments
Eyelash Tinting | 25 minutes

Eyebrow Tinting | 20 minutes



عالجات األظافر اإلضافية
تشكيل وطالء األظافر الفرنسي | 40 دقيقة

إزالة طالء الِجل | 30 دقيقة
تشكيل وطالء األظافر | 25 دقيقة

إعادة طالء األظافر الفرنسي | 20 دقيقة
إعادة طالء األظافر |  15 دقيقة

عالجات تاليس بيوتي
إزالة الشعر الزائد

يعمل نظامنا الحديث على إزالة الشعر بسرعة وسهولة. وهو استعداد رائع لالستلقاء واالسترخاء عند المسبح بعد العصر!

 
ساق كاملة | 55 دقيقة      كامل الساق والبكيني  |  ساعة و25 دقيقة    

خط البكيني | 25 دقيقة نصف ساق | 25 دقيقة     
إضافي | 15 دقيقة تحت الذراع | 15 دقيقة     

الشفة العلوية | 15 دقيقة الحواجب | 15 دقيقة      
    

إزالة الشعر الزائد بالخيط
الوجه كاماًل | 20 دقيقة الوجه كاماًل مع الحواجب  |  30 دقيقة     

الحواجب | 15 دقيقة    الشفاة العليا والذقن | 20 دقيقة    
الذقن |  10 دقائق    الشفة العلوية | 10 دقائق     

عالجات األصباغ
صبغة الرموش | 25 دقيقة
صبغة الحواجب | 20 دقيقة



Spa Etiquette
Hours of Operation

Talise Spa: 09.00 – 22.00

For more information or reservations, please call Talise Spa on +971 2 811 5858 or on extension #5858

Arrival

To ensure your time with us is a pleasurable and as seemless as possible, we recommend that you arrive at Talise Spa 15 minutes 
prior your scheduled appointment. This will allow for a smooth check-in and the opportunity to relax and enjoy the facilities before your 
treatment. Late arrivals will be subject to reduced treatment times.

Reservations

We would recommend to book your treatment well in advance to avoid disappointment. Credit card details or pre-payment are required to 
make and confirm any booking.

Consultation and Health Concerns 

There will be a consultation with a qualified spa practitioner before your treatment, where any health concerns or special needs can be 
addressed. Please advise us if you have any special requests when making your booking, as some treatments may not be safe or suitable 
to be carried out. In case of pre-existing conditions or allergies, please consult a doctor before booking any spa treatments or using the 
spa facilities. This will ensure your safety before having any treatments. Please advise us if you are pregnant or breastfeeding when making 
your booking as some treatments may not be safe or suitable to be carried out.

Preparation for spa treatments

It is advisable to shower prior to all body treatments. It is recommended that men shave a few hours before their facial appointments, 
rather than just before.



قواعد تاليس سبا
ساعات العمل

تاليس سبا: 09٫00 – 22٫00
للمزيد من المعلومات أو للحجز، الرجاء االتصال بتاليس سبا على +9٧1 2 ٨11 5٨5٨ أو على االمتداد #5٨5٨

الوصول
لضمان السالسة واالستمتاع بوقتك قدر اإلمكان، نقترح أن تصل قبل 15 دقيقة من موعدك. حيث يسمح لك هذا بتسجيل وصول سلس لتمنح نفسك ما يكفي من 

االسترخاء وتعتاد على أجواء المنتجع. وفي حالة الوصول متأخًرا عن موعد المعالجة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص وقت معالجتك.

الحجوزات
ننصحك بحجز معالجتك مقدًما لتجنب حصول أي مشكلة. تفاصيل بطاقة االئتمان أو الدفع المسبق مطلوبة إلجراء أي حجز وتأكيده.

االستشارة والظروف الصحية
سيتم عقد جلسة استشارة مع خبير صحي مؤهل قبل معالجتك، حيث يمكن بحث أية مخاوف صحية واحتياجات خاصة. الرجاء إبالغنا إذا كانت لديك أية طلبات خاصة 
عند إجراء حجزك، فقد تكون بعض المعالجات غير آمنة أو غير مالئمة بالنسبة لك. وفي حالة وجود أي حاالت مرضية أو حساسية مسبًقا، فُيرجى استشارة الطبيب قبل 

الحجز في أي عالج صحي أو استخدام مرافق السبا. حيث ستضمن هذه اإلجراءات سالمتك قبل الحصول على أي عالجات. الرجاء إبالغنا إذا كنِت حاماًل أو ترضعين عند إجراء 
حجزك، فقد تكون بعض المعالجات غير آمنة أو غير مالئمة بالنسبة لك.

االستعداد للمعالجات الصحية
ينصح باالستحمام قبل جميع معالجات الجسم. لكن من المستحسن أن يقوم الرجال بحلق ذقونهم قبل بضع ساعات من موعد معالجة الوجه على أن يقوموا بذلك 

مباشرة قبل المعالجة.
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Your comfort

To ensure your comfort please let our therapists know whether the pressure applied is suitable for your needs, to ensure that you relax and 
receive the perfect spa experience.

What to wear

Please feel free to wear whatever makes you comfortable. We will provide a bathrobe, disposable underwear and slippers, or you may 
arrive in your robe and slippers from your room. In the treatment room, we provide any special clothing needed for your treatment.

Valuables and jewellery

We recommend that no jewellery be worn during spa treatments. If you bring valuables and jewellery with you, a place will be provided for 
their safekeeping, but please note that we cannot be held responsible for them.

Loyalty Programmes and Spa Memberships

Talise Spa offers a unique environment for rest and relaxation. We offer both spa memberships as well as a loyalty programme which will fit 
all your needs and more. Please check with our Guest Service Executives to get more information on your journey to self discovery.

Aftercare

It is recommended after some treatments, i.e. exfoliation, that you avoid sunbathing for at least 2-3 hours. Your therapist will recommend 
sun protection products which can be purchased at the Hotel Gift Shop.

Water

We recommend you drink water before and after the treatment to help flush toxins from the body.

Mobile Phones and pagers

The spa environment is one of tranquility and relaxation. Please respect our peaceful ambience as well as the privacy of other guests  We 
kindly ask that you turn your mobile phone or pager to silent mode when you arrive to allow you and our other guests to relax



راحتك
لضمان راحتك يرجى إبالغ معالجيك إن كان مستوى الضغط المستخدم مالئًما لحاجتك حتى تضمن استرخائك وحصولك على تجربة السبا المثالية.

ما يجب ارتداؤه
إن لك حرية ارتداء ما تشاء من المالبس المريحة.وسوف نوفر ثوب االستحمام وخف ومالبس داخلية تستعمل لمرة واحدة، أو يمكنك القدوم من غرفتك بثوب 

االستحمام والخف.  وسنوفر في غرفة المعالجة أي مالبس خاصة ضرروية لمعالجتك.

المقتنيات الثمينة والمجوهرات
نوصي بعدم ارتداء أية مجوهرات أثناء المعالجات الصحية.إذا قمت بجلب أية مقتنيات ثمينة أو مجوهرات، فسوف نزودك بمكان آمن لحفظها، لكن يرجى العلم بأننا لسنا 

مسؤولين عنها.

برامج الوالء وعضويات السبا
يقدم تاليس سبا بيئة فريدة من نوعها للراحة واالسترخاء. ونقدم عضويات للسبا باإلضافة إلى برامج والء، والتي ستناسب جميع احتياجاتك وأكثر. الرجاء التحقق من 

موظفي خدمة الضيوف للحصول على المزيد من المعلومات الخاصة برحلتك الكتشاف ذاتك.

بعد العناية
بعد بعض المعالجات، مثل التقشير، ينصح بتجنب التشمس لمدة 2 إلى 3 ساعات على األقل. وسوف ينصحك معالجك باستخدام منتجات واقية من الشمس يمكن 

شراؤها من متجر الهدايا بالفندق.

المياه
ننصحك بشرب الماء قبل المعالجة وبعدها للمساعدة في إخراج السموم من جسمك.

الهواتف النقالة وأجهزة النداء اآللي
تعد بيئة المنتجع مكاًنا هادًئا ومريًحا. يرجى احترام جونا الهادئ وخصوصية الضيوف اآلخرين. ونرجو منك أن تحول هاتفك النقال أو جهاز النداء إلى الوضع الصامت عندما 

تصل حتى تسترخي أنت والضيوف اآلخرين



Food and Alcohol 

Please allow sufficient time before your treatment to digest after eating. Consumption of alcohol is prohibited prior to any 
treatment. We also provide our healthy eating menu at Bodhi.

Smoking

We ask all our guests to help conserve the spa tranquility by not smoking

Gift Certificates

Can be purchased for a specific service, package or amount at the spa reception.

Home Care

Professional recommendations and prescriptions are available from our treatment specialists and can be purchased at Talise 
Spa.

Feedback

We want all our guests to feel comfortable during their visit to Talise Spa. If you have any concerns or queries regarding your 
treatment or the facilities, please speak with your therapist or Spa Manager who will endeavour to ensure that you have the 
best possible experience.

Local Laws

In adherence to UAE Law, female guests will be attended to by female therapists and male guests will be attended to by 
male therapists.



الغذاء والكحول
يرجى إتاحة وقت كاٍف قبل معالجتك للهضم بعد األكل. يمنع تناول الكحول قبل أي معالجة. كما نقدم قائمة طعام صحي في مطعم بودي.

التدخين
نرجو من جميع ضيوفنا المساعدة في المحافظة على جو النقاء في المنتجع من خالل عدم التدخين.

قسائم الهدايا
يمكن شراؤها لخدمة معينة أو باقة أو مبلغ من قسم استقبال المنتجع.

العناية في المنزل
يقدم اختصاصيو المعالجة توصيات ووصفات متخصصة يمكن شراؤها من متجر منتجع تاليس سبا.

المالحظات
نتمنى لجميع الضيوف الشعور بالراحة أثناء زيارتهم لمنتجع تاليس سبا. إذا كانت لديك أية مخاوف أو استفسارات بخصوص معالجتك أو المرافق، يرجى التحدث إلى 

معالجك أو مدير المنتجع الذي سيعمل جاهًدا لضمان حصولك على أفضل تجربة ممكنة.

القوانين المحلية
التزاًما بالقانون اإلماراتي، سوف تتم العناية بالضيوف من السيدات بواسطة معالجات إناث والضيوف من الرجال بواسطة معالجين ذكور.



Cancellation Policy
Should you need to reschedule or cancel your spa appointment with us, please notify the spa at least 24 hours in advance to avoid being 
charged for the service. Less than 12 hours notice may lead to 50% payment and if treatments are cancelled 6 hours prior, a full charge will 
apply.



سياسة إلغاء الحجوزات
إذا أردت إلغاء موعدك معنا أو تعديله، الرجاء إشعارنا قبل أربع وعشرين ساعة على األقل لتجنب فرض رسوم الخدمة. أما في حال قدمت إشعاًرا بأقل من 12 ساعة فسوف 

يؤدي ذلك إلى فرض 50 % من قيمة المعالجة عليك، وإذا تم إلغاء المعالجات قبل 6 ساعات فقط، سوف تتحمل 100 % من القيمة الكلية.








