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 Address Downtown
An iconic flagship hotel set in the heart of one of Dubai’s most prestigious 

neighbourhoods, Address Downtown provides a seamless blend of sumptuous 

luxury and peerless service to discerning guests and visitors from around the world. 

True to the legacy of Address Hotels + Resorts, The Spa at Address Downtown is a 

peaceful wellness sanctuary where restorative treatments are gently administered by 

accomplished therapists, in a setting of breath-taking beauty and tranquillity.

العنوان وسط المدينة

األحياء في مدينة  أفخم  أحد  المميز في قلب  والصرح  الرائد  الفندق  بأنه  المدينة  العنوان وسط  يتميز 

دبي، والذي يقدم لنزالئه وزواره من جميع أنحاء العالم مزيجًا استثنائيًا من الفخامة الفريدة والخدمة 

التي ليس لها مثيل. يحتفظ ذي سبا في العنوان وسط المدينة بالطابع المميز الذي ُعرفت به العنوان 

والهدوء  السكينة  تغمره  مالًذا  كونه  عن  ناهيك  العريق،  تاريخها  مدار  على  والمنتجعات  للفنادق 

الستعادة العافية وتجديد الحيوية عبر العالجات التي يقدمها معالجونا الخبراء ضمن أجواء ذات جمال 

خّلاب وطمأنينة غامرة. 
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The Spa at Address Downtown 
Impressively designed to the highest standards, and providing an ideal environment for 

both indulgence and invigoration, The Spa at Address Downtown offers unparalleled 

amenities, including eight treatment rooms, a Signature Spa Suite, a double Hammam 

Suite with two exclusive scrub rooms, unique heat and water experiences, and private 

relaxation areas. 

Built around a selection of innovative thermal therapies, the concept harmonises 

ancient and contemporary techniques to deliver one of the city’s finest spa 

experiences. Here, guests choose from a carefully curated selection of treatments 

from prestigious global brands, developed using the finest natural and pharmaceutical-

grade ingredients, paired with avant-garde methods. 

ذي سبا في العنوان وسط المدينة

بتصميم  فأتى  لزواره،  مبهرة  تجربة  تقديم  على  المدينة  وسط  العنوان  في  سبا  ذي  منتجع  حرص 

تخدمه  ذلك  كل  االنتعاش.  من  بحر  في  الحواس  فيه  تغوص  مثالي  عام  وجو  المعايير،  أرفع  يطابق 

مجموعة من المرافق التي ال مثيل لها من بينها ثماني غرف عالجية، وجناح سبا مميز، وجناح مزدوج 

لتجربة الحّمام التقليدية والذي يحتوي على غرفتين خاصتين بالتقشير، باإلضافة إلى مرافق ممتازة 

لتجربة عالجية باستخدام الحرارة والماء، ومناطق استرخاء تنعمون فيها بالخصوصية.

تم تصميم المنتجع الصحي بشكل يرتكز فيه على مجموعة من العالجات الحرارية المبتكرة في 

تناغم بين األساليب القديمة والعصرية، لتشكل في النهاية واحدة من أرقى تجارب السبا في المدينة. 

من  بعناية  مختارة  مجموعة  بين  من  يروقهم  ما  اختيار  على  القدرة  بميزة  المنتجع  مرتادو  يتمتع 

العالجات التي تقدمها العديد من العالمات التجارية الفاخرة والتي ُطِورت باستعمال أفضل المكونات 

الطبيعية المستخدمة في المنتجات الدوائية فضالً عن اتباع طرق غاية في التطور.



AN IMPRESSIVE PRODUCT SELECTION

MAROCMAROC

MarocMaroc develops luxurious beauty-enhancing products suitable for the hammam 

that are based on the lush natural resources of Morocco, including argan oil, roses 

and almond flowers.

BIOLOGIQUE RECHERCHE

Biologique Recherche has built a 40-year legacy of providing effective beauty 

treatments based on pure, concentrated raw ingredients, as well as innovative 

protocols and procedures.

LINDA MEREDITH

Linda Meredith Skincare, through ground-breaking innovation, powerfully enriches 

and supports the skin using potent combinations of essential oils, vitamins and  

active ingredients.

SUBTLE ENERGIES

Subtle Energies combines authentic Ayurvedic philosophies and principles with 

essential oils from a unique flora pharmacy to deliver a balanced approach to beauty.

NATURA BISSÉ

Natura Bissé employs high-performance pharmaceutical-grade ingredients for 

targeted anti-ageing, and uses a potent concentration of amino acids to stimulate 

skin cells, fight free radicals and minimise imperfections, for luminous and visibly 

youthful skin.



مجموعة مذهلة من المنتجات

ماروك ماروك

التقليدي  للحّمام  المناسبة  الفاخرة  التجميل  منتجات  من  مجموعة  ماروك  ماروك  عالمة  طورت 

والمأخوذة من موارد طبيعية نقية يتجلى فيها جمال موطنها في المغرب، ومن تلك المكونات زيت 

األرغان، وخالصات الورد وزهور اللوز.

بيولوجيك روشيرش

على مدار أكثر من ٤٠ عامًا أسست بيولوجيك روشيرش مجموعة عالجات تجميل فعالة تحتوي على 

مكونات أصيلة نقية ومركزة، فضالً عن باقة من األساليب واإلجراءات العالجية المبتكرة.

ليندا ميرديث

التي  الرائدة  االبتكارات  من  مجموعة  وجمالها،  بالبشرة  للعناية  عالمتها  ضمن  ميرديث  ليندا  قدمت 

والفيتامينات العطرية  الزيوت  من  معدًا  قويًا  مزيجًا  ذلك  في  مستخدمة  وتدعمها  البشرة   تغذي 

والمكونات الفعالة.

طاقات خفية

األيورفيدية  العالج  فلسفات  بين  تمزج  خفية  طاقات  تنبع  المتفردة  الدوائية  النباتات  أريج  بين  من 

المطاف مفهومًا جديدًا نهاية  لتقدم لكم في  العطرية  الزيوت  الراسخة الستخدام   البديلة والمبادئ 

للعناية بالجمال.

ناتورا بيسيه

تعتمد عالمة ناتورا بيسيه الرائدة على مكونات دوائية عالية األداء تستهدف منح البشرة مفعوالً مقاومًا 

لعالمات التقدم في العمر فضالً عن استخدامها خليطًا مرّكزًا قويًا من األحماض األمينية التي تعمل 

لتقدم بشرة  الظاهرة،  العيوب  البشرة وتقليل  الحاد في  التغير  البشرة ومكافحة  تحفيز خاليا  على 

شابة تنبض بالحيوية وتفيض بالنضارة.





Signature Journeys
Enjoy the immersive and enriching pleasures of some of the most exquisite signature 

treatments and rituals at The Spa at Address Downtown, including the Signature Spa 

Suite Extravagance treatment and a range of Hammam Oriental Traditions.

الطقوس العالجية

تمتعـوا بإحسـاس متجـدد وغامـر عبـر باقة مـن أفضل العالجـات والطقـوس العالجية وأكثرهـا تميزًا في 

ذي سـبا فـي العنـوان وسـط المدينـة، والتي تشـمل جناح السـبا المميـز والفاخر ومجموعـة من عالجات 

الحّمام الشـرقي.



SIGNATURE SPA SUITE EXTRAVAGANCE 

The Signature Spa Suite fosters an exclusive atmosphere, allowing side-by-side bespoke 

treatments before the most breath-taking views of Burj Khalifa and Downtown Dubai. 

A blissful world of water experiences awaits, with the comforting massage bath and 

horizontal shower waterfall massage, which set the Signature Spa Suite Journey apart.

SIDE BY SIDE 90 MINS

This engaging journey by Subtle Energies begins with a soothing essential oil footbath, 

followed by a signature massage designed to revive, refresh or relax. Worldly cares 

simply melt away as you lie under the cascading waterfall of the signature horizontal 

shower, or sink into a hydrotherapy soaking tub scented with an elixir of therapeutic 

natural bath essences.

TIME TOGETHER  90 MINS

A transcendent spa journey designed to deliver lasting memories, Time Together, 

inspired by Natura Bissé, begins with a welcoming footbath laced with essential oils, 

and features a delicate, skin-softening rose exfoliation. Next, refresh your senses in 

the hydrotherapy tub, before you indulge in a signature aromatherapy massage with 

damask rose oil.

SERENITY DUET  180 MINS

Designed to create a state of serene and focused mindfulness, the Serenity Duet, 

based on Natura Bissé products, begins with an invigorating full-body scrub to soften 

the skin. This is followed by an exfoliating massage with subtle notes of rose, the 

cleansing waterfall of the horizontal shower, before you succumb to a rich lotion 

massage with essential oils. A luxurious facial gives new life to your skin, before the 

treatment concludes with a relaxing head and shoulder massage.



جناح السبا المميز والفاخر

بالجلسات  االستمتاع  فرصة  لكم  يقدم  والذي  والفريدة  الخاصة  بأجوائه  المميز  السبا  جناح  يتميز 

اإلطاللة  مع  أحبائكم  مع  جنب  إلى  جنبًا  رغباتكم  حسب  تصميمها  سيتم  والتي  الفاخرة  العالجية 

المميز  السبا  إن كل دقيقة تقضونها في جناح  برج خليفة ومنطقة وسط مدينة دبي.  الخّلابة على 

تعتبر رحلة عالجية مختلفة عن أي تجربة أخرى، حيث ينتظركم عالم مائي هادئ باستخدام تدليك 

الحّمام الُمهدئ وتدليك شالل الدش األفقي.

٩٠  دقيقة جنبًا إلى جنب 

الزيوت  فيه  ُتستخدم  الذي  الملطف  القدمين  بحّمام  الخفية  الطاقات  جلسات  ضمن  رحلتكم  تبدأ 

بعدها طاقتكم وحيويتكم فضالً  التي تستعيدون  المميزة  الخاصة  التدليك  تتبعه جلسة  العطرية، 

وتنساب  معًا  تذوب  بل  ذلك،  عند  العناية  عناصر  تتوقف  ال  به.  ستنعمون  الذي  الكامل  االسترخاء  عن 

لتغمركم في الماء وأنتم مسترخون تحت الشالل المنهمر في الدش األفقي الخاص أو وأنتم تسبحون 

في حوض العالج بالماء المعطر بروائح الحّمامات الطبيعية العالجية.

٩٠  دقيقة وقتنا معًا 

انعموا برحلة سبا تسمو فوق حدود الخيال، والتي ُصممت مكوناتها لتخلق لكم ذكريات ال تنسى، 

فجلسة وقتنا معًا والمستوحاة من ناتورا بيسيه، تبدأ بحّمام قدمين ُتستخدم فيه الزيوت العطرية 

للترحيب بكم، قبل أن تنتقلوا إلى جلسة رقيقة لتقشير البشرة وتنعيمها. ومن ثم انعموا بانتعاش 

يغمر أجسامكم وعضالتكم في حوض العالج بالماء ليمتد إلى حواسكم، وتختتم الجولة بجلسة 

عالج عطرية بزيت الورد الجوري الدمشقي.

١٨٠ دقيقة ثنائي السكينة 

صممت رحلة ثنائي السكينة لتعيشوا معها في حالة من السكينة وتركيز الذهن وصفائه وتستخدم 

فيها بشكل أساسي منتجات ناتورا بيسيه. تبدأ الرحلة بعالج فرك لتنعيم الجسم كله، تليها جلسة 

تدليك  إلى  ومنه  األفقي،  الدش  في  التنظيف  شالل  ثم  الهادئ،  الورود  أريج  يغمرها  بالتقشير  تدليك 

باستخدام لوشن غني بالزيوت العطرية. يليه عالج فاخر للوجه والذي ستستعيدون معه حيوية البشرة 

ونضارتها، ثم ُيختتم العالج بتدليك استرخائي للرأس والكتفين.





MarocMaroc Hammam Oriental Traditions
MarocMaroc reinterprets ancestral beauty customs through modern formulas, 

incorporating the regal atmosphere of the hammam and the richness of natural 

wellness resources, including the argan tree, black soap, rhassoul, roses and almond 

flowers. Hammam Oriental Traditions at The Spa at Address Downtown provide rich, 

refined skincare based on cherished Moroccan beauty secrets.

الشرقي ماروك  ماروك  حّمام  تقاليد 
بتركيبات عصرية  األسالف لكن  المتوارثة من  التقليدية  التجميل  تقديم عالجات  أعادت ماروك ماروك 

مواد  مصادر  ثراء  مع  التقليدية  للحّمامات  المميزة  الملكية  الفخامة  أجواء  من  عنصر  فيها  يجتمع 

التجميل والصحة الطبيعية مثل شجرة األرغان والصابون األسود والراهسول وخالصات الورد وزهر اللوز. 

تمتد تجربة الحّمام الشرقي التقليدي التي يقدمها ذي سبا في العنوان وسط المدينة إلى العالجات 

المحسنة للعناية بالبشرة المستمدة من أسرار عالم الجمال المغربي الملهم.



MAROCMAROC HAMMAM SIGNATURE JOURNEYS

TRADITIONAL ORIENTAL HAMMAM RITUAL 60 MINS

The pure, cleansing essence of the hammam meets the raw natural treasures of 

Morocco in this elegant ritual. Everyday life melts away as you rest on a heated 

marble slab, where a purifying black soap is generously applied to the skin, followed 

by vigorous body exfoliation with a traditional Kessa massage glove and a gourmand 

body scrub. Your skin is then soothed with fragrant orange flower water, followed by 

argan oil and Monoi butter moisturising body balm.

SUMPTUOUS HAMMAM RITUAL 90 MINS

This majestic Arabia-inspired ritual incorporates the full Traditional Oriental Hammam 

Ritual, including an application of purifying black soap and a detoxifying full-body 

exfoliation with a Kessa massage glove. Additionally, your senses are stimulated 

through facial exfoliation, a nourishing shampoo, an enriching hair mask and washing 

ritual. The therapist will unlace the knots in your muscles with a soothing aromatic 

back massage, followed by the skilful application of argan oil and Monoi butter 

moisturising body balm.

ROYAL HAMMAM RITUAL      120 MINS

A luxurious, transformative journey to unveil your natural beauty awaits you through 

this majestic and holistic wellness treatment. All of the healing benefits of the 

Sumptuous Hammam Ritual are complemented by a facial treatment incorporating a 

reviving sugar scrub, a purifying rhassoul mask and a relaxing face massage, followed 

by a ceremonial full-body massage.



طقوس حّمام ماروك ماروك المميزة

٦٠ دقيقة طقس الحّمام الشرقي التقليدي  

يمتـزج جوهـر الحّمـام الشـرقي المنظـف والمنقـي بالكنـوز الطبيعية التي تشـتهر بهـا المغرب ضمن 

طقـس عالجـي راٍق. سـتختفي كافـة متاعـب الحيـاة فـي اللحظـة التي سـتضعون فيها رؤوسـكم على 

لـوح الرخـام الدافـئ الـذي تتلقون فوقه عالجًا فاخرًا لبشـرتكم باسـتخدام الصابون األسـود الُمنّقي يليه 

تقشـير منشـط للجسـم بقفـاز تدليـك الكيسـة التقليـدي وفـرك متـأنٍّ لبشـرة الجسـم قبـل تلطيفـه 

بالمـاء المعطـر برائحـة زهـر البرتقـال ثم بلسـم جسـم مرطـب بزيت األرغـان وزبـدة المونوي.

٩٠ دقيقة طقس الحّمام الشرقي الفخم 

الشرقي  الحّمام  طقس  بين  العربية  األجواء  من  المستوحى  الساحر  العالجي  الطقس  هذا  يمزج 

الجسم  لنزع سموم  تقشير  البشرة وجلسة  لتنقية  األسود  بالصابون  الذي يشمل جلسة  التقليدي 

عالج  طريق  عن  حواسك  تحفيز  فسيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الكيسة.  تدليك  قفاز  باستخدام  بالكامل 

تقشيري للوجه واستخدام الشامبو المغذي والمرطب، وقناع مغٍذ للشعر، فضالً عن طقوس الغسل 

العطري  الظهر  بتدليك  عضالتكم  في  المتراكمة  العقد  بفك  المعالج  سيعتني  ذلك  بعد  المميزة. 

الملطف يليه استخدام بارع لزيت األرغان وبلسم ترطيب الجسم بزبدة المونوي.

١٢٠ دقيقة طقس الحّمام الشرقي الملكي 

لـكل منـا مكامـن جمالـه الطبيعيـة، وهـذا مـا تستكشـفه معكـم رحلـة الحّمـام الشـرقي الملكـي 

التـي تحتـوي علـى مجموعـة عالجـات صحيـة سـاحرة وشـاملة تحقـق لكـم فوائـد عالجيـة واستشـفائية 

متفـردة يكملهـا عـالج للوجـه يشـمل الفـرك بالسـكر إلعـادة الحيويـة وقنـاع الغسـول المنّقـي وتدليـك 

الوجـه االسـترخائي ثـم تدليـك أسـطوري للجسـم بكاملـه.





Biologique Recherche
Paris-based Biologique Recherche has spent four decades creating innovative, clinical 

approaches to beauty and skincare. Authenticity and harmony are the spirit and 

essence of Biologique Recherche skincare products, which feature high concentrations 

of botanical, marine and biological extracts, and avoid artificial fragrances

and ingredients.

بيولوجيك روشيرش
علـى مـدار أربعـة عقـود قدمـت بيولوجيـك روشـيرش مجموعة واسـعة مـن المنتجات المبتكـرة وطرق 

عـالج سـريرية تركـز علـى الجمـال والعنايـة بالبشـرة متخـذة األصالـة والتناغم روحـًا ومنهاجًا فـي كل ما 

تقدمـه مـن منتجـات للعنايـة بالبشـرة، والتـي تتميـز باسـتخدام مكونـات عاليـة التركيز مـن الخالصات 

النباتيـة والبحريـة والحيويـة، ُيتجّنـب فيهـا تمامًا اسـتخدام أي عطـور أو مكونـات اصطناعية.



FACIAL THERAPIES 

REMODELLING FACE MACHINE 

Experience a state-of-the-art bio-electrotherapy facial designed to produce tailored 

results, including more pronounced cheekbones, reduced wrinkles and a more clearly 

defined facial contour.

TRIPLE LIFT AGE CONFIDENCE FACIAL                                   120 MINS

Age is no match for this ultimate facial treatment, which turns back time and delivers 

confidence-boosting, flawless skin by tightening the pores and brightening the 

complexion through exfoliation. Enjoy the outstanding results of intense restructuring, 

toning, firming, redefining and plumping. The energising and moisturising properties of 

this facial make it suitable for both mature and young skin that has been compromised 

by pollution, air-conditioning or daily exposure to the sun.

SECOND SKIN YOUTH PERFECTION FACIAL 90 MINS

A genuine alternative to fillers, this exceptional anti-aging treatment will visibly lift and 

treat signs of ageing, with a regenerating ‘electrospun’ mask with hyaluronic acid that 

targets damaged skin and reinforces its water retention ability in order to promote 

suppleness and smoothness, leaving it beautifully lifted and rejuvenated.

PURIFYING PERFECT BALANCE FACIAL 90 MINS

Unlock the full potential of your inner beauty with Masque Vivant, the ultimate 

rebalancing and deep cleansing masque recommended for skin that is congested, 

unbalanced or has seborrheic concerns. The masque brightens and unifies the 

complexion, reduces redness and accelerates the healing of any skin imperfections, 

reducing discolouration, damage or stubborn blemishes. 

MASQUE EXFOLIANT P50 VISAGE 90 MINS

Masque Exfoliant P50 Visage is a unifying and regenerating treatment to brighten 

your complexion, even and smoothen dull, thick and marked skin instants. This gentle 

facial peel is promoting cell regeneration, hydration and firmness, while attenuating 

pigmentation, producing a smoother, softer and finer skin.



عالجات الوجه

آلة إعادة تحديد شكل الوجه

والتي  الحيوية والكهربائية  العالجات  بين  الوجه تجمع  رائدة ومتطورة في مجال عالج  بتجربة  تمتعوا 

إبراز عظم الخد، وتقليل التجاعيد، وإبراز  صممت لتحقق لكم نتائج تناسب احتياجاتكم تمامًا، مثل 

خطوط الوجه بدرجة صفاء ووضوح أكبر.

١٢٠ دقيقة الشد الثالثي لعالج عالمات التقدم في العمر  

صـار حلـم إعـادة الزمـن إلـى الـوراء حقيقـة مـع هـذا العالج للوجـه الـذي ال يصمد أمامـه التقدم فـي العمر 

العـالج  خـالل  العيـوب مـن  تمامـًا مـن  خاليـة  بأنفسـكم بمنحكـم بشـرة  ثقتكـم  ليعـزز  مهمـا كان 

بالتقشـير لتضييـق المسـام وزيـادة نضارتهـا وإشـراقها. وال تتوقـف تلـك النتائـج المذهلـة عنـد ذلـك، بـل 

تمتـد إلـى إعـادة تشـكيل البشـرة وشـدها ورفـع ترهالتهـا وإعـادة تحديـد خطوطهـا وملئهـا. يتميـز هـذا 

العالج بخصائص تبعث الطاقة في بشـرة الوجه وترطبها؛ ما يجعله مناسـبًا للبشـرة الناضجة أو الشـابة 

ليعالـج فيهـا مـا أتلفتـه الملوثـات ومكيفـات الهـواء والتعـرض اليومـي للشـمس.

٩٠ دقيقة عالج الوجه المثالي لبشرة شابة متجددة 

ُيعـد هـذا العـالج االسـتثنائي لمحاربـة عالمـات التقدم في العمر بديـاًل حقيقيًا وفعاالً لمـواد الملء )الفيلر( 

والـذي يضمـن شـدًا ملموسـًا للبشـرة، كمـا يعمـل قنـاع تجديـد الحيويـة ”المغـزول كهربائيـًا” والغني 

بحمـض الهيالورونيـك علـى اسـتهداف البشـرة التالفـة وتعزيـز قدرتهـا علـى االحتفـاظ بالمـاء مـا يزيدهـا 

ليونـة ونعومـة ويتركهـا مشـدودة ومنتعشـة الجمـال والنضرة.

٩٠ دقيقة تنقية وتوازن مثالي 

ال تدعوا شيئًا يقيد جمالكم الداخلي مع قناع وجه ماسكيه فيفان؛ الحل األمثل إلعادة التوازن للبشرة 

وتنظيفها بعمق، وهو منتج يوصى به على سبيل العالج للبشرة مسدودة المسام أو فاقدة التوازن 

أو التي تعاني فرط إفراز المواد الدهنية. يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة وتوحيد قوامها الخارجي، 

كما يقلل اإلحمرار ويسرع عالج أي عيوب فيها، ويقلل تغير اللون، ويصلح أي تلف أو عيوب مستعصية.

٩٠ دقيقة قناع فيساج P50 المنظف للبشرة 

ُيعد قناع فيساج P5٠ المنظف للبشرة عالجًا مجددًا وموحدًا للبشرة يعمل على تبيضها لتصبح أكثر 

إشراقًا. كما يسهم في إزالة العالمات وحاالت الجلد الباهت، السميك. يعزز هذا التقشير اللطيف للوجه 

تجديد الخاليا وترطيبها وشد البشرة، في حين ُيضعف عالمات التصبغ، وينتج بشرًة أكثر نعومة.



ERYTHROS INSTANT CALM FACIAL                                   90 MINS

Recommended for thin and sensitive skin, this soothing facial treatment restores the 

physiological balance of the skin, visibly reduces and prevents redness caused by 

rosacea, alleviates tightness and provides an overall feeling of complete and blissful 

comfort. A course of four to six weekly treatments is recommended to ensure visibly 

exceptional results. A consultation will allow our therapist to tailor treatments and 

packages that respond specifically to your needs and lifestyle.

BODY THERAPIES  

BODY SLIMMING 120 MINS

A sleeker, trimmer figure is more attainable than ever before with this ground-breaking 

treatment, which combines slimming properties with the deep cleansing of impurities 

and the benefits of aromatherapy. The gentle use of a massage glove ensures that each 

product is absorbed deeply, leaving your skin wonderfully well-nourished and hydrated.

BODY DETOX 90 MINS

Engineered to help your body release the toxins and impurities that build up in 

daily life, this detoxifying heated treatment features an energising massage with a 

thermal algae body wrap to simultaneously soothe and relax your muscles, while also 

improving microcirculation and promoting healthy blood-flow.

BODY LIFTING 90 MINS

With the aim of toning the epidermis and refining the skin’s texture, innovative, 

highly concentrated active ingredients create visibly exceptional results after just 

one session of this moisturising treatment.  A refreshing exfoliation session to refine 

the texture of your skin is followed by a bio-reflex massage using a moisturising 

and dermo-protective complex, ending with the gentle application of a specially 

formulated serum. To maximise and maintain results, we recommend a course of six 

to eight treatments. Allow our skilled therapists to prescribe treatments and packages 

that respond specifically to your health and beauty aspirations.



٩٠ دقيقة عالج التلطيف وتقليل االحمرار الفوري للوجه 

الفسيولوجي  التوازن  استعادة  يعمل على  والذي  والحساسة  الرقيقة  للبشرة  به  يوصى  للوجه  عالج 

للبشرة، ويقلل بدرجة ملحوظة االحمرار الناتج من مرض العد الوردي ويقي منه، ويزيد تماسك البشرة 

ويمنح شعورًا عامًا بالكمال والراحة. يوصى بااللتزام ببرنامج عالجي من أربع إلى ست جلسات أسبوعية 

الفرصة  إلتاحة  االستشارة  إلى  اللجوء  يمكن  ملحوظة.  استثنائية  نتائج  على  الحصول  لضمان  عالجية 

للمعالج لتصميم العالجات والباقات بالشكل الذي يفي باحتياجاتكم ويناسب نمط حياتكم.

عالجات الجسم   

١٢٠ دقيقة تنحيف الجسم 

األسطوري  العالج  أناقة أسهل كثيرًا من ذي قبل مع هذا  أنحف وأكثر  الحصول على جسم  اآلن  أصبح 

من  وتخليصها  البشرة  تنظيف  على  الفائقة  والقدرة  التنحيف  خصائص  بين  يجمع  الذي  المبتكر 

الجسم لضمان  بعناية على  للتدليك  قفازًا  العالج  العطري. يستخدم مع هذا  العالج  وفوائد  الشوائب 

امتصاص كل مكوناته بالكامل ومنحكم بشرة رائعة غنية بالمواد المغذية والمرطبة.

٩٠ دقيقة نزع سموم الجسم 

صمم هذا العالج لمساعدة أجسامكم على طرد المواد السامة والشوائب التي تتراكم في أجسامنا 

على مدار اليوم. يحتوي هذا العالج الدافئ الطارد للسموم على جلسة تدليك تعيد للجسم حيويته، 

عن  باالسترخاء فضالً  تنعم  المشدودة وجعلها  العضالت  لتهدئة  بالطحالب  بلفه  للجسم  وعالج حراري 

تحسين الدورة الدموية في األوعية الدقيقة وزيادة التدفق الصحي للدم.

٩٠ دقيقة شد الجسم 

تركـز هـذه الباقـة العالجيـة علـى تجانـس الطبقـة الخارجيـة للبشـرة وتحسـين قوامهـا معتمـدة فـي 

ذلـك علـى مجموعـة مـن المكونـات الفعالـة المبتكـرة عاليـة التركيـز لتمنحكـم بعـد أول جلسـة مـع 

هـذا العـالج المرطـب والمغـذي نتائـج مذهلـة ال مثيـل لهـا.  يشـمل العـالج كذلـك جلسـة تقشـير إلنعـاش 

البشـرة وتحسـين قوامهـا، تليهـا جلسـة تدليك لتحسـين االنعـكاس الحيوي باسـتخدام مركب مرطب 

إلـى سـت  أربـع  مـن  ببرنامـج  نوصـي  متفـردة.  خاصـة  بتركيبـة  بوضـع سـيروم  ُتختتـم  للبشـرة  وواٍق 

جلسـات عالجيـة لزيـادة النتائـج والحفـاظ عليهـا. سـوف يحـرص معالجونـا أصحـاب الخبـرة والمهـارة علـى 

وصـف العالجـات والباقـات التـي تفـي تمامـًا باحتياجاتكـم الصحيـة وتطلعاتكـم الجماليـة.





Linda Meredith
Linda Meredith is a name synonymous with beauty. Internationally known and 

recognised as the ‘Queen of Facials’, she and her products are sought out by celebrities 

and have the reputation for creating the very best in luxury skincare. Each product 

contains its own potent combination of essential oils, vitamins and active ingredients. 

Revolutionary facial treatments support the skin from the inside out, feeding every 

layer with essential nutrients to reveal healthy, glowing and younger-looking skin.

ليندا ميرديث
يتــرادف  اســم  لينــدا  ميرديــث  للعنايــة  بالبشــرة  مــع  الجمــال، فــكل مــن منتجــات خبيــرة العنايــة بالبشــرة 

لينــدا ميرديــث الملقبــة بـ”ملكــة عالجــات الوجــه”، معروفــة علــى المســتوى العالمــي. يلجــأ المشــاهير 

لهــا ولمنتجاتهــا لشــهرتها الذائعــة فــي تقديــم األفضــل فــي مجــال العنايــة الفاخــرة بالبشــرة. كمــا يمتــاز 

كل منتــج بمكوناتــه الفريــدة مــن مجموعــة فّعالــة مــن الزيــوت األساســية والفيتامينــات والمكونــات 

النشــطة. تدعــم العالجــات المبتكــرة بشــرتكم مــن الداخــل إلــى الخــارج، فتمــد كل طبقــة بالُمغذّيــات 

األساســية الالزمــة لتمنحكــم بشــرة صحيــة ومشــرقة تزيــدك إشــراقًا وشــبابًا.



LINDA MEREDITH O2 FACIAL        60 / 75 MINS

Linda Meredith’s forward-thinking skincare range uses oxygen’s natural healing 

properties, infusing pure O2 into the skin to increase cell regeneration and visibly 

reduce lines and wrinkles. A vitamin enriched serum combined with Beta Glycan, which 

stimulates the formation of collagen, is applied directly to the skin and transferred 

deep into the basal layers of the epidermis by the infusion process of 96% pure 

oxygen. To achieve optimum results, a natural alternative to Botox can be added 

into the treatment to complete this advanced Oxygen Therapy Facial. The 75-minute 

treatment includes a Collagen or Hyaluronic Mask enhancement as an accompaniment.

HAUTE COUTURE FACIAL      60 / 75 MINS

A favourite of celebrities worldwide, this facial is the perfect path to a fresh and 

flawless new look. Our therapist will thoroughly assess your skin, and select a specific 

combination of products to enhance your beauty, followed by a luxurious, enlivening 

massage that combines encapsulated vitamins and essential nutrients, leaving 

your skin moisturised, fresh and flawless. Choose from a range of Haute Couture 

facials, including Deep Cleansing, Re-Surfacing, Firming, Hydrating, Anti-Ageing and 

Nourishing. The 75-minute facial includes a choice of oxygen as an accompaniment.

V-TOX OXYGEN FACIAL       75 / 90 MINS

This highly advanced treatment uses algae derivatives to relax the skin, providing 

an ideal alternative to invasive Botox treatments, and is safe for mothers-to-be and 

more effective for those with prominent frown lines, irrespective of age. The V-Tox 

Oxygen Facial begins with an infusion of oxygen, before a fine layer of V-Tox is 

applied to the face and neck, and infused into the skin by a steady flow of oxygen. The 

90-minute facial gives you the choice to also include a Collagen or Hyaluronic Mask 

as an accompaniment.



٦٠ / ٧5 دقيقة عالج ليندا ميريدث للوجه باألكسجين 

تستخدم مجموعة ليندا ميريديث للعناية بالبشرة التي تعتمد على التفكير المستقبلي الخصائص 

تجدد  لزيادة  البشرة  إلى  النقي  األكسجين  تغلغل  على  تعمل  حيث  لألكسجين،  الطبيعية  العالجية 

الخاليا وتقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد بشكل واضح. يتم وضع سيروم غني بالفيتامين مع بيتا 

جاليكان مباشرة على البشرة، حيث يحفز تكوين الكوالجين الطبيعي ويتغلغل للطبقات السفلية 

من البشرة باستخدام تقنية مبتكرة لدمج هذه العناصر الفّعالة والذي يشكل األكسجين النقي ما 

عالج  في  للبوتوكس  طبيعي  بديل  إضافة  يمكن  النتائج  أفضل  لتحقيق  مكوناتها.  من   %٩٦ نسبته 

أو قناع  الكوالجين  التي مدتها ٧5 دقيقة على  العالجية  الجلسة  باألكسجين. تشمل  المتطور  الوجه 

هيالورنيك لتحقيق أفضل النتائج.

عالج هوت كوتور للوجه   ٦٠ / ٧5 دقيقة

هذا العالج المميز للوجه هو إحدى الطرق المفضلة لدى المشاهير في جميع أنحاء العالم للحصول 

على مظهر جديد مثالي. يقوم معالجونا بتقييم شامل لبشرتكم الختيار أفضل مجموعة ممكنة 

من المنتجات التي تزيدكم جماالً وبهاًء، ويتبعه عملية تدليك منعشة لالستفادة من أفضل الفيتامينات 

المركزة والمغذيات الطبيعية التي تترك البشرة رطبة ومنتعشة وخالية من العيوب. اختاروا من بين 

تنظيفًا عميقًا  والتي تشمل  الراقية من مجموعة هوت كوتور،  الوجه  مجموعة كبيرة من عالجات 

باستخدام مواد تحارب عالمات تقدم  للبشرة وترطيبها  السطحية، وشدًا  للبشرة، وتقشيرًا للطبقة 

السن وتغّذي البشرة. كما يمكنكم اختيار قناع األكسجين لمدة ٧5 دقيقة كعالج مصاحب.

٧5 / ٩٠ دقيقة عالج الوجه في-توكس باألكسجين 

استرخاء  لتحقيق  البحرية  الطحالب  من  بمشتقات  والمتطور  الفّعال  العالجي  األسلوب  هذا  يستعين 

البشرة وإعطاء بديل مثالي لعالجات البوتوكس القاسية على الجسم، باإلضافة إلى أنه ُيعد الطريقة 

اآلمنة للحوامل للحصول على نتائج أفضل في التخلص من الخطوط العميقة بين الحاجبين، كما يصلح 

لجميع األعمار. تبدأ عالجات في-توكس أكسجين بحقن األكسجين قبل فرد طبقة رقيقة من في-توكس 

على الوجه والرقبة ليتغلغل في الجلد مغلفًا بتيار ثابت من األكسجين. يعطي األسلوب العالجي الذي 

يستمر لمدة تسعين دقيقة فرصة االختيار بين الكوالجين أو قناع هيالورونيك كعالج مصاحب.



ACTIVE FACIAL WITH COLLAGEN MASK       45 / 60  MINS

A treatment of sublime sophistication, this collagen-infused facial treatment uses a 

delicate collagen mask applied to the contours of your face to improve the appearance 

of your skin while calming and soothing any irritations, especially those caused by 

exposure to ultra-violet light or hair removal. For more visible results, a course of six or 

more treatments is recommended. The 60-minute facial includes the choice of oxygen 

as an enhancement.

ACTIVE FACIAL WITH HYALURONIC MASK    45 / 60 MINS

Richly rewarding and created using leading-edge beauty techniques, this hyaluronic 

mask facial will help restore your skin’s HA content, revealing plump skin that is 

smoother, deeply hydrated and perfectly balanced, while potent anti-oxidants reduce 

free-radical damage.

02 OXYGEN INFUSION SERIES COURSE OF 6 / 12 SESSIONS 

(15 MINS PER SESSION) 

Maximise the results of your Linda Meredith 02 facial by topping up the skin with 

mini oxygen infusions to provide an extra dose of enriching nutrients. These 

rejuvenating sessions can be enjoyed on a daily basis, if desired, or in between each 

Linda Meredith facial.



٤5 / ٦٠ دقيقة عالج الوجه النشط مع قناع الكوالجين 

يعطيكم هذا العالج المؤثر ذا المستوى الرفيع والراقي قناعًا للوجه ممزوجًا بالكوالجين باستخدام 

طبقة رقيقة من الكوالجين الذي يوضع على ثنيات الوجه وخطوطه لتحسين مظهر البشرة مع تهدئة 

وتلطيف أي تهيجات، وبخاصٍة تلك الناتجة عن التعرض لألشعة فوق البنفسجية أو عمليات إزالة الشعر. 

لنتائج أكثر وضوحًا، ننصح بدورة عالجية مكونة من ست جلسات أو أكثر. يمكنكم اختيار استخدام 

األكسجين مع عالج الوجه ضمن جلسة تستمر لمدة ٦٠ دقيقة لزيادة فاعليته.

عالج وجه نشط مع قناع هيالورونيك  ٤5 / ٦٠ دقيقة

قناع  الحديثة، حيث يضم  التجميل  تقنيات  أحدث  واحد من  الملحوظة هو  النتائج  ذو  الثري  العالج  هذا 

هيالورونيك الذي يساعد البشرة على استعادة المستويات الطبيعية من هذا الحمض فيترك بشرتكم 

نضرة وأكثر نعومة ومرطبة بعمق ومتوازنة تمامًا مع التأثير القوي لمضادات األكسدة التي تقلل من 

الضرر الناتج عن التغيير الحاد في طبيعة البشرة.

دورة من ١٢/٦ جلسة  سلسلة من الجلسات العالجية بمزيج األكسجين 
)١5 دقيقة لكل جلسة(

من  مصغرة  توليفات  اضافة  خالل  من  للوجه   02 ميرديث  ليندا  عالج  مع  النتائج  أفضل  على  احصلوا 

بهذه  االستمتاع  يمكنكم  الثرية.  المغذيات  من  إضافية  جرعة  لتعطيكم  البشرة  على  األكسجين 

الجلسات التي تعيد شباب البشرة ونضارتها كل يوم، إذا أردتم، أو في األيام الفاصلة بين جلسات ليندا 

ميريدث لعالج الوجه.





طاقات خفية
األيورفيديـة  العـالج  بيـن فلسـفات  تمـزج  تنبـع طاقـات خفيـة  المتفـردة  الدوائيـة  النباتـات  أريـج  بيـن  مـن 

مفهومـًا  المطـاف  نهايـة  فـي  لكـم  لتقـدم  العطريـة  الزيـوت  السـتخدام  الراسـخة  والمبـادئ  البديلـة 

جديـدًا للعنايـة بالجمـال. ُيعتبـر هـذا االتجـاه للعنايـة بالبشـرة مـن خـالل العواطـف اإليجابيـة صيحـة جديدة 

فـي مجـال المنتجعـات الصحيـة التـي تعـي مـدى التأثيـر السـيء الـذي تخلفـه عوامـل القلـق والضغـط 

النفسـي واضطرابـات النـوم ممـا يسـارع مـن ظهـور عالمـات تقـدم السـن علـى البشـرة. لطالمـا كان 

مفهـوم الطاقـات الخفيـة سـباقًا فـي هـذه الصيحـة من خـالل التعامل مع هـذا االرتباط القـوي بين الذهن 

والجسـم ليشـكل جـزءًا ال يتجـزأ مـن الخبـرات اإلكلينيكيـة لعالماتنـا التجاريـة ومـن أبحاثها وفلسـفتها.

Subtle Energies
Subtle Energies combines authentic Ayurvedic philosophies and principles with the 

benefits of natural essential oils sourced from a unique flora pharmacy. Emotional 

skincare is a fast-growing trend in the spa industry that recognises how anxiety, stress 

and sleep disorders can accelerate the ageing process. Subtle Energies has been well 

ahead of the trend in addressing this mind-body connection, and it forms an integral 

part of the brand’s clinical expertise, research and philosophy. 



24K AGE DEFYING GOLD FACIAL               60 / 90 MINS

This exotic and enriching skin rejuvenator combines the restorative powers of 24K 

gold leaf with the healing properties of mogra, the queen of jasmine flowers, which 

boosts collagen production and cell renewal. A remedy that penetrates and revives 

the skin’s deep layers, it reduces fine lines and wrinkles and leaves you feeling 

emotionally replenished.

SLEEP SUPPORT THERAPY                        105 MINS

Subtle Energies Sleep Support Therapy is a tailored signature program based on 

clinical research and ancient practices, to assist sleep concerns and insomnia. The 

treatment begins with a guided meditation and yogic pranayamas, that will positively 

impact the vital energy within. The blissful body Marma massage is designed to release 

tension and bring the body’s natural rhythm back into balance. The Marma massage 

is matched with a Marma facial that uses a potent collection of active ingredients, 

stimulating the pineal gland. The nasya (nasal oil application) which has been used 

for centuries for many concerns, follows this process. An ideal holistic sleep support 

resulting in emotional and hormonal balance, connects you to your body of bliss.

BLISSFUL MARMA MASSAGE                         60 / 90 MINS

Utter relaxation awaits with this massage that uses firm, flowing movements and 

therapeutic techniques to align vital energy centres and encourage the release of 

stress from the body. The 90-minute treatment includes a Subtle Energies signature 

facial Marma massage with potent aromatic active ingredients to balance emotions 

and reduce anxiety.



٦٠ / ٩٠ دقيقة عالج الوجه بالذهب ٢٤ قيراط لعالمات تقدم العمر 

تضم هذه التجربة الرائعة والفريدة من إعادة الشباب للبشرة باستخدام القدرة الهائلة لرقائق الذهب 

التي  الياسمين،  الموغرا، ملكة زهور  العالجية لنبتة  الخواص  من عيار ٢٤ قيراط ومن ثم مزجها مع 

البشرة  العميقة من  الطبقات  تتخلل  إنها طريقة عالجية  البشرة.  وتجديد خاليا  الكوالجين  انتاج  تحّفز 

وتعيد إليها حيويتها، وهي طريقة فعالة في إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد لتعطيكم شعورًا فريدًا 

بالطاقة والحيوية والشباب.

١٠5 دقيقة عالج المساعدة على النوم 

الستفادتكم  خصيصًا  مصمم  برنامج  هو  النوم  على  للمساعدة  العالجية  الخفية  الطاقة  طريقة  إن 

والمبني على أساس من البحوث اإلكلينيكية واألساليب العالجية العريقة التي أثبتت قدرتها على حل 

مشاكل النوم والتخلص من األرق. يبدأ العالج بتجربة تأمل موجه ومجموعة من أساليب اليوغا التي 

تترك تأثيرها اإليجابي على الطاقة السارية في الجسم. إن تدليك مارما الهانئ مصمم لمساعدتكم 

اإليقاع الطبيعي المتوازن للجسم. تعمل تقنية تدليك مارما يدًا  التوتر واستعادة  على التخلص من 

الغدة  لتحفيز  النشطة  المكونات  من  قوية  مجموعة  تستخدم  التي  للبشرة  مارما  عالجات  مع  بيد 

الصنوبرية. وتتبعها تقنية النازيا )وضع الزيوت على األنف( والمستخدمة منذ قرون طويلة لحل مشاكل 

عديدة. انعموا بأسلوب دعم مثالي شامل يعيد لكم التوازن العاطفي والهرموني ويزيد من قدرتكم 

على الوصول لقمة االنسجام الداخلي.

٦٠ / ٩٠ دقيقة تدليك مارما الهانئ  

االسترخاء الكامل في انتظاركم مع هذا التدليك الرائع الذي يستخدم حركات قوية ومتجانسة فضالً 

التخلص من  الحيوية وُيشجع على  الطاقة  بين مراكز  التوازن  لتحقيق  المثبتة  العالجية  األساليب  عن 

مسببات التوتر. يشمل العالج الذي يستغرق نحو ٩٠ دقيقة على تدليك مارما الفريد ضمن مجموعة 

وتقليل  العاطفي  جانب  التوازن في  لتحقيق  التأثير  قوية  الخفية مع مكونات عطرية نشطة  الطاقة 

معدالت التوتر.





جلسات تدليك العنوان المميزة
تقديم  إعادة  على  المميزة  العنوان  تدليك  تعمل جلسات  األزمان،  لكل  بطريقة كالسيكية مناسبة 

درجات  أقصى  ضمن  ومزجها  جديدة  بطريقة  العالم  أنحاء  جميع  من  التقليدية  العالجية  الجلسات 

الرفاهية والفخامة. إن كل لمحة من مالمح التدليك المميز في العنوان ستعطيكم تجربة ال ُتنسى، 

الساخنة  األحجار  باستخدام  للتدليك  الزيوت وصوالً  استخدام  بدون  المتخصص  التايالندي  بالتدليك  بدأً 

للتخلص من السموم.

Address Signature Massages
Classically timeless, Address Signature Massages reinterpret traditional therapies from 

across the globe and infuse them with influences of luxury and indulgence. From a 

specialised oil-free Thai massage to a detoxifying hot stone massage, every expression 

of Address Signature Massages leaves a lasting impression.



ADDRESS SIGNATURE MASSAGE                          60 / 90 / 120 MINS

Experience the healing effects of an indulgent massage, alongside the physical and 

emotional benefits of sublime holistic therapies. Choose one of our specialised 

massages to slip into a state of complete relaxation, leaving you refreshed and 

renewed. Four oil massage options await: Relax, Revive, Refresh and Unscented, which 

is suitable for pregnant women and new mothers.

ORIENTAL HARMONY MASSAGE                          60 MINS

A beautifully synchronised massage, two therapists use their hands and techniques in 

complete harmony to ease tension throughout your body.

BALINESE MASSAGE              60 / 90 / 120 MINS

The Balinese Massage creates a feeling of deep restfulness by combining gentle 

stretching, acupressure, compression massage, deep tissue massage and scented oils 

to clear energy lines and boost circulation.

SWEDISH MASSAGE                             60 / 90 MINS

This vigorous and energising treatment employs long strokes, kneading, friction, 

tapping, percussion, vibration and shaking motions to apply pressure between muscles 

and bones, guiding the flow of blood to the heart.



٦٠ / ٩٠ / ١٢٠ دقيقة تدليك العنوان المميز  

تجربـة مميـزة سـتغمركم باآلثـار العالجيـة للتدليـك مـع المزايـا الجسـمانية والعاطفيـة لهـذه العالجـات 

الشـاملة العظيمـة، فيمكنكـم اختيـار أي مـن أسـاليبنا المتخصصـة فـي التدليـك لتنعمـوا بحالـة مـن 

االسـترخاء التـام واالنتعـاش والحيويـة. فـي انتظاركـم أربعـة خيـارات مـن زيـوت التدليـك الرائعـة: زيـت 

االسـترخاء وزيـت اسـتعادة الحيويـة وزيـت االنتعـاش وزيـت خالـي مـن العطـور والـذي يعـد خيـارًا مثاليـًا 

الحوامـل والمرضعـات. للسـيدات 

٦٠ دقيقة تدليك االنسجام الشرقي  

يتمتع هذا التدليك بأسلوبه المنسجم بطريقة جميلة، حيث يستخدم اثنان من الُمعالجين أيديهما 

وتقنياتهما في تناسق تام للتخلص من التوتر في جميع أنحاء الجسم.

٦٠ / ٩٠ / ١٢٠ دقيقة التدليك البالي 

ُيعطي أسلوب التدليك المستوحى من جزيرة بالي شعورًا عميقًا بالراحة حيث يتألف من مجموعة 

حركات لطيفة إلطالة العضالت واإلبر الصينية والتدليك بالضغط، باإلضافة إلى تدليك األنسجة العميقة 

والزيوت العطرية المحببة لفتح مسارات الطاقة في الجسد وتنشيط الدورة الدموية.

٦٠ / ٩٠ دقيقة التدليك السويدي 

والضغط  الطويل  التدليك  تقنيات  على  والنشاط  بالحيوية  والمليء  القوي  األسلوب  هذا  يعتمد 

العضالت والعظام وتوجه  بين  اهتزازية تضغط  والنقر والتطبيل واالهتزاز من خالل حركات  واالحتكاك 

مسار الدم إلى القلب مباشرة.



DEEP TISSUE MASSAGE              60 / 90 / 120 MINS

Reduce inflammation of the muscles and free yourself from pain with this powerful 

deep-pressure treatment for those who experience massages regularly or suffer from 

deep-seated muscle tension.

HOT STONE MASSAGE               90 / 120 MINS

This massage uses the ancient art of healing with basalt stones. The heat from the 

Baltic rocks helps release tension in tight, tired muscles and aids your body’s own 

detoxification process.

THAI MASSAGE           60 / 90 / 120 MINS

Pamper your body with this specialised oil-free massage consisting of slow, rhythmic 

compressions and stretches along your body’s energy lines. This treatment incorporates 

the use of thumbs, palms, forearms, elbows and feet to apply pressure expertly.

REFLEXOLOGY               60 MINS

Stimulate healing throughout the body using pressure points in the feet through 

reflexology, an ancient healing tradition based on the principle that all parts of our 

body are connected by energy pathways ending in the feet.



٦٠ / ٩٠ / ١٢٠ دقيقة تدليك األنسجة العميق 

يتســم هــذا العــالج بأســلوب الضغــط العميــق لتقليــل التهــاب العضــالت والقضــاء التــام علــى األلــم، 

ــالت. ــي العض ــًا ف ــّدًا عميق ــون ش ــن يعان ــام أو م ــك بانتظ ــات تدلي ــون لجلس ــن يخضع ــب م ــذي يناس وال

٩٠ / ١٢٠ دقيقة التدليك بالحجر الساخن 

يعتمــد هــذا النظــام علــى فــن استشــفائي تقليــدي هــو العــالج بأحجــار البازلــت. تعمــل الحــرارة المنبعثــة 

مــن األحجــار البلطيقيــة علــى تخفيــف شــد العضــالت وإراحتهــا مــن اإلجهــاد فضــالً عــن مســاعدة الجســم 

علــى الســير فــي عمليتــه الخاصــة للتخلــص مــن ســمومه.

التدليك التايالندي  ٦٠ / ٩٠ / ١٢٠ دقيقة

بالضغطات  الجسم  فيها  يستمتع  الزيوت  من  خالية  تدليك  جلسة  خالل  من  أجسامكم  دللوا 

يعتمد  كما  فيه.  المنتشرة  الطاقة  خطوط  لكل  الثابت  اإليقاع  ذات  الهادئة  البطيئة  واالنبساطات 

نقاط على  للضغط  واألقدام  والسواعد  اليد  وراحات  اإلبهام  ألصابع  بارع  استخدام  على  العالج   هذا 

الجسم بمهارة.

٦٠ دقيقة الريفلكسولوجي 

تقنية عالجية تحفز عالج الجسم ووشفاءه باستخدام نقاط الضغط الموجودة في القدمين باتباع طريقة 

الريفلكسولوجي االستشفائية التقليدية التي تقوم على فكرة ارتباط جميع أجزاء الجسم ببعضها 

البعض عبر مسارات للطاقة تنتهي في القدمين.





Natura Bissé
Natura Bissé is a prestigious Spanish luxury skincare company that uses ground-breaking 

technology for targeted anti-ageing results. The brand’s formulas are created with the 

maximum concentration of cutting-edge, highly effective active ingredients. Product 

quality is one of the cornerstones of the success of Natura Bissé, with a brand ethos 

concentrating on repeated and reliable results. It is unsurprisingly the international choice 

of A-list celebrities, their stylists and make-up artists, with the world’s most beautiful and 

photographed women using the products as part of their beauty regimes. 

ناتورا بيسيه
ــة بالبشــرة تتبــع تقنيــات فائقــة التطــور  ــورا بيســيه اإلســبانية منتجــات فاخــرة للعناي تقــدم شــركة نات

ــات  ــم التركيب ــم تصمي ــر. ت ــي العم ــدم ف ــات التق ــاوم عالم ــج تق ــن نتائ ــه م ــون إلي ــا تتطلع ــق م لتحقي

الخاصــة لهــذه العالمــة الرائــدة باســتخدام أكبــر تركيــز ممكــن مــن المكونــات النشــطة الرائــدة عاليــة 

الفعاليــة األمــر الــذي يجعــل جــودة منتجــات ناتــورا بيســيه أحــد أبــرز مســببات نجاحهــا، فضــالً عــن تركيــز 

العالمــة ومبادئهــا علــى تحقيــق نتائــج متكــررة ودائمــة يمكــن االعتمــاد عليهــا. لــن يكــون مــن المفاجــئ 

أزيائهــم وإطالالتهــم وفنانــي  إذًا أن تعرفــوا أن قائمــة طويلــة مــن نجمــات الصــف األول ومصممــي 

مكياجهــم، فضــالً عــن أجمــل ســيدات العالــم الالتــي يظهــرن فــي الصــور يعتمــدون علــى منتجــات ناتــورا 

بيســيه كمكــّون أساســي للعنايــة بجمالهــن.



FACIAL THERAPIES 

THE CITRUS LUMINOUS ‘C’ FACIAL                                         60 MINS

This relaxing citrus aromatherapy experience will recapture your skin’s luminosity, 

vitality and firmness by infusing it with the refreshing energy of Vitamin C. The 

vitamin’s extraordinary anti-oxidant action repairs even the most distressed skin, 

unveiling a completely hydrated, revitalised complexion.

DIAMOND WHITENING FACIAL                                                60 MINS 

Hyper pigmentation or dark spots on your skin are no match for this revolutionary 

treatment, designed to help you gain a wonderfully radiant glow, even tone and 

skin texture. Employing a combination of revolutionary active ingredients in high 

concentrations, this depigmentation method is based on three pillars: renewing, 

depigmenting and illuminating to deliver a velvety complexion.

DIAMOND LIFE INFUSION FACIAL      90 MINS 

This facial is an amazing ‘youth elixir’ that unveils renewed skin that is silky soft and 

wonderfully rejuvenated. Experience premium skincare that draws on the qualities 

of the world’s most precious gem to keep your beauty as timeless as a diamond. An 

intensive, comprehensive treatment, it redefines your facial contours, improves skin 

texture, increases firmness and elasticity, and helps to reduce wrinkles and expression 

lines in just one session.

ADDRESS SIGNATURE FACIAL      60 MINS 

Feel the power of this remodelling and firming treatment that sculpts and defines 

your facial contour, improves skin density and preserves moisture. This innovative 

facial provides an outstanding lifting and re-densifying effect while revealing 

incredibly supple and plump skin. The treatment is performed with the most cutting-

edge technology that merges virtual reality, mindfulness, advanced skincare and the 

wonderful power of touch. 

ADDRESS SIGNATURE JOURNEY      75 MINS 

Immerse yourself in a new dimension of wellbeing with a ritual that combines the 

power of touch and antioxidant benefits of pure vitamin C. An infusion of anti-oxidant 

benefits and a true sensory therapy for the face and back.



 عالجات الوجه

٦٠ دقيقة عالج نضارة الوجه بالحمضيات وفيتامين ”ج”  

للبشرة نضارتها وإشراقها وتجدد حيويتها  الحمضيات ستعيد  بروائح  إن تجربة عالج عطري استرخائي 

هذا  مفعول  سيعمل  كما  المنعشة  ج  فيتامين  بطاقة  سيملؤها  العالج  فهذا  تماسكها،  وتعزز 

نهاية  في  ليقدم  لإلجهاد  تعرضًا  األكثر  البشرة  إصالح  على  لألكسدة  المضاد  االستثنائي  الفيتامين 

المطاف بشرة تامة الترطيب ومكتملة الحيوية.

٦٠ دقيقة تبييض الوجه بالماس  

لن تصمد حاالت فرط تصبغ البشرة أو الهاالت السوداء كثيرًا أمام هذا العالج المبتكر الرائد المصمم 

للمساعدة على استعادة نضارة البشرة وبريقها فضالً عن تناسق قوامها وتجانس لونها. تعتمد هذه 

إلزالة  عالية  بتركيزات  المتطورة  الفعالة  المكونات  من  مجموعة  استخدام  على  العالجية  الطريقة 

النهاية  النتيجة في  لتكون  والتفتيح،  التصبغ  وإزالة  التجديد  ثالث ركائز:  قائمة في ذلك على  التصبغ، 

بشرة ناعمة كالمخمل.

٩٠ دقيقة توليفة دياموند اليف 

ذات  ناعمة  متجددة  بشرة  يمنح  والذي  للشباب”  ”إكسيرًا  بكونه  للوجه  المذهل  العالج  هذا  يتمتع 

إحساس ناعم استثنائي. انعموا بتجربة رفيعة المستوى للعناية بالبشرة والتي استوحت مالمحها 

من خصائص أكثر جواهر العالم قيمة لتمنحكم جماالً يقاوم الزمن كالماس. إن هذا العالج المكثف 

والشامل؛ يعمل على إعادة تحديد خطوط الوجه ورسم مالمحه، فيحّسن قوام البشرة ويزيد تماسكها 

في  االنفعاالت  عن  الناتجة  الوجه  وخطوط  التجاعيد  تقليل  في  الفعال  دوره  عن  فضالً  مرونتها،  ويعزز 

جلسة واحدة فقط.

٦٠ دقيقة عالج العنوان المميز للوجه  

اشعروا بقوة هذا العالج الذي يعمل على إعادة شد البشرة لينحت ويحدد محيط الوجه ويحسن كثافة 

بينما  التكثيف  إعادة  على  رائعًا  أثرًا  للوجه  المبتكر  العالج  هذا  يوفر  الرطوبة.  على  ويحافظ  البشرة 

يكشف عن بشرة ناعمة ممتلئة بشكل مميز. يتم تنفيذ العالج باستخدام أحدث التقنيات المتطورة 

التي تجمع بين الواقع االفتراضي والعقل والعناية بالبشرة المتقدمة وقوة اللمس الرائعة.

٧5 دقيقة رحلة العنوان المميزة  

اغمروا أنفسكم في تجربة رائعة ذات بعٍد جديد للرفاهية مع طقوس تجمع بين قوة اللمس ومزايا 

مضادات األكسدة من فيتامين سي النقي. حيث تتغلغل فوائد مضاد األكسدة في البشرة لتعطي 

عالجًا حقيقيًا للوجه والظهر.



BODY THERAPIES

DIAMOND EXPERIENCE ROSE RITUAL                                       90 MINS

Slip into an unprecedented sensory experience through this highly regenerative body 

treatment. A delicate exfoliation with damask rose and diamond dust will leave your 

skin renewed and supple, while a massage and the finishing Diamond Rose Oil and 

Rose Touch will reveal vibrant, silky and supple skin.

ROYAL CITRUS ESSENCE                                               90 MINS 

The deliciously revitalising power of sun-soaked citrus fruit and vitamin C is unlocked 

in this regally enticing ritual. Fundamentally nourishing active ingredients restore 

density and fill in wrinkles, leaving your skin radiant, well nourished and even-toned.



عالجات الجسم

٩٠ دقيقة التجربة الماسية الوردية  

اغمروا أنفسكم في تجربة عالجية تعنى بالحواس كافة ستعيد تجديد حيوية الجسم وشبابه كما لم 

يحدث من قبل. تبدأ التجربة بجلسة تقشير رقيقة بالورد الدمشقي ومسحوق الماس لتمنح البشرة 

إحساسًا متجددًا. ومن ثم تليها جلسة تدليك بزيت الماس الوردي وزيت لمسات الورد لتجعل البشرة 

تتألق بنضارة الشباب ونعومة الحرير.

٩٠ دقيقة خالصة الحمضيات الملكية   

يتسم هذا الطقس المميز بقدرته التجديدية وإعادة الحيوية عن طريق الفواكه الحمضية التي غمرتها 

إضاءة الشمس باإلضافة إلى فيتامين ج، فضالً عن مجموعة فريدة من المكونات الفعالة المغذية لتعيد 

للبشرة كثافتها، وتمأل تجاعيدها، فتتركها تفيض حيوية ونضارة، وتغمرها بالعناصر المغذية، وتعيد 

للونها تجانسه.





Glow on the Go Enhancements
When time is of the essence, these enhancements are the perfect solution, providing 

quick, expert boosts to your beauty and well-being. 

عالجات تكميلية سريعة
فــي بعــض األحيــان ال يكــون لدينــا متســع مــن الوقــت يكفــي لــكل مــا نريــد، ولذلــك فــإن هــذه العالجــات 

التكميليــة تعتبــر حــالً أمثــل لتقديــم لمســات جماليــة منعشــة للــروح والجســد.



ESSENTIAL EYE RADIANCE                                                30 MINS 

Relieve tension from eye-strain or headaches with this regenerating eye treatment, 

resulting in restored moisture and elasticity with visible reduction of fine lines 

and wrinkles.

TENSION RELIEF BACK MASSAGE                                                30 MINS 

A blissfully relaxing back massage, perfect for anyone who needs concentrated work 

on the isolated muscles of the back region, this treatment is especially recommended 

as an indulgent precursor to a facial.

LIGHT FEET    30 MINS 

Say goodbye to tired feet with a spa treatment that will leave your feet feeling soft 

and light, and bring about a feeling of relaxation throughout your body while 

improving circulation.

BODY REVIVER EXFOLIATION                                                30 MINS 

Bamboo microfibres and essential oils exfoliate, restore and nourish the skin and 

improve blood circulation. The skin is then treated with a deeply nourishing moisturiser 

to provide a final calming touch.

EXTRACTION                                             30 MINS 

Add a deep cleansing treatment to your favourite facial to truly pamper and clear 

your skin.

PEELING ADDITION                                             30 MINS 

Enjoy visible results after just one session of this triple-exfoliating treatment that is 

mechanical, enzymatic and chemical, and impressively formulated with 5 AHAs.

THE EXPRESS FACIAL                                            30 MINS 

A revitalising treatment that nourishes, hydrates, softens and exfoliates to improve 

your skin, leaving your face fully rejuvenated. Perfect for a ‘me’ pampering session and 

a perfect introduction to facial protocols. 



٣٠ دقيقة عالج العين المتألقة األساسي  

نهاية  في  يقدم  حيث  إرهاقها،  عن  الناتج  الصداع  أو  وإجهادها  توترها  لتخفيف  للعين  تجديدي  عالج 

الخطوط تقليل  عن  فضالً  مرونتها،  واستعادة  العين  منطقة  ترطيب  في  تظهر  رائعة  نتيجة   المطاف 

الدقيقة والتجاعيد.

٣٠ دقيقة تدليك الظهر المخفف للتوتر 

جلسة تدليك رائعة للظهر ومثالية لكل من يحتاج إلى عناية مكثفة تركز على العضالت المنفصلة 

من ألي  الخضوع  قبل  خاص  بشكل  به  نوصي  عالج  وهو  الظهر،  مناطق  مختلف  في   الموزعة 

عالجات الوجه.

٣٠ دقيقة أقدام خفيفة 

وّدعوا آالم القدمين مع عالجات المنتجع الصحي التي تمنح القدمين احساسًا بالنعومة والخفة، كما 

تعطي شعورًا باالسترخاء يُعّم الجسم كله ويحسن دورته الدموية.

٣٠ دقيقة تقشير الجسم المنعش   

وشبابها  حيويتها  للبشرة  ستعيد  العطرية  والزيوت  الدقيقة  البامبو  ألياف  بخالصات  تقشير  جلسة 

األعماق  حتى  وتغذية  ترطيبًا  تمنحها  بمواد  لعالج  ذلك  بعد  البشرة  تخضع  الدموية.  الدورة  وتحسن 

لتنعموا في ختام العالج بلمسة مهدئة رقيقة.

٣٠ دقيقة التخليص من الشوائب 

أضيفوا لمسة من العالج التنظيفي العميق ألي من عالجات الوجه المفضلة لديكم ليمنح بشرة الوجه 

نقاًء ودالالً حقيقيًا. 

٣٠ دقيقة إضافة التقشير 

انعموا بنتائج واضحة ومميزة بعد جلسة عالجية واحدة فقط من التقشير الثالثي، حيث يتميز بقدرته 

على العالج باألساليب البدنية واإلنزيمية والكيميائية فضالً عن أحماض األلفا هيدروكسي الخمسة.

٣٠ دقيقة عالج الوجه السريع 

أثره بالتجديد  عالج تنشيطي يغلتغذية وترطيب وتنعيم وتقشير البشرة لغاية تحسينها، مما يترك 

الكامل للوجه. إن هذا العالج ُيعد مثاليًا لجلسة تدليل خاصة لنفسك ومقدمة مثالية لعالجات الوجه 

األخرى.



FINISHING TOUCHES

THREADING 

Upper Lip 15 MINS 

Eyebrows 30 MINS 

Full Face  30 MINS 

WAXING

Legs – Full 30 MINS 

Legs – Half 15 MINS 

Under Arm 15 MINS

Arms – Full 30 MINS 

Arms – Half 15 MINS 

Bikini 30 MINS

Brazilian 30 MINS 

Back – Full 30 MINS 

Upper Lip 15 MINS

Chin 15 MINS 

Face – Full 30 MINS 

Head To Toe 75 MINS

PARAFFIN 

Lavender Paraffin – Hands 30 MINS 

Lavender Paraffin – Feet 30 MINS 

Lavender Paraffin – Hands and Feet 60 MINS



الرتوش النهائية

إزالة الشعر بالخيط  

١5 دقيقة الشفة العليا  
٣٠ دقيقة الحواجب  
٣٠ دقيقة كامل الوجه  

إزالة الشعر بالشمع  

٣٠ دقيقة األرجل  - كامل 
١5 دقيقة األرجل - نصف  
١5 دقيقة تحت اإلبط  
٣٠ دقيقة الذراعين - كامل  
١5 دقيقة الذراعين - نصف  
٣٠ دقيقة بكيني  
٣٠ دقيقة برازيلي  
٣٠ دقيقة الظهر - كامل  
١5 دقيقة الشفة العليا  
١5 دقيقة الذقن  
٣٠ دقيقة الوجه - كامل  
٧5 دقيقة من الرأس حتى القدمين 

برافين  

٣٠ دقيقة برافين بالخزامى - األيدي 
٣٠ دقيقة برافين بالخزامى - األقدام  
٦٠ دقيقة برافين بالخزامى - األيدي واألقدام  



Etiquette
OPENING HOURS

The Spa at Address Downtown is open daily from 9.00am to 

10.00pm. Its services and facilities are for the use of guests 16 

years of age and older.

SCHEDULING AN APPOINTMENT

For reservations, please call from your room by pressing The 

Spa button on the telephone or dial extension 8755. For 

external spa reservations please call +971 4 4368755 or email 

spa.addth@addresshotels.com. 

The reception team at The Spa at Address Downtown are 

on hand to assist with treatment recommendations and 

reservations.

For external reservations, credit card details will be taken at 

the time of booking to guarantee and secure the appointment. 

All major credit cards are accepted. 

Guests staying at Address Downtown may also opt to have 

services charged to their hotel room, suite or residence.

WHEN TO ARRIVE

To enhance your spa experience and truly enjoy the peaceful 

ambience of The Spa at Address Downtown, we advise you to 

arrive at least 40 minutes before your wellness experience is 

scheduled to begin. This will provide ample time to enjoy The 

Spa’s facilities and relaxation lounge. Kindly bring swimwear for 

use inside the facilities if you wish to enjoy our complimentary 

water and heat treatments. Please be aware that late arrival 

may reduce your treatment time and the full value of your 

treatment will be charged. As a courtesy to the next guest, 

your appointment will end as originally scheduled.

PERSONAL VALUABLES

Lockers are provided for your personal items; however, we do 

not recommend that you wear jewellery during your visit. If 

you are a guest of the hotel, we advise you to store all personal 

valuables in the safety deposit box located in your room or at 

the Front Desk.

YOUR HEALTH

When making a reservation, kindly inform the reception at The 

Spa at Address Downtown of any medical conditions, allergies, 

injuries or disabilities you may have. If you are pregnant, there 

are a few services that should be avoided; however, there 

are many relaxing treatments that may be enjoyed. Please 

inform the reception and mention how many weeks into the 

pregnancy you are, so that we may guide you appropriately.



اآلداب العامة
ساعات العمل

يفتح ذي سبا في العنوان وسط المدينة أبوابه يوميًا من الساعة ٩:٠٠ صباحًا 

حتى ١٠:٠٠ مساًء، حيث يقدم خدماته للضيوف فوق سن ١٦ عامًا.

ترتيب المواعيد

للحجز يرجى االتصال من غرفتكم بالضغط على زر ذي سبا الموجود في 

الهاتف، أو االتصال بالرقم الداخلي ٨٧55. للحجز في المنتجع الصحي من 

الخارج يرجى االتصال بالرقم ٤٣٦٨٧55 ٤ ٩٧١+، أو البريد اإللكتروني 

.spa.addth@addresshotels.com

سيقوم مكتب استقبال ذي سبا في العنوان وسط المدينة بمساعدتكم 

لتخطيط لتجربة ممتعة في المنتجع الصحي بما في ذلك تقديم التوصيات 

وحجز العالجات.

للحجوزات من خارج الفندق؛ سوف يتم تسجيل بيانات بطاقة االئتمان عند 

الحجز لضمان موعدكم وتأكيده. ٌتقبل جميع بطاقات االئتمان الرئيسية.

إلى  الخدمات  رسوم  إضافة  اختيار  المدينة  وسط  العنوان  لنزالء  يمكن 

تكلفة الغرفة أو الجناح أو الشقة الفندقية.

موعد الوصول

في السكينة  من  بجو  والتمتع  الصحي  المنتجع  في  تجربتكم   إلثراء 

المنتجع  إلى  بالوصول  نوصي  فإننا  المدينة،  وسط  العنوان  في  سبا  ذي 

الصحي قبل ٤٠ دقيقة على األقل من الموعد المحدد للتجربة العالجية. إن من 

شأن ذلك توفير وقت كاٍف لالستمتاع بمرافق ذي سبا وردهة االستراحة. يرجى 

االستمتاع  إذا كنتم تودون  المنتجع  الرتدائها داخل  السباحة  إحضار مالبس 

بعالجاتنا المجانية بالماء والحرارة. يرجى العلم بأن تأخركم في الوصول قد 

يقلل الوقت المخصص للعالج فضالً عن تحملكم قيمة الرسوم الكاملة 

 للعالج. سوف ينتهي موعدكم في الوقت المحدد له مراعاة للضيف التالي.
المقتنيات الشخصية القّيمة

بارتداء  ال ننصحكم  أننا  إال  الشخصية،  أغراضكم  لتأمين  الخزائن  توفير  تم 

المجوهرات عند زيارة المنتجع. إذا كنتم من نزالء الفندق، ننصحكم بوضع 

جميع المقتنيات الشخصية في صندوق إيداع األمانات داخل غرفكم أو لدى 

مكتب االستقبال.

حالتكم الصحية

العنوان  في  سبا  ذي  لدى  االستقبال  موظف  إعالم  نرجو  الحجز،  إجراء  عند 

وسط المدينة بأي ظروف صحية أو حساسية أو إصابات أو إعاقات قد تكون 

في  تجنبها  ينبغي  الخدمات  من  مجموعة  هناك  ستكون  كما  لديكم. 

التي  العالجات  من  بالعديد  التمتع  يمكنكم  فإنه  ذلك  ومع  الحمل،  حالة 

من  لنتمكن  الحمل  بمدة  االستقبال  مكتب  إبالغ  يرجى  لالسترخاء.  تدعو 

تقديم المشورة واإلرشاد المناسَبين.



GIVE THE GIFT OF RELAXATION

Gift vouchers are an ideal present for that special someone 

and are available for all treatments and products. Gift vouchers 

are non-refundable and must be presented at the time of 

treatment or purchase. They are also available to purchase 

online and you can treat someone to an e-gift voucher to use 

at The Spa at Address Downtown.

SPA ETIQUETTE AND TIPS

We want to ensure that the spa environment a haven of 

relaxation and tranquillity. This is why it is a mobile phone- 

and smoke-free zone. Please ensure all mobile phones and 

electronic devices are switched to silent or turned off. During 

all treatments, your body is fully draped, except for the area 

that is being worked on. We will provide robes and slippers 

for use before and after the treatments. Towels, shower caps, 

disposable underwear and all amenities required for use during 

your visit will also be provided.

All our treatments can be enjoyed by both male and female 

guests; however, the gender of the therapist will always be 

that of the guest. We recommend you shower off any oils 

and sun-tan creams prior to your treatment to allow better 

absorption of the products applied.

For men, shaving two hours before having a facial is 

recommended, but it is not essential. This ensures maximum 

comfort and benefit to the skin.

The Spa at Address Downtown delivers a very individual 

experience. It is your time and we wish to ensure you enjoy 

the experience to the fullest. We will be happy to make 

adjustments to suit your specific requirements and needs, 

tailoring the treatments to your age, skin type and preferences. 

Please let your therapist know if there is any way that she or 

he can improve your treatment or comfort at any time.

PRICES

All prices are quoted in UAE Dirhams and include 10% service 

charge, 10% municipality fee and 5% VAT.

CANCELLATION POLICY

If you need to reschedule or cancel your appointment, 

please notify the reception at The Spa at Address Downtown 

at least 24 hours in advance. Please be aware that there is 

a 100% charge for any treatment not cancelled at least 24 

hours before the scheduled appointment. Credit card details 

will be taken at the time of booking to guarantee and secure  

your appointment.



قدموا هدايا تدعو لالسترخاء

متوفرة  وهي  المقربين،  لألشخاص  مثالية  هدية  الهدايا  قسائم  تعد 

الهدايا، كما  قيمة قسائم  استرداد  ال يمكن  والمنتجات.  العالجات  لجميع 

الخدمة. باإلمكان شراء هذه  العالج أو شراء  يجب تقديمها في وقت تلقي 

الهدايا  قسيمة  إهداء  إمكانية  إلى  باإلضافة  اإلنترنت،  عبر  كذلك  القسائم 

اإللكترونية لمن تحبون الستخدامها في ذي سبا في العنوان وسط المدينة.

آداب ونصائح المنتجع الصحي

فلذلك  السكينة،  تغمرها  باالسترخاء  مفعمة  أجواءًا  لكم  نضمن  أن  نود 

استخدام  أو  بالتدخين  فيه  ُيسمح  ال  مكانًا  المنتجع  جعل  على  حرصنا 

الهواتف المتنقلة. ُيرجى التأكد من إغالق جميع الهواتف المتنقلة واألجهزة 

مغطى  الجسم  سيكون  صامت.  وضع  على  ضبطها  أو  اإللكترونية 

بالكامل أثناء فترة العالجات باستثناء المنطقة التي نعمل عليها. سنقدم 

أردية وأحذية خفيفة مفتوحة لالستخدام قبل العالجات وبعدها. كما سيتم 

توفير المناشف، وأغطية الرأس لالستحمام، والمالبس الداخلية لالستعمال 

مرة واحدة، باإلضافة لجميع وسائل الراحة المطلوبة أثناء زيارتكم.

يمكن للضيوف من الرجال والسيدات االستمتاع بجميع عالجاتنا، إال أن نوع 

باالستحمام  نوصي  الضيف.  لجنس  مماثالً  دائمًا  سيكون  المعالج  جنس 

مما  العالج،  تلقي  قبل  الشمس  من  واقية  كريمات  أي  أو  زيوت  أي  إلزالة 

سيتيح امتصاصًا أفضل للمنتجات التي سيتم استخدامها.

عالجات  موعد  من  ساعتين  قبل  الذقن  بحالقة  ُيوصى  للرجال،  وبالنسبة 

درجات  بأقصى  االستمتاع  للبشرة  ذلك  يضمن  ضروريًا.  ليس  لكنه  الوجه، 

الراحة واالستفادة.

ُتعد تجربتكم في ذي سبا في العنوان وسط المدينة تجربة خاصة ومتفردة 

الوقت ُملك لكم، ونتمنى أن تحققوا أكبر متعة ممكنة  تمامًا. إن هذا 

من هذه التجربة. يسعدنا أن نعمل على تعديل برامجكم العالجية لتناسب 

مناسبة  الجلسات  لجعل  الفريدة  ومتطلباتكم  المخصصة  احتياجاتكم 

ألعماركم وأنوع بشرتكم وتفضيالتكم الشخصية. يرجى إبالغ الُمعالج في 

أي وقت بأي طريقة يمكنه أو يمكنها تحسين تجربتكم العالجية أو جعلها 

أكثر راحة.

األسعار

جميع األسعار المذكورة هي بالدرهم اإلماراتي وتشمل ١٠% رسوم خدمة 

و١٠% رسوم بلدية و5% ضريبة القيمة المضافة.

سياسة اإللغاء

إذا كنتم بحاجة إلى تغيير موعدكم أو إلغائه، نرجو إبالغ مكتب استقبال 

ذي سبا في العنوان وسط المدينة قبل ٢٤ ساعة على األقل من بدأ الموعد. 

حالة  في  العالج  رسوم  من   %١٠٠ نسبته  ما  خصم  سيتم  بأنه  العلم  يرجى 

ُتسجل  سوف  المحدد.  الموعد  من  األقل  على  ساعة   ٢٤ قبل  إلغائه  عدم 

بيانات بطاقة االئتمان عند الحجز لضمان موعدكم وتأكيده.



اتصلوا بنا
Contact us

ADDRESS DOWNTOWN  

T +971 4 436 8755  F +971 4 436 8880 

SPA.ADDTH@ADDRESSHOTELS.COM

ADDRESSHOTELS.COM
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