
SPA ZEN MENU

قـــائــمـــة ســـبـــا زيـن



EMbrAcE thE UrbAN SErENity.

Located in heart of the city, Spa Zen is your space to unwind and find ultimate well-being 
and beauty. With refined earth touches inspired by Eastern wisdom, this prosperous 
space with innate décor is a great destination for indulgence. Our expert multi-national 
therapists are available to offer genuine services that suit your needs.

Pamper yourself in one of our treatment rooms, and relax in your own private shower 
and changing space. relaxation lounges and wet area facilities, along with our health 
club, enhance your experience and lead you through a journey you will never forget.

تجربة الصفاء الحضري
بموقعه في قلب المدينة، سبا زين هو مساحتك لالسترخاء واالســــتمتاع بأعلى درجات الرفاهية 
والجمال، بلمسات معدلة من األرض مستوحاة من الحكمة الشــــرقية. يعد هذا المكان العصري 
ذو التصميم الطبيعي هو وجهة رائعة لإلستمتاع بالرفاهية. خبراؤنا المتعددو الجنسيات حاضرون 

ليقدموا لكم خدمات أصيلة وفّعالة تناسب احتياجاتكم.

دلل نفســــك في واحدة من غرف العالج الموجودة لدينا، واســــترخ في حمامك والمنطقة الخاصة 
بك لتغيير المالبس. وسوف تعزز صاالت االســــترخاء والمرافق المائية تجربتك وتأخذك برحلٍة لن 

تنساها أبداً.
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ZEN MASSAGES

عالجات تدليك زين



rEStOrE yOUr bALANcE
إستِعد توازنك

تدليك زين الملكي 
إختبر أقصى درجات اإلسترخاء مع مجموعة من أفضل تقنيات المساج 
المســــتوحاة من أفضل تقنيات الشــــرق والغرب. ســــوف يقــــّوي عطر 
الليمون الفّواح حواسك بينما يخّلصك عطر البرتقال من التوتر ويحافظ 
التايلنديــــة والهيلوتية  اإليحاءات  بين  المزيــــج  توازن ترطيبك. هذا  على 

والسويدية ستضمن تحسين رفاهك بشكل ملحوظ.

ساعة واحدة بسعر: ٤٢٥ درهم
ساعة و ٣۰ دقيقة بسعر: ٥٥۰ درهم

ZEN rOyAL MASSAgE 

Experience ultimate relaxation with a combination of holistic 
techniques inspired by the finest of the East and West – the 
lemongrass scents will uplift your senses, while the mandarin 
will relieve your stress and maintain your moisture balance. 
the synergy of thai, hilot and Swedish scents is guaranteed to 
round out your distinctive wellbeing.

1 hr / Price: 425 AeD | 1 hr 30 min / Price: 550 AeD

التدليك التايالندي 
 .»nuat phaen boran« يعرف هذا التدليك الشــــهير في تايالند باســــم
يجرى بدون إســــتعمال الزيوت على الفرشــــة الموضوعــــة على األرضية، 
يكون الضيف مرتديًا زيــــًا تايلنديًا مريحــــًا، بينما يقــــوم المعالج بتقنية 
اللطيفة  بالتربيتــــات  اليــــد واإلبهام المتبوعــــة  العميــــق بكف  الضغط 
المتتالية مما يســــاعد على تنشيط مرونة  التمديد  وأســــاليب حركات 

الجسم وتعزيز عوامل اإلسترخاء. 

 ساعة واحدة بسعر: ٤۰۰ درهم

thAi MASSAgE

this famous thai massage is known in thailand as "nuat phaen 
boran". Dressed in thai costume, experience this authentic non-
oil based body massage, as performed in thailand, on special mats 
placed on the floor. the deep pressure along with gentle rocking 
and stretching sequences mobilize and improve flexibility.

1 hr / Price: 400 AeD

MiND DE-StrESS

inspired by Eastern traditions, this delicate head ritual will calm 
your mind and improve blood circulation in your head, giving 
you relief from headaches, and reducing your stress.

45 min / Price: 350 AeD 

عالج تخليص الذهن من التوتر
ســــوف يعمل تدليك الرأس اللطيف المســــتوحى من تقاليد شــــرقية 
واآلسيوية، على تصفية ذهنك وتحسين الدورة الدموية، ليريحك من ااّلم 

الرأس وليخفف من التوتر.

٤٥ دقيقة بسعر: ٣٥۰ درهم

FOOt PrESSUrE POiNtS

relax and unwind by getting an intensive foot massage. by 
ultimately applying pressure on the reflex area utilizing thumb, 
finger and hand techniques, this healing-touch massage will 
help eliminate fatigue and invigorate your senses, ensuring 
total balance.

1 hr / Price: 375 AeD

عالج نقاط الضغط في القدمين 
إســــترخ وتخّلص من توترك عبر الحصول على تدليــــك مكّثف للقدمين 
وذلك من خــــالل الضغط على مناطــــق االنعكاس باســــتخدام تقنيات 
اإلبهام، اإلصبع، وكف اليد. ســــوف يســــاعدك تدليك اللمســــة الشافية 
 هذا علــــى التخّلص من الشــــعور بالتعب لينشــــط حواســــك موفراً لك

توازينًا كليًا.

ساعة واحدة بسعر: ٣٧٥ درهم

ShiAtSU AcUPrESSUrE
Offering a holistic body experience, this exotic massage is the 
way to rejuvenate your senses. traditionally coming from Japan 
and china, where acupressure is applied using hands, thumbs, 
elbows and knees, this non-oil based deep tissue massage on 
the twelve body meridians is perfect to boost vitality and reduce 
muscle aches, which helps improve concentration and release 
stress, completing your Zen experience and journey.

1 hr / Price: 400 AeD

عالج الضغط الموضعي شياتسو
يقدم هــــذا التدليك تجربــــة مميزة لتجديــــد الحواس، مســــتوحى من 
الضغط  عــــالج  والصيــــن، حيث يطَبق  اليابــــان  التقليديــــة في  العالجات 
والركبتين. كما  الكوعيــــن،  اإلبهاميــــن،  اليدين،  باســــتخدام  الموضعي 
يعتبرهــــذا التدليك لألنســــجة الخالى مــــن الزيوت والمركــــز على نقاط 
الطاقة ال ١٢ في الجســــم مثاليًا لتعزيز الحيوية والحد من آالم العضالت، 
مما يساعد على تحســــين التركيز والتخّلص من اإلجهاد، مكماًل بذلك 

تجربتك لإلسترخاء في سبا زين.

ساعة واحدة بسعر: ٤۰۰ درهم



StONE-thErAPy 
MASSAgE

heated black basalt stones rich in iron are placed on the 
body’s key points, including the back, palms of the hands, and 
between the toes. these flat and smooth stones are also used 
to massage the whole body, releasing its deep-seated tension 
and warming up sore muscles. ideal for anyone suffering from 
body aches and pains.

1 hr 15 min / Price: 550 AeD

تدليك بالحجارة الساخنة
يتم وضع الحجارة البازلتية الســــوداء، الســــاخنة الغنية بالمعادن على 
النقاط الرئيسية في الجســــم، بما في ذلك الظهر، وراحتي اليدين، وبين 
أيضًا  والناعمة  المســــطحة  الحجــــارة  هذه  وتُســــتخَدم  القدم،  أصابع 
لتدليك الجســــم بأكمله، مخّلصًة إياه من آثــــار التوتر كما تعمل على 
تنشــــيط وتقوية العضالت المتصلبة. إنه عالج مثالي ألي شخص يعاني 

من أوجاع وآالم في الجسد.

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٥٥۰ درهم

ANti-StrESS rELAxiNg 
MASSAgE

Enjoy an intensive relaxing and de-stressing massage, created 
to get rid of fatigue and muscle-stiffness. A selection of oils 
will be offered to suit your needs, ideal to ease tension and 
boost vitality. this massage also helps elevate energy levels and 
improve body and soul harmony.

Perfect for frequent travelers.

1 hr / Price: 425 AeD | 1 hr 30 min / Price: 550 AeD

تدليك اإلسترخاء المضاد لإلجهاد
استمتع بتدليك مكّثف باعث على االسترخاء ومضاد لإلجهاد، مصمم 
ليخّلصك من التعب وتقلص العضالت. ســــيتم إســــتخدام مجموعة 
من الزيوت التي تالئم احتياجاتك وذلك للحد من التوّتر وتعزيز الحيوية. 
 كما يســــاعد هذا التدليك علــــى تعزيز الطاقة وتحســــين التناغم بين 

الجسد والروح.

مثالي للمسافرين لمحو آثار اإلجهاد.

ساعة واحدة بسعر: ٤٢٥ درهم / ساعة و ٣۰ دقيقة بسعر: ٥٥۰ درهم

تدليك الشد والتنحيف
سيتم التركيز في هذا التدليك على المنطقة التى ترغب في معالجتها، 
ليزيد من معدل األيض في عمليٍة من شــــأنها أن تخّلصك من الدهون 
وتخرج الســــموم من جســــمك عبر نظام التصريف اللمفــــاوي. كما 
تعمل تقنيات الدحرجة والتربيتــــات الطويلة على تحفيز الدورة الدموية، 

والمساهمة في إنقاص الوزن وزيادة مرونة الجسم.

ساعة واحدة بسعر: ٤٢٥ درهم / ساعة و ٣۰ دقيقة بسعر: ٥٥۰ درهم

SLiMMiNg AND FirMiNg 
MASSAgE

this treatment focuses on any area of concern, and increases 
your metabolic rate in a process that eliminates fat and flushes 
out toxins through the lymphatic draining system. the rolling 
techniques and long strokes stimulate blood circulation, 
support weight loss and enhance skin elasticity.

1 hr / Price: 425 AeD | 1 hr 30 min / Price: 550 AeD

bOOSt yOUr
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ZEN FAciAlS

عالجات زين للوجه



ZEN triPLE MASk 
OrgANic FAciAL

treat yourself to an intense facial treatment that, with a collection 
of natural organic ingredients, helps you get rid of dead skin cells 
and clear congestion. Exfoliate your skin with AhA’s Fruit Pulp, 
and purify its texture with a strawberry and lime masque. top off 
the experience with a rosehip and menthol application to cool 
and hydrate your skin, and a red current rapid infusion mask to 
boost elasticity and render your face naturally refreshed.

1 hr / Price: 450 AeD

 عالج الوجه العضوي الثالثي
األقنعة من زين 

عزز نضارتك بعالج مكّثف للوجه يساعدك على التخلص من خاليا الميتة 
الطبيعية  المكونات  باســــتعمال مجموعة من  البشــــرة  إحتقان  وإزالة 
العضوية. إحصل على تقشــــير لبشــــرتك بحامض الفاكهــــة يليها قناع 
الفراولة والليمون ثــــم تّوج تجربتك بوضع خالصة بتــــالت الورد والنعناع 
الذي ينعش البشــــرة ويرطبها مما يعزز مرونتها ويحفز الدورة الدموية 

فيها لتتمتع بنضارة طبيعية تدوم طوياًل.

ساعة واحدة بسعر: ٤٥۰ درهم 

DEEP POrE-cLEANSiNg 
FAciAL bENEFiciAL FOr 
ALL SkiN tyPES

this purifying treatment consists of steaming, exfoliation, and an 
intense deep cleaning for clogged pores. A tailor-made product 
suitable for your skin type will gently be used on your face, 
neck, and décolleté, followed by a therapist-selected mask that 
balances and treats skin blemishes.

1 hr / Price: 425 AeD

 تنظيف عميق لمسام
 الوجه: مفيد لجميع

أنواع البشرة 
يمكنك هــــذا العالج المنقي للبشــــرة من فتح المســــام المســــدودة 
بواسطة البخار المكثف يتبعها تقشير وتنظيف عميق للشوائب. سوف 
يُستخَدم مســــتحضر مرّكب خصيصًا ليالئم نوع بشــــرتك بلطف على 
الوجه والعنق وأسفله يتبعه قناع من اختيار المعاِلج يساهم في موازنة 

ومعالجة البشرة.

ساعة واحدة بسعر: ٤٢٥ درهم 

ZEN SkiN ESSENtiAL FAciAL 
عالجات زين األساسية للوجه



OxygENAtiNg 
LUMiNOUS FAciAL

hydrating, firming, healing, refining and brightening

An essential facial treatment for dull and dehydrated skin, this 
facial combines the high potency of Vitamin c with stimulating 
freeze-dried seaweed, rendering the skin firmer, brighter, more 
rejuvenated, and velvety-soft. 

An excellent treatment for smokers, sunbathers and anyone 
with sun-damaged skin.

1 hr 15 min / Price: 595 AeD

عالج يضيء الوجه ويزوده 
باألوكسيجين

يرطب، ويشد ويعالج، وينقي، ويفّتح البشرة.

إنه عالج أساســــي للبشــــرة الباهتة والجافة، حيث يجمــــع بين فعالية 
الفيتامين c واألعشــــاب البحرية المجففة والمبردة ليجعل بشــــرتك 

مشدودة وأكثر إشراقًة وتجدداً وذات نعومٍة مخملية.

عالج ممتــــاز للمدخنين، وللذيــــن يقومون بحمامات شــــمس أو ألي 
شخص ذو بشرة متضررة من المؤثرات البيئية.

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٥٩٥ درهم

ZEN biO – NAtUrAL 
FirMiNg FAciAL 

get a natural lift with a facial that leaves the skin instantly 
radiant, smooth and tight. the natural blends of chicory 
root and tara tree, rich in Vitamin A, provide the skin with an 
alternative retinol complex that activates together with Swiss 
green apple stem to penetrate the skin’s cellular, boosting 
moisture, and enhancing collagen levels to smoothen fine lines. 
the application of coconut age- corrective cream together 
with the other active anti-aging ingredients will protect your 
skin from harmful environmental factors.

Perfect to prevent and treat the commencement of ageing signs.

1 hr 15 min / Price: 625 AeD

 زين »بيو« - لشد الوجه
بطريقة طبيعية 

تمتع بعالج طبيعي لشــــد الوجه واحصل على بشرة ناعمة ومشدودة 
وأكثر إشــــراقُا ونعومًة واقل ترهاًل. يعمل المزيــــج الطبيعي من جذور 
A، على تزويد بشرتك بمرّكب  بالفيتامين  الغني  التارا،  الهندباء وأشجار 
بديل »للريتينــــول« الذي ســــيتفاعل مع مســــتخلصات التفاح األخضر 
السويســــري للدخول إلى خاليا الجلد معززاً ترطيب البشــــرة ومحّسنًا 
لمعــــدالت الكوالجيــــن لمعالجــــة الخطــــوط الدقيقة. كما يســــاعد 
كريم جــــوز الهند المصحــــح لعالمــــات التقدم في الســــن ومكونات 
 اخرى فعالــــة على حماية بشــــرتك مــــن العوامــــل البيئيــــة المضرة.

مثالي لتأخير عالمات التقدم بالسن. 

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٦٢٥ درهم

ZEN SPEciALty AND high 
 PErFOrMANcE FAciALS 

عالجات الوجه العالية األداء الخاصة من سبا زين

MicrO–rEtiNOL™ 

FAciAL trEAtMENt

Featuring an unsurpassed formula, this high-performance 
treatment combines a deep cleansing gentle peel and a Micro-
retinol™ treatment to restore elasticity and radiance. this will 
immediately recapture smooth, dense and younger-looking skin. 

recommended to protect the skin from signs of ageing and 
from other environmental factors. ideal for reducing the 
appearance of wrinkles, pigmentation and scars. 

1 hr 15 min / Price: 700 AeD

 عالج الوجه
»ميكرو-ريتينول« 

ونضارة البشــــرة. مما يســــاعدك على الحصــــول على بشــــرة ناعمة، 
وممتلئة وشابة.

البشــــرة من عالمات الشيخوخة والمؤثرات  يُنَصح بهذا العالج لحماية 
البيئية األخرى، وهو مثالي للحد من ظهور التجاعيد، والتصبغات والندوب. 

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٧۰۰ درهم

LUMAFirM® LiFt AND 
rADiANcE FAciAL

hydrating, Firming, healing, refining, Brightening and 
Pigmentation-reducing 

this treatment renders your skin ultra luminous with a firmer, 
tighter and more youthful appearance. Exclusively formulated 
with the latest Lumafirm® freeze-dried technology, this is a 
remarkable treatment with collective benefits that are ideal for 
any skin type showing signs of aging. it also works as the perfect 
instant repair boost when you want to look your absolute best. 

1 hr 15 min / Price: 650 AeD

عالج »لومافيرم« لبشرة 
مشدودة ومشرقة 

يرطب، يشّد، يعالج، ينّقي يفّتح ويخفف من ظهور التصّبغات.

يجعل هذا العالج بشــــرتك فائقة اإلشــــراق ويمنحها مظهراً مشدوداً 
وأكثر نقاًء. إنه مصّمــــم حصرّيًا بأحدث تكنولوجيــــا »لومافيرم« وهو 
البشــــرة خاصًة  أنواع  الفوائد المثالية لجميع  عالج الفت ذو العديد من 
التي بدأت تظهر عليها عالمات الشيخوخة. كما يعمل هذا العالج أيضًا 

كمحَسن فوري للبشرة عندما ترغب في تجديد اشراقتك. 

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٦٥۰ درهم



NEck AND DécOLLEté 
trEAtMENt 

treat your fragile neck and décolleté to reduce and prevent 
signs of ageing. the extracts of kigelia Africana will even out 
texture, while the anti-free radical lift-off mask will protect and 
tighten the skin. the active ingredients of the Marine cream 
will also hydrate the skin and boost collagen levels.

45 min / Price: 495 AeD

EyE trEAtMENt FOr 
LiNES AND WriNkLES

this potent treatment eases the appearance of fine lines and 
wrinkles – your eye contour will be superbly rejuvenated 
and refreshed. 

30 min / Price: 295 AeD

EyE trEAtMENt FOr 
PUFFiNESS & DArk circLES 

this natural fiber mask treatment soothes, cools, and decongests 
the fragile eye contour while visibly reducing puffiness and 
dark circles with instant-release collagen biomatrix infused 
with ginkgo biloba. 

ideal as a jet lag treatment, or for anyone looking to ease the 
signs of fatigue. 

30 min / Price: 275 AeD

عالج لإلنتفاخ والهاالت السوداء 
المحيطة بالعينين 

ينّعم عالج قنــــاع األلياف الطبيعيــــة المنطقة الحساســــة المحيطة 
الســــوداء بفضل  اإلنتفاخ والهاالت  بالعينين ويبردها كما يخفــــف من 

مفعول مادة الكوالجين مع خالصة الجينكو.

مثالي لعالج اّثار الرحالت الجوية الطويلة، أو ألي شــــخص يرغب بتخفيف 
عالمات التعب.

٣۰ دقيقة بسعر: ٢٧٥ درهم

 عالج الرقبة
وأسفل العنق

عالجي البشرة الحساســــة في الرقبة وأسفل العنق لتخففي من ظهور 
عالمات التقدم في الســــن. حيث يلطف نبات الكيجيليــــا أفريكانا من 
المكونات  الجلد ويشّده. كما ستساعد  بينما يحمي  ملمس بشرتك 
الفعالة في الكريم البحري على ترطيب البشرة وتحفيز إفراز الكوالجين.

ساعة و ١٥ دقيقة بسعر: ٥٩٥ درهم

 عالج للتجاعيد والخطوط
الدقيقة حول العينين 

يخّفف هذا العالج الفّعال من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد - سوف 
تظهر المنطقة المحيطة بعينيك شابة ومنتعشة بشكل ملحوظ. 

٣۰ دقيقة بسعر: ٢٩٥ درهم

ZEN ADD-ON tO 
FAciAL trEAtMENt

 إضافات لعالجات
الوجه من زين
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ZEN BODY

عالجات زين للجسم



 مقّشر السّكر المنعش 
بالخيار والنعناع

نقوم بهذا العالج المنعش بالتقشير الطبيعي باستعمال بقصب السكر 
والخيار الممزوج بعطر النعناع والريحان والشــــبت. هذه اللمســــة تنقي 
البشــــرة وتزودها بمضضات التأكســــد، كما ان زيت اللوز ينعم بشرتك 

جاعاًل اياها رطبة، حريرية بمظهر نقي وبراق. 

 عالج منّشط مناسب لجميع أنواع البشرة. 

٣۰ دقيقة بسعر: ٣٢٥ درهم

مقّشر المانجو وفاكهة الماراجويا 
المضاد لعالمات الشيخوخة

المانغو  الطبيعية مثــــل  الفواكه  الغني بخالصــــة  المقّشــــر  يعمل هذا 
وفاكهــــة الماراجويــــا )passion fruit( الممزوج بملح البحر الفرنســــي 
وزيت بذور الجزر على تقشير بشــــرتك. كما تخفف هذه الرغوة الملحية 
 المضــــادة لعالمات الشــــيخوخة من ظهــــور التجاعيد، تاركًة بشــــرتك 

ناعمة ومغّذاة.

٤٥ دقيقة بسعر: ٣٨۰ درهم

cUcUMbEr MiNt 
cOOLiNg SUgAr ScrUb
A refreshing treatment that refines the natural exfoliation of 
raw sugarcane and skin-revitalizing cucumber, including the 
aromatic blend of mint, basil, dill and comfrey which purify and 
impart antioxidants, touched off with a sweet almond hydration 
for your skin. this will render your skin silky and smooth with a 
dewy finish that feels irresistible to the touch.

An invigorating treatment suitable for all skin types.

30 min / Price: 325 AeD 

ANti-AgiNg MANgO AND 
PASSiON FrUit POLiSh 

Enriched with tropical fruits such as mango and passion fruit, 
French sea salt and carrot seed oil will exfoliate your skin. this 
revolutionary anti-aging salt-mousse treatment will minimize 
the appearance of wrinkles, leaving your skin soft, smooth 
and nourished. 

45 min / Price: 380 AeD 

ZEN bODy ESSENtiAL - ExFOLiAtiONS
عالجات زين األساسية - لتقشير الجسم

 عالج التلميع »بالجوجوبا« 
لمنّقي للجسم 

معطر وناعم، كريم يقشــــر الجلــــد الجاف إلزالة الســــموم، حيث يترك 
 بشــــرتك نقية، مرطبة وبنعومة الحرير. ينصح به قبــــل القيام بأي نوع 

من التدليك.

٣۰ دقيقة بسعر: ٣۰۰ درهم

SkiN-rEFiNiNg JOJObA 
POLiSh trEAtMENt

Aromatic and gentle, this creamy body polish exfoliates dry 
skin and polishes away toxins. your skin resurfaces silky soft and 
wonderfully hydrated. ideal as a pre-treatment service.

30 min / Price: 300 AeD



 عالج مضاد للسيلوليت 
بالقهوة الخضراء

الطارد للسموم والذي يساعد  الفعال  العالج  تمتعي بجسٍد متناغم مع 
على تقليل ظهور الســــيلوليت إبتداًء بعملية التقشــــير يبتعها تغليف 
الجسم لتحفيز قدرته على تكســــير الدهون وتنشيط األيض مما يقلل 

من احتباس المياه داخل الجسم.

كما تعمل حبيبــــات البن األخضــــر النقية ٪١۰۰ والغنيــــة طبيعيًا بحمض 
الكلوروجينيك، والســــكريات، والبروتينات، والزيوت العطرية، على تنعيم 
وتحسين نسيج بشرتك بشكل عام. كما تحد بشكل واضح من ظهور 

عالمات تراكم الشحون.

يمكن للرجــــال الخضوع لهــــذا العالج للمســــاعدة على صقل شــــكل 
العضالت على مستوى البطن.

٧٥ دقيقة بسعر: ٥٧٥ درهم

 عالج الجسم بالتوت 
البري والكاكاو

يزيل مقّشر التوت البري وســــكر الرمان المضاد لألكســــدة خاليا الجلد 
الميتــــة بينما يعمل خليــــط زبدة الشــــوكوالتة الخالية من الســــعرات 
الشــــيخوخة. كل هذا  البشــــرة ومحاربــــة عالمات  الحرارية على تجديد 
ســــيمكنك من اإلســــتمتاع بمضادات األكســــدة ذات الفائدة الصحية 
الكبيرة المستخلصة من الكاكاو ولوز الماكاديميا وزيوت الجوجوبا التي 

تمنح الجلد ترطيبًا عميقًا وتغذية تاركًة بشرتك جميلة وناعمة. 

٦۰ دقيقة بسعر: ٤٥۰ درهم

عالج الجسم بالطين الطبيعي 
المزيل لآلالم 

يعمل هــــذا العالج الملمع للجســــم على تســــويته وتنشــــيطه. يعود 
تاريخ هــــذا العالج المتكامــــل ذو الفعالية المثبتة علميــــًا إلى الحضارات 
 القديمة، وهو يســــاعد على معالجة العضالت المتشنجة والتخّلص من

 ااّلم الجسم.

يتم تغليف كامل جســــمك بطيــــٍن رطب، عِطــــر، غنــــي بالفيتامينات 
الطبيعية واألمــــالح المعدنية واألنزيمات مما يســــاعد على التقليل من 
تقلص العضالت المســــببة لآلالم. هذا العالج المحّفز للــــدورة الدموية 
مثالي للرياضيين ولألشــــخاص المعرضين آلالم مزمنة مثل الروماتيزم 
وتصلب العضالت كما انه يعزز قدرتك على اإلســــترخاء ويمنح جسمك 

ترطيبًا متكاماًل. 

٦۰ دقيقة بسعر: ٥۰۰ درهم

ANti-cELLULitE DEtOx 
grEEN cOFFEE 

tone your body with this strong detox cellulite treatment, 
starting with body exfoliation, followed by a contouring wrap 
that stimulates your body’s ability to break down fat, increasing 
metabolism and eliminating water retention.

Pure 100% Micronized green coffee, naturally rich in 
chlorogenic acid, polysaccharides, proteins, and essential oils, 
smoothes and enhances your skin’s overall texture, visibly 
reducing the appearance of cellulite. 

this treatment can also be performed for men as an abdominal-
shaping sports wrap.

75 min / Price: 575 AeD

crANbErry AND cOcOA 
bODy trEAtMENt 

the antioxidant cranberry and pomegranate sugar scrub will 
remove dead skin cells, while a calorie-free chocolate mousse 
wrap will rejuvenate the skin and fight the signs of aging. Enjoy 
the highly nutritious antioxidants, sourced from the cocoa, 
along with macadamia, almond and jojoba oils that give deep 
hydration and nourishment, leaving your skin delightfully sweet 
and smooth. 

60 min / Price: 450 AeD

MUScLES MELt MOOr 
MUD WrAP trEAtMENt
Full body polish is included in this healing, toning, and rejuvenating 
body treatment. A relief for sore muscles and body aches, this 
scientifically proven holistic, healing black magma dates back to 
ancient civilizations.

A warm aromatic Moor Mud, rich in natural vitamins, minerals, 
and enzymes, is generously applied to your entire body. Sore 
muscles, aches and pains are alleviated as your body’s circulation 
is stimulated. ideal for athletes and those prone to chronic 
pain, rheumatism/arthritis, muscular fatigue and pain from post 
sports injuries. 

60 min / Price: 500 AeD 

ZEN ADVANcED AND SPEciALty 
bODy thErAPy 

عالجات زين العالية اآلداء للجسم



ZEN bAth cOLLEctiON 
مجموعة زين لالستحمام 

AVAiLAbLE ONLy iN gUESt’S hOtEL rOOM
Feel pampered in your own suite and select the one that suits you; we will prepare your bath 

and let you unwind and enjoy in ultimate relaxation.

متوفرة فقط في غرف نزالء الفندق
اشعر بالدالل في جناحك الخاص واختر العالج الذي يناسبك؛ سوف نقوم بإعداد الحمام الخاص بك وندعك 

ترتاح وتستمتع بأعلى درجات االسترخاء.

ZEN DEtOxiFyiNg

this bathing experience is relaxing, recommended to get rid 
of toxins and impurities. you will be immersed into an inviting 
meadow of aromatic Dead Sea salts, which will boost the skin’s 
vitality and refresh your body and spirit.

Price: 190 AeD

حمام زين المضاد للتأكسد 
إنها تجربة اســــتحمام باعثة على االســــترخاء، يُنَصح بها للتخّلص من 
السموم والشوائب. إســــتلقي في مزيج من أمالح البحر المّيت العطرة 

لتعزيز حيوية الجلد وإنعاش الجسد والروح.

بسعر: ١٩٠ درهم

ZEN NOUriShiNg

this bathing experience nourishes dry skin, and balances and 
relaxes the body. your bath will be surrounded with flower petals, 
while the pure essential oils of lavender, ylang ylang and avocado 
ensure skin nourishment to top off this comfy experience.

Price: 190 AeD

حمام زين المغّذي 
تغّذي تجربة االستحمام هذه الجســــم وتمنحه الراحة والتوازن. سوف 
تســــتلقي في حوض اســــتحمامك المحاط ببتالت األزهار بينما تعمل 
خالصة زيوت الخزامــــى الصافية واإليلنغ واألفــــوكادو على تزويد جلدك 

بألطف المرطبات خالل هذه التجربة المريحة.

بسعر: ١٩٠ درهم
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ZEN cErEMONY

عالجات زين الفاخرة



 تجربة المانجو اإلستوائية
للعناية بالجسم والوجه

سوف تزيد هذه التجربة المضادة لعالمات التقدم في السن من الطاقة 
اإليجابية للتمتع بجســــم أكثرصحة وليونة، حيث تعمل خالصة فاكهة 
الماراجويــــا الغنية بالبروفيتاميــــن وزيت بذور الجزر على تقشــــير الجلد 
بلطف. بعد ذلك، يتم تغليف الجســــم بقناع المانجــــو الغني الذي يغذي 
الجسم ويمنحه إشــــراقًة. كما يعزز تجربتك كل من التدليك بالحجارة 
الســــاخنة وعالج الوجه المنعش والمنقي للمسام حتى نؤمن لك أعلى 

درجات الراحة والنقاء.

ساعتين و ٣۰ دقيقة بسعر: ٧٧٥ درهم

 عالج زين لشد
الجسم وتوهجه

إظهــــر بأفضــــل حاالتك وعــــزز ثقتك بنفســــك مــــع مقشــــر ومغّلف 
»لومافيرم« الذي يشد الجســــم ويضفي عليه إشراقًة وتوهجًا. إنه عالج 
غني بمزيج خاص من المواد المضادة للشيخوخة، أحدث ما تم التوصل 
Liposomic« المذهلة، حيث يترك  البيبتيــــدات، وتكنولوجيــــا »  إليه من 
بشــــرتك ناعمة مخملية بينما يجعل جسمك حيوي ومتناغم بشكل 
ملحوظ. ســــوف نكّمل رفاهــــك بتدليك باعث على االســــترخاء وعالج 
منعش للعينيــــن مضاد لعالمات الشــــيخوخة مما ســــيجعل النضارة 

والنعومة تظهران على بشرتك وجسمك. 

يُنصح به إذا أردت أن ترى تغيراً ملحوظًا في مظهرك.

ساعتين و ٣۰ دقيقة بسعر: ٨۰۰ درهم

 تجربة زين الملكية
الطبيعية 

كافئ نفســــك واحصل على فوائد المــــواد العضوية. ســــوف يُجّهز لك 
حمام للقدمين لبدء العالج. يتبعه تقشــــير الرمان والتــــوت البري إلزالة 
خاليا الجســــم الميتة، كما يخلص قصب السكر البشــــرة من الجفاف. 
بعد ذلك ســــوف تحصل على تدليك هنغاري باســــتخدام مزيج نقي من 
الزيوت الطبيعية المعالجة بلمســــة اَســــيوية من كمادات األعشــــاب 
التي ستخّلصك من التوتر وتهّدئ حواســــك. تنتهي هذه التجربة بعناية 

مرطبة للوجه حتى تعيد لبشرتك توّهجها ونضارتها.

ساعتين و ١٥ دقيقة بسعر: ٧٢٥ درهم

ZEN rOyAL 
iNDULgENcE

Award yourself and get the benefits of organic elements. A foot 
bath will be prepared for you to commence your treatment. 
this will be followed by a pomegranate and cranberry scrub 
that gently eliminates dead skin cells, and a refined sugarcane 
treatment that melts away dryness. A hungarian massage using 
a pure blend of healing essential oils together with an Asian 
touch of herbal compress will genuinely release tension and 
calm your senses. your treatment will then end with a hydrating 
facial that is sure to revive your youthful glow.

2 hr 15 min / Price: 725 AeD

MANgO trOPicAL 
OASiS

this revolutionary anti-aging experience will increase negative 
ions for a healthier and softer body, while passion fruit extracts 
enriched with Provitamin A and carrot seed oil will gently 
exfoliate the skin. A rich mango wrap will then nourish and 
brighten the body. A relaxing hot stone massage and pore-
refining refreshing facial will enhance your experience and 
ensure your ultimate comfort and indulgence.

2 hr 30 min / Price: 775 AeD

ZEN bODy FirM 
AND gLOW

be at your best and feel confident with the Lumafirm® firm 
and glow body scrub and wrap. Enriched with an exclusive 
combination of anti-aging extracts, the latest in peptides, and an 
amazing liposomic technology, this wrap leaves your skin velvety 
soft while rendering your body visibly toned, rejuvenated and 
instantly firm. A relaxing massage and refreshing anti-aging eye 
treatment will complement your wellbeing, leaving your skin and 
body smoothly radiant.

recommended for you to experience a visible difference 
in yourself. 

2 hr 30 min / Price: 800 AeD
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عالجات زين للرجال



عالج الوجه األساسي للرجال
تمتــــع بتنظيف مكثف وتنقية للوجه باســــتخدام مزيج مــــن أجود أنواع 
الزيوت العطرية والنباتات الطبيعية الفعالة التي تتميز بفعاليتها في هذا 

النوع من العالجات الخاصة بالرجال.

ل هذا العالج المنظف للبشــــرة بتدليك للرقبــــة والكتفين لتعزيز  يُكمَّ
الحيوية وتحسين الرفاه.

٦۰ دقيقة بسعر: ٤٢٥ درهم

 تجربة اإلسترخاء
الكاملة للرجال

ينصح بهذا العالج إلســــتعادة اإلســــترخاء والحيوية حيــــث نبدأ بحمام 
الجسم،  لتنقية  والنعناع  بالخيار  الممزوج  السكر  يليها مقشر  القدمين 
ثم ندلك كامل الجسد باستخدام مســــتخلص النعناع وزيت اللوز الذي 
سوف يريح عضالتك من التوتر. ثم نستكمل العالج بعد ذلك مع العناية 
إنه عالج  البشــــرة نظيفة ومرّطبة بعمق.  الســــريعة مما يترك  بالوجه 

مثالي لتحسين مستوى الطاقة وتعزيز صحتك ورفاهك.

١٢٠ دقيقة بسعر: ٧٠٠ درهم

 عالج العناية بالظهر للتخلص
من التوتر

الباعث على االســــترخاء بتقشــــير عميــــق للظهر، ثم  العالج  إ يبدأ هذا 
تســــتعمل تقنية البخار لتنظيف المســــام. يليها قناع الطين المنّشط 
بالحرارة الطبيعية حتى يقضي على اإلجهاد ويخفف من التوتر. يُستكمل 
هذا العالج بتدليك ألعلى الظهر وأســــفله لتحصل علــــى تجربة مهدئة 

وباعثة على االسترخاء.

٦۰ دقيقة بسعر: ٤٥۰ درهم

ULtiMAtE MAN’S FAciAL 
Enjoy an intense cleansing and refining facial using blends of the 
finest essential oils and effective natural botanicals unique to 
this specialized men’s range, leaving skin balanced and refreshed. 

this treatment will be completed with a shoulder and neck 
massage to boost vitality and enhance wellbeing. 

60 min / Price: 425 AeD

thE gENtLEMAN 
ritUAL 

A hideaway for a vitality break, your treatment will commence 
with a foot ritual followed by a cucumber and mint sugar scrub 
to purify the body. Next is a firming body massage, with mint 
soufflé and almond oil to relieve muscle tension, followed by a 
quick-fix refreshing facial that will leave your skin cleansed and 
deeply hydrated. An excellent treatment to boost your energy 
level and enhance your well-being.

120 min / Price: 700 AeD

ANti-StrESS DESErt 
hEAt bAck trEAtMENt

this relaxing and uplifting back treatment begins with an 
intensive exfoliation, steam, and deep pore cleansing, followed 
by an invigorating desert self-heat mask that releases stress and 
eases tension. We will then continue the treatment with an 
upper and lower back massage to top off your intensely relaxing 
and calming experience. 

60 min / Price: 450 AeD 

ZEN gENtLEMAN’S trEAtMENt
عالجات زين للرجال
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ZEN TEEN

زين للمراهقين

Special treatment designed only for teenagers, so they can also enjoy Spa 
treatment, suitable for 12 to 18 year olds.

عالج خاص مصمم فقط للمراهقين، حتى يتمكنوا هم أيضًا من االستمتاع بعالجات المنتجع 
الصحي، تناسب هذه الباقة المختارة من هم بين ال ١٢ وال ١٨ من العمر.



 عالج الوجه
الملطف بالبابايا 

ســــاعد هذا العالج المراهقين على اســــتعادة حيوية البشرة وصحتها 
 clear-O-ZymtM وترطيبها، حيث نبــــدأ بتنظيف وتقشيرباســــتعمال
الفعال إلزالــــة الرؤوس الســــوداء العميقــــة والخاليا الميتــــة. ثم يتم 
استكمال هذه التقنية باســــتخدام قناع البابايا الممزوج مع المكونات 

المهدئة لحماية البشرة من التحسس وإضفاء لمسة مشرقة. 

٦٠ دقيقة بسعر: ٣٨٥ درهم

PAPAyA 
hyDrO-SOOthE FAciAL 

this treatment helps teens restore vital skin, health and 
hydration. it begins with an exfoliation cleanse, followed by 
a clear-O-Zym™ peel, effective in removing deep-clogged 
blackheads and dead cells. this deep cleansing process is 
then complemented by the application of hydrating and 
desensitizing papaya mask with a natural blend of repairing and 
calming ingredients. 

60 min / Price: 385 AeD

 تجربة المنتجع الصحي
للفتيان والفتيات

كافئ فتــــاك أو فتاتــــك برحلة جديدة فــــي المنتجع الصحي ســــبا زين 
حيث ســــيحصلون على تنقية لطيفة للجســــم عبر إســــتعمال حبات 
السكر الممزوجة بخالصة المشــــمش الغني بالفيتامينات والذي ينقي 
الجلد ويزيــــل الخاليا الميتة. تليهــــا خطوة التدليــــك الكامل واللطيف 
 بزيوت المشــــمش والجوجوبا التــــي تحمي البشــــرة وترطبها لتصبح 

بنعومة الحرير. 

٦۰ دقيقة بسعر: ٤٥۰ درهم

yOUNgStEr SPA 
ExPEriENcE 

treat your youngster to an ultimate new journey at Spa Zen, 
where we will gently purify their skin with an apricot sweet 
scrub that is rich in vitamins that purify the body and buff away 
dead cells. the next step is a complete soft body massage with 
apricot and jojoba oils that protect and hydrate their skin; a 
silky smooth finish is now in the palm of their small hands.

75 min / Price: 400 AeD
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ZEN PrEGNANcY 

زين للحوامل 

treatments created to release tension and restore wellbeing during 
pregnancy, recommended after the first trimester.

ينصح بتجربة هذه العالجات بعد األشهر الثالثة األولى من الحمل وذلك لتزيل حاالت 
التوتر ولتساعد على اإلسترخاء. 



عالج متكامل لألم المستقبلية 
نبدأ هذا  االاَلم.  إنه عالج متكامل وباعث لإلســــترخاء، مفيــــد ألماكــــن 
العالج بتقشــــير لطيف يتلوه تدليك منشــــط فعال للدورة الدموية.كما 
المصمم خصيصًا للحوامل ســــيعيد لبشرتك اإلشراقة  الوجه  أن عالج 
 والنضارة بينما تعمل اللمســــات اللطيفة على إنعــــاش الحواس وتوازن 

الذهن والجسم.

١٣٥ دقيقة بسعر: ٦٧٥ درهم

MOM-tO-bE ritUAL 

A relaxing, unwinding therapy, targeting areas of aches and 
pains, we will start with gentle exfoliation followed by light and 
long strokes to encourage effective circulation. A customized 
face treatment will give ultimate radiance back to the skin as 
soft touches harmonize the senses and balance mind and body.

Mom’s forthcoming indulgence.

135 min / Price: 675 AeD

تدليك بلمسة أمومية 
هذا عالج مهدئ وباعث على االســــترخاء للنســــاء الحوامل، يتم القيام 
به باســــتخدام تقنيات خاصة من حركات التدليكات والتربيتات اللطيفة 
لتحفيز الطاقة ومعالجة إجهاد الظهر والكتفين والساقين بسبب الوزن 
الزائد خالل هذه الفترة. يعتبر هذا التدليك الكامل للجسم مثالي لتدليل 

األم وجنينها.

٦٠ دقيقة بسعر: ٤٢٥ درهم

MOthErLy tOUch 

this treatment is relaxing and calming for pregnant women 
and is performed using specific techniques; gentle effleurage 
strokes are used to boost energy and treat the back, shoulders 
and leg tension that is caused by pregnancy weight. this full 
body massage is an ideal way to pamper the mother and her 
expected baby.

60 min / Price: 425 AeD
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Our ETiquETTE

إستعمال مرافق سبا زين



rESErVAtiONS
We recommend making reservations in advance to avoid 
disappointment. the Spa provides walk-in bookings based 
on availability.

to make the most of your experience, please notify your 
therapist or the spa receptionist should you have any 
preferences or special concerns. 

الحجوزات
لضمان راحتكم، نرجو منكم الحجز المسبق. كما يسمح في المنتجع 

الصحي بالحجوزات الفورية وذلك حسب توفر اإلمكانيات.

لتســــتفيد من تجربتك بأكبر قدر ممكن، نرجو منك أن تُعِلم المعالج 
الخاص بك أو موظف االستقبال بأي تفصيالت تهم حالتك الصحية أو اي 

تحضيرات مسبقة.

ArriVAL At SPA ZEN

We suggest you arrive 30 minutes prior to your scheduled 
appointment time. Please be informed that a late arrival will 
divest you of your full treatment time. As a courtesy to the 
next guest, your appointment will end as originally scheduled.

For your convenience a robe, towels, slippers and disposable 
amenities will be provided.

SPA ZEN FAciLitiES 

Spa Zen facilities are available for guests to use during operating 
hours. kindly make sure you bring your bathing costumes and 
rubber slippers along with you. Prior to the usage of the facilities 
we advise you to ask assistance from any Spa Zen team member. 

الوصول إلى سبا زين 
نقترح عليــــك القدوم قبــــل ٣۰ دقيقة من موعدك. يرجــــى األخذ بعين 
اإلعتبار بأن التأخرعن الموعد المحدد ســــيحرمك مــــن التمتع بكامل 

وقت العالج المخصص لك. 

حرصًا على راحتك ســــوف تحصل علــــى رداء، مناشــــف، خفين وجميع 
المرافق التى لك أن تستعملها قبل وبعد العالج.

إستعمال مرافق سبا زين

مرافق ســــبا زين متاحة للضيوف الســــتخدامها خالل ســــاعات عمل 
الســــبا. الرجاء التأكد من إحضار زّي الســــباحة الخاصة بك وخفين من 
المطاط. نرجو طلب المســــاعدة من احد موظفي سبا زين قبل بدءك 

باستخدام المرافق.

PErSONAL bELONgiNgS
While the spa provides lockers, it is recommended that you 
leave valuables safe in your room. Spa Zen does not assume 
liability for any valuables.

rELAxAtiON

the Spa Zen environment is tranquil and silent. Please respect 
the quiet and privacy of other guests by simply enjoying calmness. 
We kindly request that while relaxing, you refrain from using your 
mobile phone and camera. Please remember that Spa Zen is a 
smoke-free environment.

hEALth cONDitiONS

A consultation card will be presented to you to complete. Please 
advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries 
that could affect your treatment or the use of Spa Zen facilities. 
kindly ensure to mention this upon making the reservation so 
we can help select the most suitable treatment.

A waiver is included on your consultation card.

الممتلكات الشخصية 
الصحــــي خزائــــن خاصــــة للضيــــوف. لكن من  المنتجــــع  يتوفر فــــي 
المستحسن ترك األشــــياء الثمينة في منزلك أو في غرفتك )في حال 

كنت نزياًل لدينا(.

ســــبا زين وفندق نســــيمة رويال ال يتحمــــل أي تبعــــات قانونية في 
حال فقدان أو تلف غرض من أغراضكم الشــــخصية في داخل الســــبا 

ومرافقه الصحية. 

اإلسترخاء 
يسود سبا زين جُو باعث على اإلســــترخاء، لذا يرجى مراعة هذا الهدوء 
اإلمتناع عن إســــتخدام  الضيــــوف، كما يرجى  وإحترام خصوصية بقية 
الهاتف المحمول والكاميرا أثناء تواجــــدك معنا. نود ان نعلمك أيضًا ان 

التدخين ممنوع في كافة أرجاء السبا عدا األماكن المخصصة لذلك.

الشروط الصحية 
عند قدومك إلى سبا زين ســــوف يقوم أحد موظفي اإلستقبال بتقديم 
بطاقة استشــــارية لملئها. نرجو اعالمنا بأي مشــــاكل صحية خاصة 
كالحمل، إصابــــة ســــابقة... أو أي اعراض اخــــرى قد تأثــــر على عالجك 
وإستخدامك ألي من مرافق ســــبا زين. كما نرجو منك أن تحرص على 
ذكر هذه األمور عند الحجــــز حتى نتمكن من مســــاعدتك على اختيار 
العالج األنسب لك. تتضمن بطاقتك االستشارية إقراراً بتحملك جميع 
النتائج في حال تم أخفاء أي معلومات صحية تخصك. كما أن سبا زين 
وفندق نســــيمة رويال ال يتحمل أي تبعات قانونيــــة أو صحية في حال 

تخلفك عن إقرارك.



SPA ZEN bOUtiqUE
the Spa boutique carries a wide range of international 
products from Pevonia botanica, Eminence organic skin care 
and the refinery men’s exclusive brand. We also have different 
spa accessories and gift certificates.

SPA ZEN PricES 

kindly note that all price transactions are subject to change, 
and are inclusive of service charges and municipality fees as per 
the United Arab Emirates requirements.

cANcELLiNg AN 
APPOiNtMENt

Please note that 50% will be charged on cancellations less than 
6 hours prior to your appointment; 100% will be charged after 
that, or for no-shows.

»بوتيك« سبا زين 
يتضمن »بوتيك« سبا زين مجموعة واسعة من المنتجات العالمية ك 
»بيفونيا بوتانيكا« والمســــتحضرا ت العضوية »إيمينانس« وماركة »ذا 
العديد من األكسسوارات  لدينا  تتوفر  بالرجال. كما  الخاصة  ريفاينيري« 

والهديا االخرى.

أسعار سبا زين 
نرجو األخذ بعين اإلعتبار أن جميع األسعار المعروضة قابلة للتغير بدون 
اي اعالن مسبق كما تشــــمل جميع األســــعار ضريبة ١٠٪ رسوم بلدية 
 و١٠٪ رســــوم خدمة كما انها قابلة للزيادة وفقــــًا لقوانين دولة اإلمارات

العربية المتحدة. 

إلغاء موعد 

ســــوف يتم حســــم قيمة ٥٠٪ من كلفة العالج المحجــــوز عند إلغاء 
الموعد وذلك قبل ٦ ساعات من موعد الحجز. وسوف تحسم القيمة 
الكاملة في حالتي: اإللغاء المتأخر أو في حــــال عدم القدوم إلى الموعد 

في الوقت المحدد مسبقًا عند الحجز.

ساعات العمل
من الساعة ٩ صباحًا حتى ١٠ مساًء سبا زين 

من الساعة ٦ صباحًا حتى ١٢ صباحًاً النادي الصحي 

من الساعة ٧ صباحًا حتى ٩ مساًء بركة السباحة 

٩:٤٥ مساًء آخر توقيت للحجز 

hOUrS OF OPErAtiON

Spa Zen 9:00 a.m. – 10:00 p.m.

health club 6:00 a.m. – 12:00 a.m.

Swimming pool 7:00 a.m. – 9:00 p.m.

Last treatment booking 8:45 p.m.



7th floor, Nassima royal hotel, P.O.box 9940,  
Sheikh Zayed road, Dubai, UAE

t +971 4 308 0531 Ext. 5531 
E spazen@nassimaroyalhotel.com

http://www.nassimaroyalhotel.com/spa-health-club

 الطابق السابع، فندق نسيمة رويال، صندوق بريد ٩٩٤٠،
شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

٠٥٣١  ٣٠٨  ٤  ٩٧١+   تحويلة 5531 هاتف 
spazen@nassimaroyalhotel.com بريد الكتروني 

http://www.nassimaroyalhotel.com/spa-health-club


