The Eminence Spa invites you to rediscover your inner self and
reignite your passion by offering a serene, relaxing and inspiring spa.
The Eminence spa is an immersive exploration of mind-body wellness
in a relaxed setting of best ambiance and unsurpassed personal Spa
service. The Eminence Spa caters to each and every aspect of ones
being by offering multiple therapies from ancient Indian Ayurvedic
treatments to Thai, Chinese and Balinese programs. And also,
Moroccan tradition infused with European classic techniques along
with total indulgence of healing, relaxation, beauty, inner peace and a
complete wellness.

Eminence Signature Collection
Eminence Ritual

Transport yourself to a world where the traditional beauty ritual will make you feel like royalty.
Begin with the Aroma Body scrub treatment that softens, refine, exfoliates and nourish your
skin followed by our Signature Massage with smooth heavenly strokes using our special
blended oil.
2 hours

Eminence Hot Stone Massage

For centuries, people have been drawn to the healing power of heat and the specific energies
of Lava Stones. This deluxe hot stone massage by specialized movements will help you to
ease and relax your muscles which makes you want more. And, with relaxing massage for the
face to rejuvenate completely.
90 minutes

Heaven of Synergy 							

Two therapists work harmoniously to create the ultimate spa experience of total bliss. This
massage is designed to de-stress your spirit, offers total escape, and an unforgettable spa journey.
90 minutes

Eminence Spa
Packages
Holiday Bliss Package
Pamper yourself with a blend of treatments which will
smoothen your skin and give you a sense of bliss.

•

Aroma body scrub

•

Chocolate body wrap

•

Thai Aroma 60 minutes full body massage

3 hours

Eminence Massages
Sense of Eminence

A personalized massage that allows your therapist to address imbalances, inducing relaxation and a
profound sense of complete sensorial experience, taking you on a vast journey of 4 distinct worlds,
Oriental - the exotic culture, Mediterranean - the vibrant and warm diversity, India - the multi-colored
world & life philosophy, Arabia - the ancient world of the desert.
60/90 minutes

Detox Massage

An anti-stress detox massage using relaxing essential oils for your senses and long smooth strokes
to ease any tension, truly blissful. A deeply nurturing herbal massage serves to help the body unwind,
alleviating stress and restlessness.

Swedish Massage

A classic massage to invigorate the senses and increase energy flow for the whole body with the
pressure and rhythmic strokes work effectively on muscles, blood circulation, and nerve endings, thus
providing an excellent all-around treatment. It reduces stress, both emotional and physical.
60/90 minutes

Lomi Lomi Massage

This traditional massage of Hawaii embraces you with flowing strokes that soothe tension, ease body,
mind, and spirit.
60/90 minutes

Sports Massage

Aimed at targeting the deeper tissue structures of the muscle and connective tissue, this treatment is
a more focused massage with the pressure generally intense. Our skilled therapists work to release
chronic muscle tension, knots, and adhesions to increase flexibility and release deep tension.
60 minutes

Thai Aroma Massage

This massage incorporates and infuses the aroma massage techniques with Thai stretching using
traditional techniques such as thumb circling, gentle stretches, hand over hand, and long knead
stroking to stimulate and heal the body system, restore balance and feel spiritually renewed.
60 minutes

Balinese Massage

Traditional Balinese massage with deep rhythmical strokes, rolling movements
with gentle kneading and firm, smooth strokes that stimulate energy flow and
circulation whilst creating a deep sense of relaxation.
60/90 minutes

Relaxing Back Massage

This medium to firm pressure massage focuses on the stressed muscles in the
neck, shoulder and back area to ease away muscular aches and pains.
30/45 minutes

Pampering Foot Massage

This pampering Foot Massage applies pressure to reflex points located in the
foot to stimulate the body’s energy flow and release blockages by opening the
body’s energy pathway leaving you balanced with restored clarity.
30/45 minutes

Soothing Head Massage

This soothing head Massage applies vital pressure points located in the head
to invigorate the head’s energy flows.
30/45 minutes

Couple in Heaven

A complete romantic experience taking you to heaven with unforgettable
memories.
60/90 minutes

Wellness Treatments from
God’s Own Country

Natural Healing Touch

An Ayurvedic full body massage with special blends of Ayurvedic oil that increases blood
circulation, stimulates lymphatic flow, relieves fatigue, relaxes the mind and removes
stress.
60 minutes

Ancient Healing Touch

Follow the Kings and Queens of ancient era and experience the beauty and healing of the
Ayurvedic treatments. Start with the traditional Head Massage then a full body Ayurvedic
massage that uses warmed Ayurvedic oils to help remove toxins leaving you with a body
of balance and inner peace.
2 hours

Papaya & Pineapple Body Scrub

These naturally exfoliatinag fruits are massaged over your body to polish your skin to silky
perfection. A super-hydrating body cream is applied after the scrub, leaving you in tropical
bliss.
50 minutes

Ginger & Lemongrass Body Polish

Prepared with fresh ginger; an invigorating and stimulating ginger and lemongrass polish
to improve skin circulation, release muscle tension and exfoliate. Great after an active day!
50 minutes

Body Scrubs & Wraps
Aroma Body Scrub

Exfoliating aroma body scrub with herbal extracts and
natural essential oils. Cleanses and leaves the skin soft and
smooth by removing surface dead cells and impurities.
50 minutes

Coffee & Yoghurt Body Scrub

The aroma of coffee beans and along with Yoghurt
scrubbed for deep skin cleansing with a great experience
leaving a wonderful fragrance. Your sense will be enhanced
and it helps to clean the Aura.
50 minutes

Chocolate Body Wrap

Chocolate is anti-oxidant, the effects of chocolate are
delectably legendary. It is a full body wrap refreshing
treatment with its natural aroma.
50 minutes

Dead Sea Mud Wrap

The mask of concentrated seawater and mud with a balance
of the ocean’s nutrients including minerals penetrates the
skin basal layer to replenish de-vitalized cells and removes
excess oils & dead cells from the skin. The effect being a
youth full skin that glows and refreshes you followed by a
warm gentle shower and a moisturizer. 		
50 minutes

Facial, Hand & Feet Treatments

Anti-Ageing Luminance Facial

A luxurious antiaging, brightening and firming face treatment with Pearls, Diamonds, powerful Antioxidants,
Oligopeptides, Vitamins and special skin-friendly actives. Suitable for all types of skin.
60 minutes

Whitening Facial

This skin whitening and lightening facial fights hyperpigmentation and uneven skin tone. Brightens the skin
and helps fade and lighten skin discolorations. Suitable for dull skin.
60 minutes

Hyaluronic Facial

Intensive moisturizing and anti-wrinkle facial treatment which is suitable for all types of skin.
60 minutes

Caviar & DNA Facial

Premium anti-wrinkle and firming facial for a revitalized and bright skin. Based on Caviar extract from
Sturgeon roe, DNA from Salmon eggs and Bio-Active compounds. Moisturizes and nourishes to help the
skin regain its natural elasticity and radiance. Suitable for all types of skin.
60 minutes

Sensitive Facial

This facial is very good for the sensitive skin by specially designed products with soft and gentle cleansing.
This facial preserves and enhances skin’s hydration, protecting its natural youth and elasticity. Suitable for
sensitive skin.
60 minutes

Spa Etiquette or How to Spa
Opening Hours

The Spa is open from 10:00 am to 11:00 pm daily

Appointments

To ensure your preferred time and service are available, we strongly recommend making reservations
in advance. The spa provides walk-in bookings based on availability.

Ambiance

To maintain the tranquillity of the spa, we ask you to please keep conversation minimal, and respect
the privacy and personal space of other guests. For your own relaxation and that of our other
guests, the spa is a laptop, smoke and cell phone-free zone.

Arrival

We recommend you arrive 10 minutes prior to your appointment time to avoid the reduction in your
service time. All appointments will end at their scheduled time so that the next guest will not be
delayed. Treatment times are not extended based on late arrivals.

Cancellation Policy

Please notify the Spa four hours prior to your appointment time if you need to cancel or reschedule.

Attire

It is recommended that you completely disrobe for your treatment. You will be provided with
disposable undergarment and slippers upon your arrival. Therapists are trained in proper draping
techniques so you should always feel comfortable.

Spa Payment Inquiries

We accept all major credit/debit cards and cash.

Medical conditions

It is essential that you inform us in advance of any health conditions, allergies, medication or injuries
which could affect your service when making your spa reservation. These include high blood
pressure, pregnancy, past surgeries, and recently taken medications.

Communicate

This is your customized massage. If you have feedback on pressure, room temperature, lighting…
let us know. Depending on your specific needs or requests, your massage therapist will either
perform a customized full-body massage (for general relaxation and stress reduction) or focus on
the specific parts of your body that you have requested. We look forward to seeing you on your first
visit. If you have any questions about the etiquette during a massage, any of our colleagues will be
happy to answer them for you.

Age Limitations

The minimum age requirement for access to the spa is 16, with the exception of selected treatments
with the parental supervision. Please inquire with the Spa Receptionist / Manager

Valuables

We advise guest not to bring your valuables to the spa as we do not accept any liability for loss.

أشعر باإلشراق

Wyndham Garden Ajman Corniche
Sheikh Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Street. P.O. Box 15554, Ajman,
U.A.E.
Tel: +971 6 701 4444 | Mob: +971 50 106 9066
Info@theeminencespa.com | www.theeminencespa.com

فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان
عجمان، 15554 :  صندوق بريد رقم، شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
+971 50 1069066 :  متحرك، +971 6 7014444 :هاتف
Info@theeminencespa.com | www.theeminencespa.com

آداب وإتيكيت النادي الصحي أو كيف يمكنك اســتخدام
النادي الصحي.
ساعات العمل
يفتح النادي الصحي من الساعة  10:00صباحا حتى الساعة  11:00مساء يوميا.

المواعيد

لضمــان الوقــت المفضــل لديــك وإتاحــة الخدمــة ،نوصــي بقــوة بضــرورة الحجــز مقدمـ ًا .كمــا يوفــر النــادي الحجــز
لــدى الوصــول وذلــك حســب توفــر المواعيــد.

البيئة المحيطة

االستعالم عن طرق الدفع للنادي الصحي
نحن نقبل جميع بطاقات االئتمان  /بطاقات الخصم المباشر والدفع نقدا.

الشروط الطبية
مــن الضــروري أن تبلغنــا مســبقا بــأي حالــة صحيــة أو حساســية أو دواء أو إصابــات قــد تؤثــر علــى خدمتــك عنــد
إجــراء حجــز النــادي الصحــي الخــاص بــك .وتشــمل هــذه الحــاالت ارتفــاع ضغــط الــدم والحمــل والعمليــات
الجراحيــة الســابقة ،واألدويــة التــي تتعاطهــا مؤخــرا

لنتواصل
هــذا التدليــك مخصــص لــك .إذا كان لديــك مالحظــات علــى الضغــط ،درجــة حــرارة الغرفــة ،اإلضــاءة  ...اســمحوا لنا
أن نعــرف .واعتمــادا علــى احتياجاتكــم أو متطلباتكــم ،ســيقوم معالــج التدليــك الخــاص بكــم إمــا بإجــراء تدليك
مخصــص للجســم بالكامــل (لالســترخاء بشــكل عــام وتخفيــف االجهــاد) أو التركيــز علــى أجــزاء محــددة مــن
الجســم التــي قــد قمــت بطلبهــا .نتطلــع إلــى رؤيتكــم فــي زيارتكــم األولــى .إذا كان لديكــم أي أســئلة بشــأن
اآلداب أثنــاء التدليــك ،فســوف نكــون ســعداء للــرد عليهــا.

للحفــاظ علــى الهــدوء فــي النــادي الصحــي ،يرجــى التقليــل مــن الــكالم قــدر المســتطاع ،واحتــرام الخصوصيــة
والمســاحة الشــخصية للنــزالء اآلخريــن .ولضمــان الحصــول علــى االســترخاء وراحــة نزالئنــا اآلخريــن ،يوجــد
بالنــادي جهــاز كمبيوتــر محمــول ومنطقــة للتدخيــن ومنطقــة حــرة الســتخدام الهواتــف الخلويــة.

تحديد السن

الوصول

الحــد األدنــى لســن الدخــول إلــى النــادي الصحــي هــو  16ســنة ،باســتثناء العالجــات المختــارة تحــت إشــراف الوالدين.
يرجــى االستفســار مــن موظــف االســتقبال  /مديــر النــادي الصحي.

ننصحــك بالوصــول قبــل  10دقائــق مــن وقــت موعــدك لتجنــب تقليــل وقــت الخدمــة المقدمــة إليكــم .تنتهــي
جميــع المواعيــد فــي الوقــت المحــدد بحيــث لــن يتأخــر الضيــف التالــي علــى موعــده ،وال يتــم تمديــد أوقــات
الجلســة علــى أســاس الوصــول المتأخــر.

سياسة اإللغاء
يرجى إبالغ النادي قبل أربع ساعات من وقت الموعد إذا كنت بحاجة إلى اإللغاء أو إعادة الجدولة.

المالبس
مــن المستحســن أن تقــوم بخلــع مالبســك تمامــا لــدى الحصــول علــى الجلســة ،وســيتم توفيــر مالبــس
داخليــة لالســتخدام مــرة واحــدة ونعــال عنــد وصولــك .يتــم تدريــب المعالجيــن علــى األســاليب المناســبة
لالهتمــام بالمالبــس لضمــان الشــعور بالراحــة دائمــ ًا.

المقتنيات الثمينة
ننصــح النــزالء بعــدم إحضــار المقتنيــات الثمينــة الخاصــة بكــم إلــى النــادي الصحــي ألننــا ال نتحمــل أي مســؤولية
جــراء فقدانهــا.

عالجات الوجه واليدين والقدمين

مقاومة التقدم في العمر وإشراق الوجه
العــاج المثالــي لمقاومــة التقــدم فــي العمــر وتعزيــز االشــراق وتحســين بشــرة الوجــه وذلــك مــع اللؤلــؤ ،المــاس،
مضــادات األكســدة القويــة ،أوليغوببتيــدس ،الفيتامينــات والمحفــزات الخاصة بالبشــرة .مناســب لجميع أنواع البشــرة.
60دقيقة 0

تبييض الوجه
يســاعد علــى تبييــض بشــرة الوجــه وتفتيحهــا ،يحــارب فــرط التصبــغ وعــدم توحيــد لــون البشــرة .يضــيء البشــرة
ويســاعد علــى تالشــي وتخفيــف لــون الجلــد .مناســب للبشــرة الباهتــة.
60دقيقة

تشقير الوجه )معالجة الوجه بالهيالورونيك(
يعد ترطيب مكثف وعالج مضاد لتجاعيد الوجه حيث أنه مناسب لجميع أنواع
البشرة60 .دقيقة

قناع الكافيار والحمض النووي للوجه
يعمــل علــى مكافحــة التجاعيــد وينشــط الوجــه ويســاعد علــى تحفيــز البشــرة وجعلهــا تبــدو مشــرقة .يســتمد
مــن الكافيــار المســتخلص مــن ســمك الحفــش ،الحمــض النــووي المســتخلص مــن بيــض الســلمون ،والمركبــات
النشــطة الحيويــة .يرطــب ويغــذي ويســاعد البشــرة علــى اســتعادة مرونتهــا الطبيعيــة وإشــراقها .ويعــد مناســب
لجميــع أنــواع البشــرة.
60دقيقة

قناع الوجه الحساس
يعــد قنــاع تجميــل الوجــه جيــد جــدا للبشــرة الحساســة مــن المنتجــات المصممــة خصيصــا للنعومــة والتنظيــف
بلطــف .هــذا القنــاع يحافــظ ويعــزز مــن تحســين بشــرة الوجــه ،وحمايــة شــبابها الطبيعــي ومرونتهــا .كمــا أنه مناســب
للبشــرة الحساســة.
60دقيقة

التقشير وعمل ماسكات للجسم
تقشير الجسم بالزيوت العطرية
يتــم تقشــير الجســم باســتخدام الزيــوت العطريــة والمســتخلصات العشــبية
والزيــوت األساســية العطريــة الطبيعيــة التــي تعمــل علــى تنظيــف البشــرة وتركها
ناعمــة وهادئــة عــن طريــق إزالــة الخاليــا الميتــة والشــوائب مــن ســطح البشــرة.
50دقيقة

تقشير الجسم بالقهوة والزبادي
تعمــل حبــوب القهــوة العطريــة جنبــا إلــى جنــب مــع الزبــادي علــى تقشــير البشــرة
بعمــق وتنظيفهــا لتكــون تجربــة رائعــة مــع تــرك عطــر رائــع .كمــا ســتعمل علــى
تحســين شــعورك وتســاعد علــى تنظيــف الهــاالت.
50دقيقة

تغطية الجسم بقناع الشكوالتة
تعتبــر الشــوكوالتة مــن مضــادات األكســدة كمــا أن تأثيرهــا ممتــع بشــكل
أســطوري أن يغطــى كامــل الجســم بهــا فــإن ذلــك يعمــل علــى االنتعــاش بصــورة
كاملــة مــع رائحتهــا العطريــة الطبيعيــة.
50دقيقة

قناع طمي البحر الميت
القنــاع مكــون مــن ميــاه البحــر المركــزة والطيــن مــع تــوازن العناصــر الغذائيــة
مــن المحيطــات بمــا فــي ذلــك المعــادن التــي تختــرق الطبقــة القاعديــة للبشــرة
لتقــوم بتجديــد الخاليــا واســتعادة حيويتهــا ويزيــل الزيــوت الزائــدة والخاليــا الميتــة
ويبــدو التأثيــر علــى البشــرة يكــون بســريان الشــباب فــي البشــرة بالكامــل ممــا
يجعلــك تبــدو مشــرق ًا ومنتعشـ ًا يلــي ذلــك االســتحمام الهــادئ الدافــئ للتلطيــف
والترطيــب.
50دقيقة

عالجات صحية رائعة

العالج الطبيعي باللمس
يكــون تدليــك االيورفيــدا لكامــل الجســم باســتخدام مزيــج خــاص مــن زيــت االيورفيــدا الــذي يعمــل
علــى زيــادة ســريان الــدورة الدمويــة ،تحفيــز تدفــق الجهــاز اللمفــاوي ،تخفيــف التعــب ،والتخلــص مــن
االرهــاق.
 60دقيقة ي

العالج القديم باللمس
أحــذو حــذو الملــوك والملــكات مــن العصــر القديــم وقــم بتجربــة الجمــال والشــفاء بالعالجــات
االيورفيــدا .تبــدأ مــع تدليــك الــرأس علــى الطريقــة الهنديــة ثــم تدليــك كامــل الجســم بمســاج
االيورفيــدا الــذي يســتخدم زيــوت االيورفيــدا الدافئــة للمســاعدة علــى التخلــص مــن الســموم ويــدع
جســمك يســتمتع بالتــوازن والســام الداخلــي.
ساعتان 59هم إماراتي

واألناناس
		
تقشير الجسم بالبابايا
يتــم تدليــك الجســم بهــذه الفواكــه والتقشــير بشــكل طبيعــي لتلميــع البشــرة لتصــل إلــى درجــة
مثاليــة مــن النعومــة كالحريــر .يتــم وضــع كريــم فائــق الترطيــب علــى الجســم بعــد التقشــير،
ونتــركك تســتمتع وكأنــك فــي المناطــق االســتوائية.
50دقيقة 2

دهان الجسم بالزنجبيل وأعشاب الليمون
يتــم تجهيــز الدهــان باســتخدام زنجبيــل طــازج .يعمــل دهــان الزنجبيــل وعشــب الليمــون علــى
تنشــيط وتحفيــز البشــرة وتحســين الــدورة الدمويــة ،والتخلــص مــن التوتــر مــع تقشــير البشــرة .كمــا
أنــه يعــد دهــان رائــع بعــد يــوم حافــل بالنشــاط!
50دقيقة 2

التدليك الباليني
التدليــك البالينــي التقليــدي يعتمــد علــى عمــل ضربــات إيقاعيــة عميقــة وحــركات
متموجــة متدحرجــة مــع القيــام بالضربــات الخفيفــة علــى نحــو ســلس والتــي تحفــز
تدفــق الطاقــة والــدورة الدمويــة مــع خلــق شــعور عميــق مــن االســترخاء.
90/60دقيقة

تدليك االسترخاء للظهر
يركــز هــذا التدليــك المتوســط علــى الضغــط بثبــات علــى العضــات المجهــدة فــي منطقة
الرقبــة والكتــف والظهــر لتخفيــف أوجــاع العضــات وآالمها.
 45/30دقيقة ي

تدليك االقدام وتدليلها
يطبــق تدليــك االقــدام وتدليلهــا بالضغــط علــى النقــاط المنعكســة الموجــودة فــي
باطــن القــدم لتحفيــز تدفــق الطاقــة فــي الجســم وتحريــر االنســداد ات مــن خــال فتــح
مســارات الطاقــة فــي الجســم لتشــعر بالتــوازن مــع اســتعادة الصفــاء.
 45/30دقيقة  2ي

التدليك المهدئ للرأس
يكــون هــذا التدليــك مهدئــا للــرأس ويطبــق علــى نقــاط الضغــط الحيويــة الموجــودة فــي
الــرأس لتنشــيط تدفقــات الطاقــة.
 45/30دقيقة  2ي

زوجين في رحلة رومانسية

تجربة رومانسية كاملة ،يأخذك إلى عالم من الخيال وذكريات ال تنسى ....
 90/60دقيقة ي

تدليك نادي إميننس الصحي:
الشعور بالسمو
التدليــك الشــخصي يســمح للمعالــج الخــاص بــك بمعرفــة نقــاط االختــال وعــدم التــوازن ،ممــا يجعلــه يقــوم
بتحفيــز االســترخاء لديــك وبشــكل كامــل .كمــا يأخــذك فــي رحلــة رائعــة مكونــة مــن  4عوالــم متميــزة ،الشــرقي
الثقافــة الغريبــة ،البحــر األبيــض المتوســط -التنــوع الحيــوي والحــار ،الهنــد -العالــم متعــدد األلــوان وفلســفةالحيــاة ،جزيــرة العــرب  -العالــم القديــم فــي الصحــراء..
90/60دقيقة  4ي

تدليك التخلص من السموم
تدليــك التخلــص مــن الســموم يعمــل علــى مقاومــة اإلجهــاد وذلــك باســتخدام الزيــوت العطريــة الســترخاء
حواســك والضربــات الطويلــة علــى نحــو ســلس لتخفيــف أي توتــر ،والشــعور بمنتهــى الســعادة حقــا .كمــا أن
التدليــك بزيــوت االعشــاب مغــذي بعمــق ويســاعد علــى اســترخاء الجســم ،التخفيــف مــن حــدة االجهــاد واإلرهــاق.
90/60دقيقة

التدليك السويدي
التدليــك الكالســيكي لتنشــيط الحــواس وزيــادة تدفــق الطاقــة فــي كامل الجســم مــع الضغــط والضربــات االيقاعية
التــي تعمــل بفعاليــة علــى العضــات والــدورة الدمويــة والنهايــات العصبيــة ،وبالتالــي تقديــم العــاج بصــورة ممتــازة
مــن جميــع النواحــي .كمــا أنــه يحــد مــن التوتــر علــى كال الجانبيــن العاطفــي والجســدي.
90/60دقيق  09ي
ة

تدليك لومي لومي
هــذا التدليــك التقليــدي مــن هــاواي وفيــه تطــوق بالضربــات المتتاليــة المتدفقــة التــي تعمــل علــى تهدئــة التوتــر،
وإدخــال الســعادة علــى الذهــن والــروح.
90/60دقيقة 90/2ي

التدليك الرياضي
هــذا التدليــك يســتهدف بنيــة األنســجة العميقــة مــن العضــات واالنســجة الضامــة .ويتســم هــذا العــاج بكونــه
مركــز ،فيعمــل المعالجيــن المهــرة لدينــا علــى تحريــر شــد العضــات المزمــن والعقــد وااللتصاقــات لزيــادة المرونة
والتحــرر مــن التوتــر واالجهــاد.
 60دقيقة ي

التدليك التايالندي بالزيوت العطرية
يشــمل هــذا التدليــك الجمــع بيــن أســاليب التدليــك بالزيــوت العطريــة مــع التمــدد علــى الطريقــة التايالنديــة
باســتخدام األســاليب التقليديــة مثــل تطويــق ودوران اإلبهــام والتمــدد بلطــف وتســليم اليديــن والتدليــك
بالضربــات طويــا لتحفيــز وشــفاء أجهــزة الجســم ،الســتعادة التــوازن والشــعور بالحيويــة والنشــاط.
 06دقيقة 09ي

باقات نادي إميننس الصحي:
باقة اإلجازة السعيدة
دلــل نفســك مــع مزيــج مــن العالجــات التــي مــن شــأنها
تنعيم بشرتك.
تقشير الجسم بالزيوت العطرية
تغطية الجسم بقناع الشكوالتة
تدليــك الجســم بالكامــل بالزيــوت العطريــة
التيالنديــة لمــدة  60دقيقــة
ساعات
3

0ي

عالجات نادي إميننس الصحي المتميزة
انتقــل بنفســك إلــى الصحــراء حيــث طقــوس الجمــال التقليديــة لتشــعر كأنــك مثــل الملــوك .بالبــدء
بعــاج الجســم بمقشــرات األعشــاب التــي تنعــم وتجــدد ،وتغــذي البشــرة وتنعشــها يليهــا القيــام
بالتدليــك الخــاص بنــا بالضربــات اللطيفــة علــى نحــو ســلس باســتخدام خليــط الزيــوت الخاصــة بنــا.
ساعة
2

0ي

تدليك الحجر الساخن في نادي إميننس الصحي
منــذ عــدة قــرون ،تعــرف االنســان علــى قــوة الشــفاء بالحــرارة والطاقــات الصــادرة مــن صخــور الحمــم
البركانيــة .ويكــون هــذا التدليــك الفاخــر بالحجــر الســاخن عــن طريــق القيــام بحــركات متخصصــة
لتخفيــف واســترخاء العضــات .وأكيــد ســتطلب المزيــد مــن التدليــك الســترخاء الوجــه لتجديــد
واســتعادة شــبابك تمامــا.
90دقيق 5ي
ة

العالج التآزري
يقــوم اثنيــن مــن المعالجيــن بالعمــل بانســجام لخلــق تجربــة مثاليــة .تــم تصميــم هــذا التدليــك لتخفيف
القلــق لديــك ،ورحلــة ال تنســى مــع النــادي الصحي.
90دقيقة 57ي

يدعــوك نــادي إميننــس الصحــي إلــى إعــادة اكتشــاف ذاتــك وشــحنها بالطاقــة
ـادي الصحــي فــي أجــواء هادئــة ومريحــة.
مــن خــال االســتفادة مــن خدمــات النـ ِ
ســتجد فــي نــادي إميننــس الصحــي خدمــة شــخصية ال نظيــر لهــا وأجــواء أكثــر
مــن رائعــة تشــعرك بالراحــة واالســترخاء.
يلبــي نــادي إميننــس الصحــي كل جانــب مــن جوانــب العــاج ويشــمل كافــة
ـدء مــن
الجوانــب حيــث يقــدم مجموعــة متنوعــة ومتعــددة مــن العالجــات بـ ً
االيورفيــدا الهنديــة القديمــة إلــى البرامــج التايالنديــة والصينيــة والبالينيــة
“نســبة إلــى مدينــة بالــي فــي إندونيســيا” ،باإلضافــة إلــى العالجــات المغربيــة
بلمســة أوروبيــة مميــزة والتــي تأتيكــم جنبــا إلــى جنــب مــع مجموعــات
متنوعــة لالســترخاء والجمــال الداخلــي.

