


مساج إكسبرس
30 دقيقة • 200

بالراحــة  دقيقــة   30 يســتغرق  الــذي  المســاج  هــذا  سُيشــعرك 
دقائــق. بضــع  غضــون  فــي  والنشــاط 

بالينسينغ أكت
60 دقيقة • 320 | 90 دقيقة • 370

يــوت األساســية  ســتخدم خاللــه الز
ُ
إنــه عــالج منعــش للجســم ت

الفاخــرة و مســاج ســويدي كالســيكي يســاهم فــي الحــّد مــن 
اإلجهــاد العضلــي.

فيذر تاتش
60 دقيقة • 320 | 90 دقيقة • 370

 لمن يفضل الخضوع لعالج 
ً
ُيعتبر هذا العالج مثاليا

بالضغط الخفيف.

عالج إكسبرس للعناية بالوجه  
30 دقيقة • 250

هل أنت على عجلة من أمرك؟ ال تقلق فنحن نوفر لك 
عالج إكسبرس المعزز بالفيتامينات للعناية بالوجه.

O2
60 دقيقة • 450

 البشــرة 
ً

عــالج للعنايــة بالوجــه يــالءم جميــع أنــواع البشــرة وخاصــة
النقيــة  األكســجين  يئــات  جز تعمــل  حيــث  الجافــة  أو  الشــاحبة 
بالتغلغــل داخــل البشــرة لتنشــيط حيويــة الخاليــا والمســاعدة فــي 
إزالــة المــواد الســامة وتنقيــة وإعــادة التــوازن للبشــرة الســتعادة 

نضارتهــا وحيويتهــا الطبيعيــة.

جلسات المّساج العالجي

عالجات نيللي دو فويست للعناية بالوجه

ماسل ملت
60 دقيقة • 340 | 90 دقيقة • 399

إنــه مســاج يســتهدف األنســجة العميقــة وهــو مصمــم للحــّد 
مــن العضــالت المتشــنجة والتخلــص مــن اإلجهــاد والتوتــر الشــديد.

المساج التايالندي
90 دقيقة • 420

مســاج يجمــع مــا بيــن عــالج الوخــز باإلبــر واليوغــا مثــل تقنيــات تمــّدد 
عضــالت الجســم، ونقــاط الضغــط ومســارات الطاقــة.

كلير اند هيلنغ 
75 دقيقة • 420

ياني مع رمال الكوارتز الدافئة. ير غر استرِخي على سر
تجربة جديدة تبدأ بمقشر فاخر للجسم يتبعه تدليك

لمدة 45 دقيقة

لز
َ

الفا ش
75 دقيقة • 475

ــر وحــّرر مســارات الطاقــة مــع مســاج األنســجة 
ّ
 للتوت

ً
قــل وداعــا

والكتفيــن. الظهــر  الســاقين،  للقدميــن،  العميقــة 

ذي كيور 
60 دقيقة • 550

باســتخدام  البشــرة  وتقشــير  العميــق  للتنظيــف  فعــال  عــالج 
يــه  يمــات بالحــرارة الفعالــة لفتــح وتطر تقنيــة إزالــة الســموم باألنز
إلغــالق  منعشــة  نباتيــه  تركيبــة  علــى  ويحتــوي  المســامات 
مثاليــة  العالجيــة  الجلســة  هــذه  تعــد  وتنقيتهــا.  المســامات 

المجهــدة.  للبشــرة 

كوالجين بوست
60 دقيقة • 650

يمتــاز عــالج العنايــة بالوجــه العصــري بكونــه عــالج قــوي لتجديــد 
 علــى ثالثــة أنــواع مــن الكوالجيــن 

ً
حيويــة ونشــاط الجســم اعتمــادا

لشــد البشــرة. ويعمــل هــذا العــالج علــى تحســين كثافــة البشــرة 
علــى  المحافظــة  مــع  الدقيقــة  والخطــوط  التجاعيــد  وتخفيــف 
الترطيــب المثالــي للجســم. ويســاعد التدليــك بتقنيــة مالمــح الوجــه 

الفعالــة فــي إعــادة تحديــد وإبــراز مالمــح الوجــه بوضــوح.  



تجربة ريفايف
90 دقيقة • 500

سكراب للجسم، وجلسة مّساج مصممة بحسب االحتياجات 
الفردية للشعور بالتجّدد واستعادة الصحة والشباب.

رفاهية خالصة
120 دقيقة • 630

استمتع بأحد عالجات السكراب النباتية، عالج  إكسبرس للعناية 
بالوجه لمّدة 30 دقيقة، يليه مّساج للجسم.

سكراب للجسم
 30 دقيقة  • 200

 من األعشاب | من القهوة 

غرفة البخار والساونا
 الدخول اليومي  • 80

باقة عالجات السبا

عالجات التحسين

يبة على القيمة المضافة و7 بالمئة من رسوم البلدية و10 بالمئة من رسوم الخدمة. كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل نسبة 5 بالمئة من الضر

باقة األزواج
90 دقيقة • 800

االسترخاء يحلو برفقة شريك العمر. اختر واحًدا من مقشرنا 
الحصري ، متبوًعا بتدليك كامل للجسم لشخصين.

ــم بصــوت منخفــض فــي الســبا، 
ّ
آداب وســلوكيات الســبا نرجــو منــك التكل

التقــاط  عــن  واالمتنــاع  واإللكترونيــة،  الجوالــة  األجهــزة  كافــة  وإطفــاء 
الصــور فــي مرافــق الســبا.
.
ً
الحّد األدنى للعمر 16 عاما

الحجــوزات يرجــى الوصــول قبــل 15 دقيقــة مــن موعــد العــالج. تعتمــد 
جلســات الضيــوف الذيــن يأتــون بــال موعــد علــى مــدى توافرهــا.

المخــاوف الصحيــة يرجــى إعــالم المعاِلــج عــن أيــة حالــة صحيــة، أو عــن 
وجــود حساســية أو إصابــات يمكــن أن تؤثــر علــى اختيــارك للعــالج.

سياســة اإللغــاء إذا رغبــت فــي إلغــاء عالجــك أو تغييــره، ُيرجــى إبالغنــا 
قبــل 3 ســاعات مــن موعــدك المحــدد. ُيرجــى أخــذ العلــم بأننــا ســنبذل 
جهدنــا لخدمــة الضيــوف الذيــن يصلــون إلــى موعــد متأخــر ولكننــا ال نضمــن 
حصولهــم علــى مــّدة العــالج الكاملــة. ســيتم فــرض كامــل ثمــن العــالج.

يفايــڤ ســبا أي مســؤولية  المقتنيــات الثمينــة والمجوهــرات ال يتحمــل ر
عــن فقــدان المقتنيــات الثمينــة التــي تــّم إحضارهــا إلــى الســبا.

قسائم الهدايا متوفرة في مكتب اإلستقبال

عالج فروة الرأس 
30 دقيقة • 200 

للتخلص بفعالية من اإلجهاد
يق تدليك نقاط معينة من الرأس. عن طر

عالج تنشيط القدمين 
30 دقيقة • 200 

يق تدليك نقاط  عالج مجّدد للقدمين المتعبتين عن طر
 على قدميك.

ً
محددة مسبقا



لتحديد موعد، يرجى االتصال على الرقم 
04 248 9964

يد اإللكتروني  أو التواصل عبر البر
fjvd.spa@fivehotelsandresorts.com

يفايڤ سبا  ر
.
ً
 حتى 10 ليال

ً
 من الساعة 10 صباحا

ً
يفتح يوميا

فايڤ قرية جميرا دبي، الحّي 14، 
الشارع 1، دبي، اإلمارات العربية المتحدة


