ﺗم ﺗرك ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻋﻣدا.

TREATMENT
SERVICES
MASSAGES
Sea Shell Massage

AED590 - 60min
AED790 - 90min

Swedish Massage

AED440 - 60min
AED586 - 80min

Balinese Massage

AED440 - 60min
AED586 - 80min

Back, Neck & Shoulder Massage

AED283 - 30min

Relaxing Foot Massage / Reflexology

AED283 - 30min

BODY TREATMENTS BY PEVONIA
Full Body Polish Treatment
Salt Mousse - Glow Exfoliating Treatment
Stem Cells Phyto-Elite® Intenstive
Body Contouring Wrap

AED342 - 30min
AED381 - 30min
AED732 - 75min

FACIALS BY PEVONIA
Express Facial

AED293 - 30min

Stem Cells Phyto-Elite®
Facial - Cream Mask

AED956 - 90min

Lumafirm® Lift & Glow
Facial - Cream Mask

AED800 - 90min

Luminous “C” & “Sea”®
Facial - Soft Lift - Off Mask

AED800 - 90min

Plantomer® Facial - Soft Lift - Off Mask

AED703 - 75min

Prices are in UAE Dirham inclusive 7% municipality fee and 5% VAT.
To book call 04 318 2406 or email spa.jumeirah@hilton.com
The Spa | Hilton Dubai Jumeirah | JBR | The Walk |
HiltonDubai

Stated hygiene, health and safety measures by the local authorities is respected and practiced at all times.

خدمات المنتجع الصحي
عالجات التدليــك
تدليك قشرة البحر

 60دقيقة –  590درهم
 90دقيقة –  790درهم

المساج السويدي

 60دقيقة –  440درهم
 80دقيقة –  586درهم

التدليك بتقنية بالي

 60دقيقة –  440درهم
 80دقيقة –  586درهم

تدليك الظهر والرقبة واألكتاف
مساج القدم الباعث لالسترخاء /الريفلكسولوغي

 30دقيقة –  283درهم
 30دقيقة –  283درهم

عالجات العناية بالجسم من بيفونيا
معالجة صقل وتقشير كامل الجسم
معالجة سولت موس غلو بتقنية الرغوة الملحية
معالجة تقشيرية

 30دقيقة –  342درهم
 30دقيقة –  381درهم

معالجة اللفائف المكثفة لنحت وتشكيل الجسم
باستخدام تركيبة “ستيم سيلز فيتو-إليت ®” يخطف األنظار.

 75دقيقة –  732درهم

عالجات ال عناية بالوجه من بيفونيا
المعالجة السريعة للوجه

 30دقيقة  293 -درهم

المعالجة باستخدام تركيبة “ستيم سيلز فيتو-إليت ®”
ماسك كريمي – لمعالجة الوجه

 90دقيقة –  956درهم

عالج “لومافيرم ® “ لبشرة مشدودة ومشرقة
ماسك كريمي – لمعالجة الوجه

 90دقيقة –  800درهم

ماسك لومينوس “سي” أند “سي”® العالجي للوجه
ماسك للتقشير والشد الخفيف للوجه

 90دقيقة – 800درهم

عالج “بالنتومر®”
ماسك للتقشير والشد الخفيف للوجه

 75دقيقة –  703درهم

جميع العالجات بالدرهم اإلماراتي ،شاملة  %7رسوم بلدية و %5ضريبة قيمة مضافة.
للحجز يرجى االتصال على رقم الهاتف  04 318 2406أو إرسال رسالة عبر عنوان البريد اإللكتروني spa.jumeirah@hilton.com
المنتجع الصحي | هيلتون دبي جميرا | جميرا بيتش ريزيدنس “جي بي آر” | الممشى

نحترم ونطبق تدابير النظافة والصحة والسالمة المعلنة من قبل السلطات المحلية في جميع األوقات.

