
 تدليك الحمضيات للظهر
٣٠ دقيقــة  ٢٦٥ درهم 

زيــوت غنيــة بالفيتامينــات تضم مزيــج الحمضيات الطازجة واألوراق 
العشــبية لتجديــد طاقــة العقــل، مع التركيز علــى تخفيف اإلجهاد 
فــي الظهــر. يمكنــك االختيــار من بيــن: الكالمنتاين أو الحمضيات.

 ريفليكسولوجي
٣٠ دقيقــة  ٢٤٥ درهم 

يقــوم المعالــج باســتخدام هــذه التقنيــة القديمة من خالل الضغط 
علــى مختلــف النقاط االنعكاســية في القدمين، ما يســهم في 

تحرير الســموم وتحســين الدورة الدموية، وإكســابك شعورًا 
بالراحة والتجدد.

األزواج
 تدليك األزواج

٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ١٣٢٥/٩٢٥ درهم

اســتمتعا بجلســة تدليــك لشــخصين فــي أجــواء تبعث على 
الشــعور بالراحــة فــي جناحنــا العالجــي المخصص لألزواج. 

يمكنكمــا اختيــار أي مــن باقــات التدليــك المتوفــرة لدينــا لجعلها 
تجربــة خاصــة صممــت ألجلكمــا. خصصــا الوقت الالزم الستكشــاف 

المعنــى الحقيقــي للعافيــة فــي منطقــة االســترخاء المخصصة 
لــألزواج، تعززهــا حمامــات الســباحة والمرشــات المتخصصة، ما 

يتيــح لكمــا تحقيــق االنســجام والتناغــم معًا.

50 أو 80 دقيقــة   1325/925 درهــم

 تدليك اليكزير
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٦٥٥/٤٤٥

اســتمتع بعالج الكمادات الســاخنة الذي يبث في عضالت الظهر 
الشــعور باالســترخاء والراحة، تليه جلســة تدليك ســويدي تكسبك 

الشــعور براحة الجســم وصفاء العقل.

 التدليك العميق بالرذاذ
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٦٦٥/٤٥٥ درهم

جلســة تدليك تضم مزيجًا من زبدة الشــيا والكوكا والمانجو 
الصافية التي يتم تذويبها ورّشــها على البشــرة لمنحك شــعورًا 

عميقــًا بالتجــدد وتدفئة األنســجة العميقــة في جميع أنحاء 
الجســم. يمكنك االختيار بين: بالم شــيفون أو مزيج مرطب 

المارشــميلو بزبدة الشيا.

 التدليــك باألحجار والصبار األمريكي
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٦٦٥/٤٥٥ درهم

دلل نفســك بتدليك الجســم بأحجار عالجية قوية يعززها زيت 
خفيــف ممــزوج بخالصــة نبات الصبار األمريكي لتحســين فقدان 

المياه عن طريق البشــرة، ما يســهم في منح بشــرتك إطاللة 
رطبــة ونضــرة والحد مــن التجاعيد فيها.

 تدليك التوازن التايلندي
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٦٦٥/٤٥٥ درهم

يتــم تخصيــص معالــج خبيــر الســتخدام تقنيات عريقــة، والضغط 
علــى المرفقيــن والقدميــن والجســم، وتماريــن التمدد والســحب 

القويــة. يســاعد هــذا فــي التخلص مــن التوتر وتشــجيع تدفق 
الــدم وتعزيــز المرونــة. اســتمتع بهــذه التجربــة العالجية في غرف 
التــوازن المنفصلــة للنســاء أو الرجــال. ســيتم توفيــر زي التدليك 

التايالنــدي التقليدي.

 تدليك دوشــا الستعادة التوازن
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٦٧٥/٤٦٥ درهم

باســتخدام مزيــج تقليــدي مــن زيت األيورفيدا مــع تقنيات أبهيانجا، 
يســاعد هذا العالج في بث الشــعور بالتناغم واالســترخاء، إلى 

جانــب تحريــر الطاقــة الراكدة باســتخدام الزيوت الدافئة وحركات 
الضغــط المختلفــة مــع التركيــز على اســتعادة تدفق طاقة الحياة 

»برانــا« التــي تحفز الطاقة الحيوية في جســمك.

 تدليك المرأة الحامل
٥٠ دقيقــة  ٤٦٥ درهم 

خدمــة تخــص النســاء الحوامــل للتخفيف من آالم العضالت 
والمفاصــل والحــد مــن التورم. ملحوظة: ال يتــم تنفيذ التدليك 

خالل األشــهر الثالثة األولى.

اليكزير  حمام 
٦٠ دقيقــة  ٥٥٠ درهم 

استكشــف كافــة أســرار الحمــام في هــذه الطقــوس المتكاملة. 
تبــدأ الجلســة باســتخدام الصابــون األســود والبخار الخفيــف يليه 

قنــاع مــزود بغســول منقــي، مــا يمنحك أثرًا منشــطًا ويترك 
بشــرتك طريــة وناعمة.

 تكييف مظهر الجســم مــع القهوة الخضراء
٥٠ دقيقــة  ٤٨٥ درهم  

يســاعد هــذا العــالج فــي تقليل انتفاخ البشــرة ومنحك بشــرة 
أكثــر تماســكًا، والحــد مــن الســيلوليت، مــع التركيز على 

الفخذيــن، والخصــر، والبطن، وأســفل الجســم. يبــدأ هذا العالج 
بالفــرك الجــاف للبشــرة بالفرشــاة يليهــا الفــرك بالفلفــل الحار وزيت 

القهــوة للتخلــص مــن الخاليــا الدهنيــة. اســتمتع بتحفيز الدورة 
الدمويــة والتمثيــل الغذائــي مــع وضــع جل فــي نهاية العالج 

يحافــظ على قوامك.

 تجديد البشــرة بالورد
٨٠ دقيقــة  ٦١٠ درهم 

حقــق أقصــى اســتفادة مــن مخزون الشــباب لديك. اســتمتع بعالج 
تجديــد يتضمــن تقشــير كامــل الجســم بالملــح، باإلضافــة إلى قناع 
منقــي يغلــف الجســم بخالصــة الورد والياســمين المغذيــة لمنحك 

التــوازن األمثل.

 طقوس تنظيف البشــرة والتخلص من الســموم
٨٠ دقيقــة  ٦١٠ درهم 

قــم بتنظيــم التمثيــل الغذائــي للدهــون في الجســم خالل جلســة 
الفــرك المكثفــة لكامــل الجســم مــع تحفيز البشــرة والتخلص 
مــن الســموم فيهــا باســتخدام مزيــج الملح واألعشــاب البحرية 

والليمــون. دلــل نفســك بقنــاع قــوي غني باألعشــاب البحرية 
والكافــور مــع الطيــن األحفــوري النــادر لتغليف جســمك بعمق 

وتنظيفــه وتحفيزه.

 فرك بشــرة الرجال بمســتحضر ساخن
٣٠ دقيقــة  ٢٩٠ درهم 

عــالج خصــص لتنقية البشــرة وبث شــعور االســترخاء فيها. 
يبــدأ العــالج باســتخدام التقشــير الجــاف بالفرشــاة، ثم الفرك 

بمســتحضر مــذاب دافــئ يتألــف مــن الســكر البني ليمنحك بشــرة 
متألقــة ومتجددة.

 

التركي  الحمام 
٧٥ دقيقــة  ٦٤٥ درهم 

عــالج مســتمد مــن التقاليــد العريقة في تركيــا، حيث تبدأ طقوس 
الحمامــات التركيــة الفريــدة بجلســة بخار خفيفة يليها تقشــير 

لكامل الجســم باســتخدام الصابون األســود، ثم جلســة تدليك في 
ســحابة من الرغوة، حتى تســتعيد البشــرة تركيبتها األصلية.

 تنظيف بشــرة الوجه بالكريستال
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٧٠٥/٤٨٥ درهم

عــالج يبــدأ بتنظيــف البشــرة بعمــق، يتبعــه ثالثة أقنعــة لتخفيف 
احتقــان البشــرة وتعزيــز إشــراقتها وترطيبهــا. يســاعد هذا في 

التخلــص مــن الخاليــا اللمفاويــة، ويليــه تدليــك باإلبر الصينية لشــد 
البشــرة وتقليــل االنتفــاخ، ثــم تدليك يبث فيك شــعور باالســترخاء 
فــي القدميــن واليديــن والذراعيــن وفــروة الرأس، مــا يمنحك راحة 

تامــة تضفــي على بشــرتك إحساســًا بالنضــارة والتجدد.

 ترطيــب الوجه باأللماس
٥٠ دقيقــة  ٥٤٠ درهم 

العالج األمثل للبشرة المتضررة من الشمس، وندوب حب 
الشباب، وبقع التقدم في السن، وشحوب البشرة مصحوبة 

بتوسع المسام. يتم فرك البشرة بماسات معبأة بكثافة لتقشير 
الخاليا الميتة والتخلص منها. كما تقوم المياه المرطبة الغنية 

بالفيتامين بتحفيز البشرة وتنعيمها، بينما يسهم القناع 
المخصص في منح بشرتك إطاللة أكثر إشراقًا على الفور.

 تغذية بشــرة الوجه
٥٠ أو ٨٠ دقيقــة  ٤٧٥/٢٩٥ درهم

ابــدأ جلســتك العالجيــة بغســول كريمــي القوام غني بالشــاي 
األخضــر والحليــب إلزالــة الماكياج واألوســاخ مع تغذية البشــرة 
وترطيبهــا، يلــي ذلــك تنعيــم البشــرة بمزيج من البســكويت 

الطبيعــي الملمــع للبشــرة المصنــوع من جــذور األرقطيون 
المهــدئ، وزبــدة المانجــو، ومســحوق األرز المعزز للبشــرة، 

والحليــب كامــل الدســم. دلــل نفســك بقناع الموســم المنعش 
يليــه مرطــب غنــي يحتــوي علــى ثالثة مــن ببتيــدات الحليب إلطاللة 

نضرة ومشــرقة.

 عالج بشــرة الوجه للرجل العصري
٥٠ دقيقــة  ٤٦٥ درهم 

عــالج بشــرة الوجــه العصــري األمثــل للرجال. دلل نفســك بعالجات 
التنظيــف العميــق للبشــرة وتقشــيرها وترطيبهــا، يلــي ذلك 
تدليك يكســبك شــعورًا باالســترخاء ويمنحك بشــرة بإطاللة 

متجــددة ومشــرقة ونضرة.

املساج

عالجات بشرة الوجهعالجات اجلسم

احلمام

 لحجز موعد،
 elixirspa@hiltonalhabtoorcity.com يرجــى مراســلتنا عبــر البريد االلكتروني 

أو االتصــال بنــا علــى هاتــف رقم: 3300 437 4 971+
يمكــن إجــراء أي تغييــرات أو إلغــاء الحجوزات قبل 24 ســاعة مــن الموعد المقرر.

 الرفاهيــة بالطريقة العربية
٣ ساعات  ١٢٤٠ درهم 

دلل نفســك أثناء الظهيرة في منتجع صحي اســتوحيت أجواؤه 
مــن الثقافــة المحلية. اســتمتع بالرغوة العضويــة الغنية بخالصة 

العــود أو الــورد يتــم تدليكهــا على نقــاط النبض بفروة الرأس 
والرقبــة، يلــي ذلــك عالج تجديد الجســم الغني بخالصة الورد 

لتحفيــز الحــواس. واصل االســتمتاع بهذه التجربــة الباعثة على 
الشــعور باالســترخاء مــع تدليك هيفنلي المميــز، يليه تدليك 
بشــرة الوجه لمنحك بشــرة نضرة منتعشــة. اختتم تجربتك 

باالســترخاء في المناطق الرطبة يعززها االســتمتاع بتناول كوب 
من الشــاي والتمور التقليدية التي تأخذك إلى عالٍم ســاحٍر من 

األجــواء العربية األصيلة.

 طقوس اليكزير
١١٠ دقيقــة  ٨٣٠ درهم 

تبدأ الجلســة بعالج األفوكادو المنعش للجســم لتلطيف 
بشــرتك، يليــه عــالج غني بالحمضيات لمــدة 30 دقيقة. وتختتم 

هذه الجلســة بعالج تغذية الوجه لمدة 30 دقيقة باســتخدام 
تشــكيلة من منتجاتنا الموســمية الطبيعية. اســتمتع بتناول 
مشــروب ســموثي طازج أثناء االســترخاء في الردهة. وال يفوتك 

قضــاء بعــض الوقــت الممتع عند اختتــام باقتك العالجية في 
المســبح أو لحضور جلســة يوغا.

 مالذ األزواج
ساعتين  ١٥٩٥ درهم 

يمكن للزوجين تدليل أنفسهما بقضاء بعض الوقت معًا مع 
االستمتاع في نفس الوقت بالعالجات في جناح األزواج. تبدأ 

هذه الجلسة باالسترخاء في المنطقة الرطبة المخصصة لألزواج 
واستخدام المغاطس والمرشات الخاصة، يليها تجربة طقوس 

الحمام معًا متبوعة بجلسات التدليك المميزة. اختتما تجربتكما 
معًا بتناول تشكيلة مختارة من أصناف الشاي واستكشاف أجواٍء 

مترفة من الرفاهية المطلقة.

إزالة الشعر بالشمع

متوفر عند الطلب.

 أضــف أيــًا مــن التحســينات التالية لعالج حســب الطلب.
١٥ دقيقــة   ١٣٥ درهم

الموسمي الحمام 

حمــام موســمي يتــم تجهيــزه قبــل بدء جلســتك العالجية

مرطب جيوب األنف

كمــادات منقوعــة بالروزمــاري والنعنــع + تدليــك بشــرة الوجه باإلبر 
الصينيــة للتخلــص مــن التوتــر واالحتقان.

إزالة الســيلوليت بالشــوكوالتة والحمضيات

قنــاع غنــي بالشــوكوالتة مضــاد لألكســدة يحتوي على مســاعد 
اإلنزيم Q10 + ســيروم لعالج أعراض تقدم الســن من شــأنه 
توحيــد لــون البشــرة وتفتحيهــا والتخلــص من الســيلوليت.

الشعر عالج 

عــالج الشــعر وفــروة الــرأس بزيــت نكتار الصبــار األمريكي الدافئ + 
تدليــك فروة الرأس.

عالجات اليد مع قناع البخار يمكنك االختيار بين

- زيت نكتار الصبار األمريكي الدافئ

- مزيج مرطب المارشميلو بزبدة الشيا

- تنعيم الكعب بالعسل

تنعيم القدم بالعسل وقناع القدم

مقشر كريمي القوام باألمالح البحرية + سيروم الترطيب لتنعيم 
كعب القدم + قناع البخار للقدم.

الشعور بالراحة واالسترخاء في الظهر

فرك موسمي للظهر يخلصك من السموم قبل بدء جلسة التدليك

تنعيم البشرة تحت ضوء الشمس

عالج لتنعيم البشرة تحت ضوء الشمس يشمل وضع منشفة 
منعشة على البشرة.

إطاللة رائعة للشفتين

عالج تقشير الشفتان باستخدام منتج وان فاين داي الغني بالشيا 
والسكر + بلسم المارشميلو بزبدة الشيا.

عالجات إضافيةالباقات



To schedule and appointment,  
please email us at elixirspa@hiltonalhabtoorcity.com  
or call us on +971 4 437 3300  
We require 24-hour notice for changes or cancellations.

PACKAGES
ARABIAN TREAT 
3 HOURS  AED 1,240
Treat yourself to an afternoon in the spa with local 
inspiration. Our organic mist in Oud or Rose will be 
massaged into pulse points of your scalp and neck 
followed with the Rose Renewal body treatment to 
awaken your senses. Continue your relaxation with an 
Elixir Signature Massage and then enjoy a Lymphatic 
Facial to leave you looking refreshed. Complete your 
experience while relaxing in our wet areas with a cup 
of tea and traditional dates taking you into a true 
Arabian spirit.

ELIXIR RITUAL 
1 HOUR 50 MINUTES  AED 830
Begin with a 30 minute scrub to exfoliate your skin, 
followed by our 30 minute Citrus-Back Massage.  
End with a 30 minute Food for the Skin Facial using 
our seasonal natural product selection. Enjoy a fresh 
smoothie of the day while you relax in our lounge.  
Consider enjoying time after your package at the 
pool or perhaps a Yoga session. 

COUPLES ESCAPE 
2 HOURS  AED 1,595
Spend time together and enjoy beautiful views of the 
Burj Khalifa whilst enjoying your treatment in our 
couples room. Begin by relaxing in our couples dedicated 
wet area and use our plunge pools and specialty showers.   
Then experience The Elixir Hammam ritual together 
followed by side by side Signature Massages. Finish your 
experience together with a selection of tea and leave in a 
state of bliss. Ask about our rewards programs to receive 
specialty pricing on your regular treatments.

WAXING 
Available upon request.

ADD ONS
Add on any of the following enhancements to  
customize your treatment.   
15 MINUTES  AED 135

SEASONAL BATH
Seasonal bath set up before your treatment.

SINUS SOOTHER 
Rosemary Mint soak compress + acupressure facial 
massage relieves pressure and congestion.

CHOCOLATE CITRUS  
DECOLETTE TREATMENT
A chocolate antioxidant CoQ10 mask +  
Spotted Leaving Serum evens and brightens  
decolette.

HAIR’S TO YOU
Warm agave nectar oil hair & scalp treatment +  
10 minutes scalp massage

HAND TREATMENT WITH STEAMING WRAP  
CHOOSE FROM:
-Warm Agave Nectar Oil
-Marshmallow Shea Butter Melt
-Honey Heel Glaze Back in Action.

HONEY GLAZE FOOT COOCOON
Sweet Cream Sea Salt Foot Scrub + honey Heel Glaze 
moisture serum application + steaming foot wrap.

BACK IN ACTION
Seasonal back scrub treatment applied before massage.

SUN SOOTHER RELIEF
Sun soothing application with cool towel compress.

SWEET SUGAR LIPS
One Fine Day Shea Sugar lip exfoliation + 
Marshmallow Shea Butter balm application

MASSAGES
ELIXIR SIGNATURE MASSAGE 
50 OR 80 MINUTES  AED 445 / 655
A heated compress invites back muscles to relax and  
ease before a Swedish massage leaves you feeling 
physically rested and mentally uplifted.

DRIZZLE DEEP MASSAGE  
50 OR 80 MINUTES  AED 455 / 665
Pure shea, cocoa and mango butters are melted and 
then drizzled and massaged into skin for a deeply 
restorative and warming deep tissue full body massage.  
Choose from: Plum Chiffon or Marshmallow  
Nourishing Shea Butter melt.

AGAVE STONE MASSAGE 
50 OR 80 MINUTES  AED 455 / 665
A powerful anti – aging stone therapy massage utilizing 
a light oil, infused with Agave plant extracts, to 
significantly improve skin’s transepidermal water loss, 
resulting in a hydrated, plumper, less wrinkled 
appearance.

THAI BALANCE MASSAGE 
50 OR 80 MINUTES  AED 455  / 665
An expert therapist will use time-honoured techniques, 
pressing the elbows and feet upon the body and vigorous 
stretching and pulling. Helps to release tension and 
encourage blood flow and flexibility. Massage will be 
experienced in our Male or Female Balance room.  
Traditional Thai Massage attire will be provided.

DOSHA REBALANCE MASSAGE 
50 OR 80 MINUTES  AED 465 / 675
Using traditional inspired blends of Ayurvedic oil 
combined with Abhyanga techniques, this treatment is 
rhythmic and relaxing while also clearing stagnant energy 
using warm oils and varying amounts of pressure with a 
focus on restoring the flow of “prana”, the life force that 
simulates your body’s vital energy.

PREGNANCY MASSAGE 
50 MINUTES  AED 465
Benefit from this customized pregnancy service relieving 
muscle aches and joint pain and reducing swelling. Note: 
Massage is not performed during the first trimester.

CITRUS BACK MASSAGE 
30 MINUTES  AED 265
Vitamin-rich oils with crisp citrus or herbal notes will 
refresh and rejuvenate the mind. Made with Olive Fruit 
and Grape Seed oils combined with Orange Peel, Jojoba, 
Sunflower Seed and apricot Kernal oils to deeply nourish 
skin without a greasy feel. Choose from: Clementine or 
Citrus Cilantro.

REFLEXOLOGY 
30 MINUTES  AED 245
In this ancient technique, the therapist presses upon 
various reflex point in the feet and hands, resulting in 
a release of toxins and enhanced circulation. Emerge 
feeling rested and renewed.

FOR COUPLES
COUPLES MASSAGE 
50 OR 80 MINUTES  AED 965 / 1,385 

Enjoy a massage for two in the comfort of our couple’s 
treatment room. Choose from any of our massage 
selections to customize your experience. Take time to 
embrace wellness together in our couple’s relaxation area 
with plunge pools and experience showers, allowing you 
to find harmony and synergy together.

HAMMAM
ELIXIR HAMMAM 
60 MINUTES  AED 550
All the secrets of the Hammam are in this all-rounded 
ritual. Begin with a black soap application and a light 
steam followed by a wrap with purifying ghassoul in our 
couples hammam room. This treatment is revitalizing 
and leaves a soft and satin-smooth skin.

TURKISH BATH 
75 MINUTES  AED 675
An invitation to fulfillment and serenity. Inspired by the 
tradition in Turkey, the unique ritual Turkish bath begins 
with a soft steam and full scrub with black soap followed 
by a massage in a cloud of foam. The skin regains its 
original texture.

FACIALS
CRYSTAL LYMPHATIC FACIAL
50 OR 80 MINUTES  AED 485 / 705
The skin will be deeply cleansed, followed by three masks 
to decongest, brighten and hydrate. Lymphatic drainage 
followed by acupressure massage firms and reduces 
puffiness. A relaxing massage of feet, hands, arms and 
scalp leaves you totally relaxed and your skin fresh and 
glowing.

HYDRA-DIAMOND FACIAL 
50 MINUTES  AED 540
Ideal for sun-damaged skin, acne scars, age spots, 
wrinkles and dull skin with enlarged pores. Densely 
packed diamonds glide over the skin to exfoliate and 
remove dead cells. Vitamin infused hydrating water 
infuses and hydrates the skin and a customised mask 
leaves the skin looking instantly brighter.

FOOD-FOR-THE-SKIN FACIAL – SEASONAL 
PRODUCT SELECTION AVAILABLE 
30 OR 50 MINUTES  AED 295 / 475
Begin with a creamy green tea milk wash cleanse to 
remove makeup and dirt with a nourishing finish. Next, 
the skin is smoothed with a natural buffing biscuit blend 
made with calming burdock root, mango butter,  
skin-enhancing rice powder and whole milk. A refreshing 
seasonal mask is then applied followed by a Three Milk 
peptide moisturizer bringing on a refreshed appearance. 

URBAN MEN’S FACIAL 
50 MINUTES  AED 465
The ultimate urban facial for men. Deep cleansing, 
exfoliating and hydrating facial with a relaxing massage 
leaving the skin looking fresh, bright and revitalized.

BODY 
TREATMENTS
GREEN COFFEE SCULPTING 
50 MINUTES  AED 485 

Reduce puffiness and bloating for a firmer, slimmer 
silhouette, focusing on the thighs, waist, tummy and 
bottom. This treatment starts with dry skin brushing 
followed by our thermogenic chilli and coffee oil massage 
to help break down fat cells. Stimulate the circulation 
and metabolism with a final application of Resculpting 
Body gel.

ROSE RENEWAL 
80 MINUTES  AED 610
Tap into your own reservoir of youth. A rejuvenating 
treatment with a full body salt scrub and purifying 
wrap that envelopes the body with the nourishing 
essences of rose & jasmine for the perfect balance.

DETOX CLEANSING 
80 MINUTES  AED 610
Regulate fat metabolism in the body during this intense 
full body scrub with stimulating and detoxifying blend of 
salt, seaweed and lemon. A potent wrap of seaweed and 
eucalyptus with rare fossil mud is applied to leave the 
body deeply enveloped, cleansed and stimulated.

GENTLEMAN’S HOT SCOUR 
30 MINUTES  AED 290
Pure refinement and relaxation. After a thorough dry 
brushing exfoliation technique, a warm molten scrub 
down with a brown sugar scrub will leave the skin radiant 
and renewed.


