


Dear Guest,

SPA InterContinental welcomes you to the finest 
collection of Spa Rituals. Our urban Spa offers award 
winning treatments ranging from express grooming 
treats to full day packages. 

With a dedicated collection exclusively for men as 
well as result driven treatments for ladies, we invite 
you to recharge and indulge yourself with the best 
Spa treatments available.

Sincerely,
SPA InterContinental team

HOURS OF OPERATION

SPA InterContinental is open daily from 10am to 11pm

INTERCONTINENTAL DUBAI FESTIVAL CITY
PO Box 45777, Dubai, UAE
Tel +971 4 701 1257
Fax +971 4 232 9098
spa.icdfc@ihg.com
intercontinental.com/dubai



SIGNATURE RITUALS
Indulge yourself in Spa InterContinental’s finest. Our Signature Collection offers our most refined Spa Rituals which include post 
treatment refreshment compliments of our award winning restaurants.

THE INTERCONTINENTAL EXPERIENCE  
1 hour 30 | 170 USD | 625 AED 

Body brushing to smooth and soften the skin will start your 
journey, followed by our Signature InterContinental Massage. 
With the additional benefit of warming Shiatsu pressure 
points combined with traditional Balinese techniques, this is an 
experience that will energize the senses while relaxing the body.  
Our InterContinental Experience includes a gift of our Signature 
Tea which will allow you to continue your relaxation in the 
comfort of your home.

URBAN RETREAT     
2 hours | 204 USD | 750 AED  
A divine escape from city life includes a collection of power 
booster treatments using natural botanical ingredients to refresh 
and de-stress both body and mind.  A combination of body scrub 
and relaxing massage will warm and renew the skin while a 
customised facial will nourish and condition the complexion.

ROMANTIC ELEMENTS COUPLE’S RETREAT   
2 hours | 435 USD | 1,595 AED

Enjoy 2 hours of bliss with a loved one in our most luxurious 
couple’s Spa Suite. You will be invited to start your ritual with 
a revitalising body scrub before plunging into the aromatherapy 
infused Jacuzzi bath. A relaxing full body massage will complete 
your journey, allowing you to spend time together in your 
own private tea lounge where refreshments will be served 
compliments of our award winning restaurants.



ESPA FOR MEN
While all our treatments are unisex we have selected a range of treatments that specifically accommodate men’s lifestyle. 

MEN’S SHOULDER, NECK & FACE TREATMENT 
55 minutes | 135 USD | 495 AED

A facial to protect against environmental stress and business 
pressures which are reflected in dull, lifeless skin. This relaxing 
facial works at a deep molecular level to purify, balance and 
hydrate the skin leaving you feeling de-stressed and renewed.

AGE REBEL FACIAL    
55 minutes | 135 USD | 495 AED 

Age distinguishes a man, and while we believe it should be 
celebrated, nobody welcomes premature lines. Our men’s Age 
Rebel Facial helps ease the visible signs of ageing with intensive, 
age defying formulas.

MEN’S ULTIMATE DE-STRESS
2 hours | 190 USD |  700 AED

A truly holistic experience combining a relaxing deep exfoliation 
with a powerful body massage.  This is followed by a power 
booster facial designed specifically for men and tailored to your 
individual needs following with a therapeutic head massage to 
help clear the mind.

HOLISTIC BACK, FACE AND SCALP 
TREATMENT 
1 hour 25 | 162 USD | 595 AED

This signature ESPA experience delivers triple results by targeting 
three key areas – the back, the face and the scalp, making it the 
ideal treatment for anyone.

MUSCLE REVIVER    
45 minutes | 95 USD | 350 AED

A perfect solution for tension related headaches and neck strain. 
This deeply soothing back, face and stress releasing scalp massage 
is an ideal way to alleviate tension and ease tight muscles.

RESTORATIVE MUD ENVELOPMENT
55 minutes | 129 USD | 475 AED

Marine Mud is known for its skin conditioning properties and 
is ideal for dry, dehydrated skin requiring nourishment and 
rebalancing.

EXECUTIVE HAND TREATMENT
45 minutes | 48 USD | 175 AED

Keeping the nails short and groomed, be ready for any business 
deal with this weekly maintenance treatment designed specifically 
for gentlemen.

EXECUTIVE FOOT TREATMENT
45 minutes | 48 USD | 175 AED

Focusing on the soles of the feet and heels, this foot treatment will 
reduce dry and cracked skin thanks to the intensive moisturising 
properties, while keeping the nails neatly trimmed.



ESSENTIAL MASSAGE
ESPA aromatherapy massage is essential, professional and specific, using a blend of individually chosen oils.

SIGNATURE ESPA MASSAGE
1 hour | 113 USD | 415 AED  
1 hour 30 | 143 USD | 525 AED  
Your massage will be fully customised with infusions of essential 
aromas, offering a completely unique experience depending on 
your individual holistic needs. Your therapist will select from the 
following oils:

Soothe & Calm
 De-Stress 
 Intensive Muscle Warmer  
Uplift & Renew
 Energiser 
 Immune Booster 
Wellbeing & Lifestyle
 Jet Lag Reviver 
 Detoxifier  

BALINESE MASSAGE
1 hour | 113 USD | 415 AED  
1 hour 30 | 143 USD | 525 AED   
An energizing massage using a combination of thumb and palm 
pressure with deep strokes, this intensive massage is perfect for 
those who prefer a deeper pressure.

PREGNANCY MASSAGE
1 hour | 113 USD | 415 AED  
1 hour 30 | 143 USD | 525 AED   
Using a special blend of ESPA oils which are safe for pregnancy, 
this full body massage offers relief from stressed areas such as 
lower back and legs. Extra care will be taken during the massage 
and the therapist technique will allow for total body relaxation.

MUSCLE REVIVER  
45 minutes | 95 USD | 350 AED   
A perfect solution for tension related headaches and neck strain. 
This deeply soothing back, face and stress releasing scalp massage 
is an ideal way to alleviate tension and ease tight muscles. 

RELAXING FOOT MASSAGE 
45 minutes | 95 USD | 350 AED  
An ancient tradition of applying pressure to specific points in the 
feet, linked through the meridians to the vital organs of the body.  
A balancing, holistic treatment for total wellbeing and relaxation.

*   1 hr massages include: back, legs, arms, abdomen, neck, shoulder & décolleté. 
*   1 hr 30 minute massages include: back, legs, arms, abdomen, neck, shoulder, 

décolleté and scalp. 



ESSENTIAL FACIAL
Focused on naturally improving the condition of the skin to provide outstanding instant and long-term results.

RE-HYDRATOR    
55 minutes | 135 USD | 495 AED  
An intensive and regenerating facial for dehydrated skin leaving it 
supple and nourished.

PURIFYING     
55 minutes | 135 USD | 495 AED   
Ideal for oily, congested and problematic skin, or those suffering 
with hormonal imbalance.

DE-SENSITISER                                    
55 minutes | 135 USD | 495 AED   
A comforting facial for sensitive skins prone to redness and 
irritation, leaving skin calmed and soothed.

SKIN RADIANCE   
55 minutes | 135 USD | 495 AED   
This revitalising facial helps refresh tired skin, giving a noticeably 
brighter and radiant appearance. 

OXYGEN INFUSION   
1hr 10 | 143 USD | 525 AED  
Using a blend of oxygenated ampoules and brightening boosters, 
this treatment leaves the skin cleansed and radiant.

AGE-DEFYER   
1 hr 15 | 162 USD | 595 AED  
A luxurious and regenerating anti aging facial for maturing skin to 
help minimise lines and wrinkles around the eyes, neck, and jaw 
line.  Includes the added bonus of the Regenerating & Firming Eye 
Treatment. 

DIAMOND MULTISENSORIAL LIFTING  
1hr 30 | 244 USD | 895 AED  
This scientific, result driven facial is designed to stimulate, 
restructure and protect the skin. Its spectacular lifting effect acts 
from within the deeper layers of the skin.

REGENERATING & FIRMING EYE 
TREATMENT  
15 minutes | 25 USD | 95 AED  
A great add-on treatment which will intensify your selected facial 
as a focus for hydration or age defy around the eyes. 



ESSENTIAL BODY
ESPA essential body treatments are a combination of Spa inspired treatments that harness the best of aromatherapy, 
thalassotherapy, and phytotherapy. 

INVIGORATING BODY BRUSH  
30 minutes | 68 USD | 250 AED

An enhancing skin booster treatment using a specific technique 
that will help to brighten dry and dull skin and aid in lymphatic 
drainage. 

SALT & OIL SCRUB  
45 minutes | 102 USD | 375 AED

This exceptional skin softening exfoliation uses a blend of sea 
salts infused in essential oils, offering nourishment and hydration 
to the driest skin. 

DETOXIFYING ALGAE WRAP 
55 minutes | 115 USD | 425 AED 

This therapeutic, balancing and detoxifying treatment involves skin 
brushing and algae envelopment rich in minerals and is designed 
to boost the metabolism and speed up the elimination of toxins. 

SKIN HYDRATOR BODY WRAP 
55 minutes | 115 USD | 425 AED  

A luxurious wrap including lymphatic skin brushing and body 
mask infused with rich Palma Rosa Oil and Myrrh. Combined 
with our Deeply Nourishing Body Cream and skin conditioning 
Marine Mud, Holistic tranquility is achieved.  

RESTORATIVE MUD ENVELOPMENT  
55 minutes | 115 USD | 425 AED  

Marine Mud is known for its skin conditioning properties and 
is ideal for dry, dehydrated skin requiring nourishment and 
rebalancing. 

HOLISTIC BACK, FACE AND SCALP 
TREATMENT  
1 hr 25 | 162 USD | 595 AED

This signature ESPA experience delivers triple results by targeting 
three key areas – the back, the face and the scalp, making it the 
ideal treatment for anyone.  



NAILS
Enjoy your grooming in a luxury surrounding and allow our Nail Technicians to deliver the best in nail care.  All our nail treatments 
are available in the form of either Manicure or Pedicure. 

CLASSIC NAILS 
50 minutes | 48 USD | 175 AED

A treatment, which will maintain the overall condition of the hands 
or feet, keeping nails hydrated and nourished.  Your treatment will 
be completed with a splash of colour. 

NON-CHIP NAILS  
75 minutes | 61 USD | 225 AED  

Enjoy our Classic Mani or Pedi offering a long lasting non chip nail 
polish for more robust lifestyle.

MINX PEDICURE  
75 minutes | 61 US | 225 AED  

A fun and stylish temporary nail art design for the toe nails. MINX 
nail designs are easily applied and are a great fashion accessory 
for any special outfit.

ADD-ON PEDICURE TREATMENTS  
15 minutes | 14 USD | 50 AED

Give a little extra TLC to your feet and whether added conditioning 
is needed, or a little more relaxation is required, choose from the 
add-on options below to target specific concerns during your 
nail treatment. 

Intense Hydration Heal Therapy
Warming Deep Conditioning Mask

POLISH GUARANTEE 

We offer a 24 hour nail polish guarantee so if you bump, chip or 
scratch your nail polish within 24 hours, we will be happy to fix 
the damaged nails at no extra cost. Subject to availability.  



DAY SPA PACKAGES
The best way to find your inner sanctuary is to spend some quality time creating a balance for your holistic wellbeing.  Allow us to 
take you on a journey of the senses and enjoy total pampering for the mind, body and soul.  

URBAN LIFESTYLE   
3 hours | 325 USD | 1,195 AED  
A great treat to boost your energy levels and immune system while 
naturally brightening the skin. Offering intense vitamin boosters 
for face and body infused with nature’s own hydrating remedies, a 
refreshing citrus exfoliation and body wrap will smooth the skin 
before a full body massage relaxes and hydrates. The day package 
concludes with the power booster Citrus Quench Facial leaving 
you glowing from the inside out.

URBAN DE-STRESS   
2 hours |  244 USD |  850 AED  
A fully customised relaxation package offering a 1 hour ESPA 
Intensive Facial, partnered with complementing Signature 
ESPA full body massage. Your infusion of essential oils will be 
determined during the consultation and sensory testing, allowing 
you to highlight your main areas of concern.  

URBAN DETOX    
1hour 30 |   162 USD |  595 AED  
Invigorating body brushing stimulates the lymphatic system 
to improve toxin elimination.  The holistic benefits of a 
thalassotherapy bath infused with vitamin rich seaweeds will help 
reduce fluid retention while the essential oils tone the skin. A 
deep zone massage focussing on the hip and thigh area will deliver 
long lasting results as well as your home care kit, which includes 
a Body Brush and Toxin Killer Tea, allowing you to continue your 
daily detox routine at home. 





عروض جلسات سبا إنتركونتيننتال اليومية المتكاملة  
تعتبــر هــذه الجلســات أفضــل مــاذ إليجــاد الراحــة و الســام الداخلــي ، و لتأميــن التــوازن بيــن العقــل و الــروح و الجســد ، ســوف تذهبــون خــال هــذه الجلســات فــي 

رحلــة مــن األحاســيس الفريــدة ، و االســترخاء الممتــع حيــث يجــد العقــل و الجســد الراحــة و الهــدوء جنبــًا إلــى جنــب مــع ســكينة الــروح . 
         

أوربان اليف ستايل 
3 ساعة  | 325 دوالر  | 1195 درهم         

تشــكل هــذه الجلســة عاجــًا عظيمــًا لتعزيــز مســتويات الطاقــة والجهــاز 
كمــا  البشــرة،  إشــراقة  ضمــان  إلــى  باإلضافــة  طبيعــي  بشــكل  المناعــي 
تعــزز تركيبــة الفيتامينــات الموجــودة فــي المــواد الطبيعيــة المســتخدمة 
مــن نضــارة الوجــه والجســم، ســوف تضمــن عمليــة الفــرك بالحمضيــات 
المنعشــة ساســة الجلــد و نعومتــه قبــل البــدء بتدليــك كامــل الجســم 
و  الوجــه  تنقيــة  الحزمــة  هــذه  تتضمــن  و   ، اســترخائه  و  رطوبتــه  لضمــان 
ــرة  ــان بش ــات لضم ــن الحمضي ــوع م ــاص مصن ــم خ ــتخدام كري ــه باس ترطيب

مشــعة و بّراقــة. 

أوربان ديستريس 
2 ساعة  | 244 دوالر  | 850 درهم 

ــترخاء  ــتجمام و االس ــن االس ــة م ــة متكامل ــى حزم ــة إل ــذه الجلس ــم ه تنقس
فهــي تتضمــن ســاعة كاملــة للعنايــة التامــة بالوجــه ، و يتبعهــا تدليــك كامــل 
للجســم باســتخدام مســتحضرات إيســبا الطبيعيــة الشــهيرة ، ســوف يتــم 
اختيــار الزيــوت األساســية التــي ترافــق عمليــة التدليــك بنــاًء علــى االستشــارة 
و مــدى حساســية بشــرتكم ، ليوافــق مــا ترغبــون بــه للحصــول علــى النتيجــة 

المطلوبــة. 

أوربان ديتوكس 
1 ساعة و نصف  | 162 دوالر  | 595  درهم  

يتــم خــال هــذه الجلســة تنشــيط الجســم بالفرشــاة ممــا يحفــز الجهــاز 
اللمفــاوي للقضــاء علــى الســموم ،و ســوف ينعــم الجســم بفوائــد األعشــاب 
احتبــاس  مــن  التقليــل  علــى  تســاعد  التــي  بالفيتامينــات  الغنيــة  البحريــة 
ــم  ــوف يت ــه. س ــد و تغذي ــية الجل ــوت األساس ــب الزي ــن ترط ــي حي ــوائل ف الس
تطبيــق التدليــك العميــق مــع التركيــز علــى منطقــة الــورك والفخــذ لتحقيــق 
نتائــج طويلــة األمــد ، و ســوف تحصلــون علــى طقــم الرعايــة المنزليــة، والتــي 
تشــمل فرشــاة الجســم والشــاي القاتــل للســموم ، ممــا يســمح لكــم 
التــي  اللحظــات  أجمــل  تذكــر  و   ، المنــزل  العنايــة بصحتكــم فــي  مواصلــة 

قضيتوهــا فــي منتجــع ســبا إنتركونتيننتــال . 



األظافر  
اســتعدي لمناســبتك الســعيدة فــي قســم العنايــة باألظافــر و طائهــا فــي ســبا إنتركونتيننتــال حيــث الفخامــة و التقنيــة العاليــة ، و ســوف تقــوم أخصائيــات 

العنايــة باألظافــر بتقديــم أفضــل عنايــة ســواء بتجميــل األظافــر أو طائهــا . 
         

األظافر الكالسيكية 
50 دقيقة  |  48 دوالر  |  175 درهم 

يتــم خــال هــذه الجلســات معالجــة المظهــر العــام للقدميــن أو اليديــن ، إلــى 
جانــب الحفــاظ علــى صحــة األظافــر و  ترطيبهــا و تغذيتهــا ،انتهــاًء باختيــار لــون 

طــاء األظافــر المناســب لتكتمــل روعــة التجربــة .

األظافر ذات الطالء الثابت  
75 دقيقة  |  61 دوالر  |  225 درهم 

ــي  ــدي و احصل ــي أو بي ــيكية مان ــر الكاس ــة باألظاف ــات العناي ــتمتعي بجلس اس
علــى طــاء أظافــر ثابــت و مشــع ليائــم الحيــاة اليوميــة . 

جلسة مينيكس لتجميل األظافر )بيديكور(    
75 دقيقة  |  61 دوالر  |  225 درهم    

أظافــر  إنتركونتيننتــال ســوف تحصليــن علــى تصميــم  فــي منتجــع ســبا 
مؤقــت متناســق و عصــري ، و يتــم تطبيــق زينــة األظافــر بســهولة ، و تعتبــر 

مــن أجمــل األكسســوارات العصريــة ألي مناســبة مميــزة .         

جلسات عالجية إضافية مميزة )بيديكور(
15 دقيقة  |  14 دوالر  |  50 درهم  

        
لدهــن  الحاجــة  أو   ، للقدميــن  إضافيــة  عنايــة  لجلســات  الحاجــة  حــال  فــي 
الكريمــات المرطبــة ، أو لقضــاء بعــض الوقــت مــن االســترخاء ، يمكنكــم 
االختيــار مــن بيــن الخيــارات اإلضافيــة المســجلة أدنــاه لتكملــة تجربتكــم 

المميــزة خــال فتــرة عــاج األظافــر الخاصــة بكــم.

جلسة عاج كعب القدمين 
قناع فتح مسام بشرة الوجه الدافئ

ضمان طالء األظافر من سبا إنتركونتيننتال 

نحــن نقــدم لكــم ضمــان خــال 24 ســاعة علــى طــاء األظافــر فــي حــال 
تعرضــت أظافركــم للخــدش أو احتــكاك أدى إلــى تغّيــر ألــوان الطاء ، و يســعدنا 
خــال الفتــرة المذكــورة إعــادة طــاء المناطــق المتضــررة مــن األظافــر مجانــًا 

. خاضــع لتوفــر الحجــز . 



جلسات تدليك الجسم األساسية )إسينشيل بودي(  
ــات  ــة التــي يســتخدم فيهــا أفضــل المــواد العاجيــة المســتخرجة مــن النبات إن جلســات تدليــك الجســم األساســية هــي مزيــج مــن عاجــات التدليــك والعناي

وميــاه البحــر مــن عامــة إيســبا الشــهيرة . 

تجديد بشرة الجسم 
30 دقيقة  |  68 دوالر  |  250 درهم 

         
يتــم  حيــث  الفاخــرة  العــاج  جلســات  ضمــن  مــن  الجلســة  هــذه  تعتبــر 
الكريــم  اســتخدام  مــع   ، الجســم  بشــرة  لفــرك  خاصــة  تقنيــة  اســتخدام 

البشــرة.  لترطيــب  الطبيعيــة  المــواد  مــن  المصنــوع  المغــذي 

الفــرك و التقشــير باســتخدام الملــح و الزيــوت الطبيعيــة )ســالت 
أنــد أويــل ســكرب(

 45 دقيقة  |  102 دوالر  |  375 درهم     
         

تســتخدم فــي هــذه الجلســة طريقــة اســتثنائية لتلييــن و فــرك جلــد الجســم 
و تقشــيره ، و هــي تجمــع بيــن أمــاح البحــر والزيــوت المغذيــة الضروريــة لتتــرك 

البشــرة رطبــة وناعمــة وطريــة . 

إزالة السموم بدهن طين الطحالب البحرية 
55 دقيقة  |  115 دوالر  |  425 درهم     

         
هــذه الجلســة العاجيــة المتوازنــة تجمــع بيــن دهــن الجلــد بطيــن الطحالــب 
أنــه  ، حيــث  باســتخدام الفرشــاة، و التقشــير اللطيــف للبشــرة و تجديدهــا 
مــن المعلــوم أن الطحالــب غنيــة بالمعــادن و اســتخدامها يهــدف إلــى تعزيــز 

ــموم . ــن الس ــص م ــي التخل ــراع ف ــي، واإلس ــوازن الغذائ ــة الت عملي

ترطيب و تغليف بشرة الجسم 
55 دقيقة  |  115 دوالر  |  425 درهم          

         
تعتبــر هــذه الجلســة مــن ضمــن جلســات العــاج الفاخــرة حيث يتم اســتخدام 
فرشــاة خاصــة لفــرك بشــرة الجســم  و تقشــيرها و تغليفهــا بالزيــوت الغنيــة 
ــة و  ــواد الطبيعي ــن الم ــوع م ــذي المصن ــم المغ ــع الكري ــر ، م ــا روزا والم البالم

بعدهــا يتــم تغليــف الجســم بطيــن البحــر لترطيــب البشــرة و تغذيتهــا . 

الطين المجدد للجلد )ريستوريتف مود إينفيلوبمينت(  
55 دقيقة  |  115 دوالر  |  425 درهم  

         
يتمتــع الطيــن البحــري بخواصــه المفيــدة للبشــرة و الجســم ، و يعتبــر مثاليــًا 
لترطيــب البشــرة الجافــة و إعــادة تــوازن معــدل الرطوبــة فيهــا، كمــا يســاهم 
فــي تغذيــة البشــرة و تجديدهــا ، و تتضمــن جلســة العــاج هــذه فــرك كامــل 

الجســم و تجديــد خايــا الجلــد . 

أنــد  فيــس  بــاك  )هوليســتك  الــرأس  فــروة  و  بالوجــه  العنايــة 
تريتمنــت( ســكالب 

1 ساعة و 25 دقيقة  |  162 دوالر  |  595 درهم     
         

تعتبــر هــذه الجلســة شــاملة حقــًا فهــي تعطــي ثــاث نتائــج أساســية لثــاث 
نقــاط : الظهــر و الوجــه و فــروة الــرأس ، ممــا يجعــل منهــا الجلســة العاجيــة 

المثاليــة للجميــع .   



جلسات عالج بشرة الوجه المركزة 
تعمل هذه الجلسات على تحسين حالة البشرة و تقديم نتائج فورية و طويلة األجل .  

جلسة استعادة نضارة بشرة الوجه 
55 دقيقة  |  135 دوالر  |  495 درهم     

     
 مائمــة تحديــداً للبشــرة التــي تحمــل آثــار اإلجهــاد و التوتــر، تحتــوي هــذه 
الجلســة علــى تطبيــق خــاص للوجــه يتضمــن تطبيــق ملطــف خــاص للبشــرة 

ــراقها.  ــادة إش إلع

جلسة تنقية البشرة 
55 دقيقة  |  135 دوالر  |  495 درهم   

     
فــي  مشــاكل  مــن  يعانــون  الذيــن  أو  الدهنيــة  البشــرة  ألصحــاب  مثاليــة 

 . الهرمونــي  التــوازن  فــي  اختــال  لديهــم  الذيــن  أو  بشــرتهم 

جلسة عالج البشرة الحساسة 
55 دقيقة  |  135 دوالر  |  495 درهم 

     
ــة  ــا و إزال ــة و تهدئته ــرة الحساس ــب البش ــى ترطي ــة عل ــذه الجلس ــاعد ه تس

االحمــرار أو الحساســية ، لتصبــح البشــرة نضــرة و صافيــة . 

جلسة تجديد بشرة الوجه 
55 دقيقة  |  135 دوالر  |  495 درهم     

     
تعمــل هــذه الجلســة علــى اســتعادة حيويــة البشــرة، وترميــم الخايــا و إزالــة 

آثــار التوتــر عــن الجلــد، لتعطــي بشــرة براقــة و مشــعة . 

جلسة تنقية البشرة باألوكسجين 
1 ساعة و 10 دقائق  |  143 دوالر  |  525 درهم       

     
يتــم اســتخدام مزيــج مــن المعــادن جنبــًا إلــى جنــب مــع أمبــوالت األوكســجين 
وقنــاع اإلشــراق ، و يوفرهــذا العــاج مجموعــة مــن المكونــات و الخــواص 

ــعة .  ــة و مش ــرة نظيف ــن البش ــل م ــجين لتجع ــع األوكس ــة م الممزوج

جلسة إزالة آثار التقدم بالعمر 
1 ساعة وربع  |  162 دوالر  |  595 درهم        

     
ــددة  ــة المج ــواد الطبيعي ــواع الم ــم أن ــتخدام أفخ ــة اس ــذه الجلس ــي ه ــم ف يت
للبشــرة و المزيلــة لعامــات التقــدم بالعمــر مثــل الخطــوط و التجاعيــد حــول 
العينيــن و الرقبــة و حــول الفــم ، و يتضمــن هــذه الجلســة عــاج خــاص لراحــة 

العينيــن و تجديــد طاقتهمــا . 

 الجلسة األلماسية لتنقية بشرة الوجه
1 ساعة و نصف  |  244 دوالر  |  895 درهم   

     
ــز  ــه وتحفي ــرة الوج ــا بش ــاء خاي ــة إحي ــذه الجلس ــن وراء ه ــدف م ــل اله يتمث
وإعــادة هيكلتهــا لضمــان أفضــل حمايــة للبشــرة، حيــث يتــم خــال تطبيــق 
عــاج DNA المبــرد زيــادة ثبــات البشــرة و شــّدها ، و بالتالــي تحفيــز الــدورة 

الدمويــة و تنشــيطها. 

جلسة معالجة محيط العينين 
15 دقيقة  |  25 دوالر  |  95 درهم     

       
ــي  ــه الت ــة الوج ــة معالج ــزة لجلس ــة ممي ــة إضاف ــذه الجلس ــكل ه ــوف تش س
ــادة  ــن إلع ــة بالعيني ــة المحيط ــوط الدقيق ــة الخط ــم إزال ــث يت ــا حي تخنارونه

ــرة .  ــن البش ــة م ــة الحساس ــذه المنطق ــراقة له اإلش



التدليك بالزيوت العطرية   
تعتبر طرق التدليك بالضغط واستعمال الزيوت العطرية من أشهرطرق التدليك وأكثرها نفعًا، حيث يتم خالها استخدام مزيج من الزيوت . 

جلسات تدليك إيسبا سيغتنشر 
1 ساعة   |  113 دوالر   |  415 درهم 

1 ساعة و نصف   |  143 دوالر   |  525 درهم 

خــال هــذه الجلســات يتــم اســتخدام مزيــج مــن الزيــوت العطرية للمســاعدة 
فــي تطهيــر الجســم وتنقيــة مســام الجلــد، والمســاعدة علــى إزالــة الســموم ، 

حيــث يتــم اختيــار نــوع الزيــت بحســب نــوع العــاج الــذي تــم اختيــاره : 

التنعيم و االسترخاء 
                 إزالة التوتر 

                 تحمية و استرخاء العضات
 الرفع و التجديد 

                  تجديد الطاقة 
                  تعزيز المناعة 

النشاط و الحياة 
                  التدفق المنشط للجسم 

                  المزيل للسموم 

جلسة تدليك بالينيس  
1 ساعة   |  113 دوالر   |  415 درهم 

1 ساعة و نصف   |  143 دوالر   |  525 درهم 

يتــم التدليــك باســتخدام الضغــط باإلبهــام و اليــد علــى نقــاط مركــزة مــن 
ــرق  ــون ط ــن يفضل ــخاص الذي ــة لألش ــة مثالي ــذه الجلس ــر ه ــم ، و تعتب الجس

التدليــك بالضغــط .

جلسة تدليك الحامل
1 ساعة   |  113 دوالر   |  415 درهم          

1 ساعة و نصف   |  143 دوالر   |  525 درهم          

ــن  ــات الذي ــل لألمه ــكل كام ــة بش ــة العاجي ــذه الجلس ــم ه ــم تصمي ــد ت لق
فــي فتــرة الحمــل ، حيــث يســتخدم جملــة مــن الزيــوت الفاخــرة والكريمــات 
ــذه  ــز ه ــة ، و ترك ــك المتقدم ــات التدلي ــق تقني ــع تطبي ــة م ــة المختلف المغذي
الجلســة علــى إزالــة الضغــط و تدليــك المناطــق الســفلية و القدميــن و الظهــر 
، و بالطبــع يتــم إيــاء هــذه الجلســة عنايــة خاصــة  لضمــان اســترخاء تــام 

ــم .  للجس

إنعاش العضالت )مسل ريفيفر( 
45 دقيقة   |  95 دوالر   |  350 دوالر       

ذو  واإلجهــاد  التوتــر  و  الصــداع  لعــاج  األمثــل  الحــل  الجلســة  هــذه  تعتبــر 
الصلــة بتوترعضــات الرقبــة، وهــي تعمــل علــى إزالــة عامــات التوترواإلجهــاد 
مــن الوجــه حيــث يتــم تدليــك الوجــه بعمــق وتدليــك فــروة الــرأس لتخفيــف 

اإلجهــاد، وهــي مثاليــة لتخفيــف التوتــر وتخفيــف تشــنج العضــات .

تدليك و استرخاء القدمين )ريالكسينغ فوت مساج(
45 دقيقة   |  95 دوالر   |  350 درهم        

خــال هــذه الجلســة يتــم تركيــز التدليــك علــى نقــاط محــددة مــن القدميــن 
حيــث ترتبــط هــذه النقــاط بأعضــاء حيويــة معينــة فــي الجســم ، ممــا يضمــن 

عــاج متــوازن و اســترخاء كامــل .

و  الســاقين  و  للظهــر  كامــل  مســاج   : تتضمــن  سيغنتشــر  تدليــك  ســاعة  *كل 
 . الكتفيــن  و  الرقبــة  و  البطــن  و  الســاعدين 

*كل ســاعة و نصــف تدليــك سيغنتشــر تتضمــن : مســاج كامــل للظهــر و الســاقين و 
الســاعدين و البطــن و الرقبــة و الكتفيــن و فــروة الــرأس . 



جلسات العالج الطبيعي للرجال  
تعتبــر جميــع جلســات العــاج الطبيعــي لدينــا مائمــة لــكا الجنســين ، و لنزيــد تمّيزنــا فقــد اخترنــا لكــم مجموعــة مــن العاجــات الطبيعيــة التــي توافــق نمــط 

حيــاة الرجــال بشــكل خــاص . 

جلسة تدليك األكتاف و الرقبة و تنقية بشرة الوجه
55 دقيقة   |  135 دوالر   |  495 درهم     

    
تعتبــر هــذه الجلســة مــن الجلســات المثاليــة التــي تســاعد علــى التخلــص مــن 
آثاراإلجهــاد البيئــي و ضغــط العمــل علــى الجلــد ، لتعيــد لبشــرة الوجــه اإلشــراقة 
ــتوى  ــي المس ــه ف ــد الوج ــترخاء جل ــان اس ــى ضم ــًا عل ــل أيض ــة ، و تعم و الحيوي

العميــق لتنقيتــه و ضمــان توازنــه و حيويتــه. 

إزالة تجاعيد الوجه )إيج ريبل فيشال( 
55 دقيقة   |  135 دوالر   |  495 درهم  

    
يعتبــر التقــدم بالعمــر أمــراً مهمــًا ، و خاصــة إذا مــا رافقــه بعــض التجاعيــد 
الغيــر مرغوبــة ، و تعتبــر هــذه الجلســة مثاليــة إلزالــة التجاعيــد ، لمــا تحتويــه 

ــد .  ــل التجاعي ــرة و يزي ــب البش ــحري يرط ــول س ــل ذات مفع ــن مراح م

عالج التوتر العضلي 
45 دقيقة   |  95 دوالر   |  350 درهم 

    
هــذه الجلســة مثاليــة تمامــًا لمعالجــة توتــر العضــات و الــذي يرتبــط بأوجــاع 
ــة  ــرأس إلزال ــروة ال ــة و ف ــر و الرقب ــك الظه ــم تدلي ــث يت ــة ، حي ــرأس و الرقب ال

ــب .  ــي المصاح ــد العضل ــر و الش التوت

جلسة التدليك الشاملة للظهر و الوجه و فروة الرأس  
1 ساعة و 25 دقيقة   |  162 دوالر   |  595 درهم 

    
تعطــي تجربــة هــذه الجلســة المميــزة مــن إيســبا ثــاث نتائــج دفعــة واحــدة 
،حيــث أنهــا تركــز علــى الظهــر و الوجــه و فــروة الــرأس ، ممــا يجعلهــا الجلســة 

المثاليــة للجميــع .  

إزالة التوتر للرجال )مينز ألتميت ديستريس(  
2 ساعة   |  190 دوالر   |  700 درهم      

ــن  ــق و بي ــه بعم ــد و تنظيف ــد الجل ــن تجدي ــاملة بي ــة الش ــذه الجلس ــع ه تجم
ضمــان  و  لتهدئــة  القويــة  العطريــة  الزيــوت  باســتخدام  الجســم  تدليــك 
ــوزان العقــل و الجســد، ويتبــع هــذا جلســة مكثفــة مــن تنظيــف  اســترخاء و ت
بشــرة الوجــه و تجديدهــا وفقــًا لاحتياجــات الفرديــة الخاصــة ، و بعــد ذلــك 
يتــم تطبيــق تدليــك الــرأس العاجــي للمســاعدة فــي تنشــيط الذهــن، وتهدئــة 

ــر. التوت

الطين المجدد للجلد )ريستوريتف مود إينفيلوبمينت(  
55 دقيقة   |  129 دوالر   |  475 درهم    

يتمتــع الطيــن البحــري بخواصــه المفيــدة للبشــرة و الجســم ، و يعتبــر مثاليــًا 
لترطيــب البشــرة الجافــة و إعــادة تــوازن معــدل الرطوبــة فيهــا، كمــا يســاهم 
فــي تغذيــة البشــرة و تجديدهــا ، و تتضمــن جلســة العــاج هــذه فــرك كامــل 

الجســم و تجديــد خايــا الجلــد . 

جلسة االعتناء بأظافر اليدين  
45 دقيقة   |  48 دوالر   |  175 درهم   

يتــم فــي هــذه الجلســة المحافــظ علــى جمــال اليديــن للرجــال ، و تقليــم 
األظافــر و تنعيمهــا لتظهــر بالمظهــر المطلــوب ، هــذه الجلســة مثاليــة 

لرجــال األعمــال .

جلسة االعتناء بصحة القدمين و أظافرها  
45 دقيقة   |  48 دوالر   |  175 درهم 

يتــم ضمــن هــذه الجلســة التركيــز علــى تدليــك نقــاط محــددة مــن القدميــن 
ــر و  ــم األظاف ــب تقلي ــى جان ــا ، إل ــا و ترطيبه ــاء بمظهره ــى االعتن ــة إل ، باإلضاف

تنعيمهــا .



مجموعة الجلسات العالجية سيغنتشر المميزة  
اســتمتعوا بقضــاء أمتــع األوقــات فــي منتجــع ســبا إنتركونتيننتــال ، و ذلــك ضمــن إحــدى جلســات العــاج الطبيعــي مــن جملــة عاجــات سيغنتشــر الفريــدة ، و 

التــي تتضمــن مشــروبات منعشــة مــا قبــل العــاج مقدمــة مــن مطاعمنــا الحاصلــة علــى جوائــز عالميــة. 

إنتركونتيننتال إكسبيرينس 
1 ساعة و نصف   |  170 دوالر    |  625 درهم           

 
ســوف تبــدأ رحلــة االســتمتاع بهــذا العــاج بتنعيــم الجســم و ترطيــب البشــرة 
التدليــك  جلســة  يتبعهــا  الــذي  و   ، الخاصــة  التنعيــم  فرشــاة  باســتخدام 
مــن حزمــة عاجــات سيغنتشــر إنتركونتيننتــال ، و بعــد ذلــك يتــم تطبيــق 
تقنيــة شياتســو الشــهيرة  التــي تتمثــل فــي الضغــط علــى نقــاط محــددة 
ــم  ــترخاء الجس ــاء اس ــواس أثن ــيط الح ــأنه تنش ــن ش ــذا م ــك ، وه ــاء التدلي أثن
ــة  ــى علب ــون عل ــوف تحصل ــال س ــبا إنتركونتيننت ــة س ــة تجرب ــل متع ، و لتكتم
شــاي سيغنتشــر إنتركونتيننتــال لمواصلــة راحتكــم فــي المنــزل ، و ارتشــاف 

ــة .  ــاي الرائع ــاف الش ــذ أصن أل

أوربان ريتريت 
2 ساعة   |  204 دوالر   |  750 درهم             

 
يعتبــر هــذا العــاج مثاليــًا لمــن يريــد الهــروب مــن صخــب حيــاة المدينــة ، 
واالســتمتاع بمجموعــة مــن العاجــات التــي يســتخدم فيهــا مكونــات نباتيــة 
ــث  ــًا، حي ــل مع ــم والعق ــن الجس ــاد ع ــة اإلجه ــم و إزال ــيط الجس ــة لتنش خالص
يتــم فــرك الجســم وتدليكــه لتجديــد الجلــد و إعــادة حيويتــه ، و يكــون للوجــه 
نصيبــه ضمــن هــذا العــاج حيــث يتــم تدليكــه باســتخدام المــواد الطبيعيــة 

ــر .  ــة عامــات اإلجهــاد و التوت إلزال

رومانتيك إليمنتس للزوجين 
2 ساعة   |  435 دوالر   |  1595 درهم          

 
اســتمتعوا بقضــاء رحلــة مــن االســترخاء و النعيــم لمــدة ســاعتين بصحبــة 
األحبــة فــي جنــاح ســبا الفخــم المخصــص للزوجيــن ، حيــث تبــدأ جلســة العــاج 
ــتثنائية  ــة االس ــرة المتع ــدأ فت ــا تب ــه ، وبعده ــم إلنعاش ــرك الجس ــي بف الطبيع
الطبيعيــة  واألعشــاب  العطــرة  بالروائــح  الممــزوج  الجاكــوزي  حــوض  فــي 
النــادرة ، و لتكتمــل روعــة الرحلــة يتــم بعدهــا تدليــك كامــل الجســم لضمــان 
ــتراحة  ــي اس ــة ف ــات المنعش ــذ المرطب ــرب أل ــا بش ــترخائه،لتنعمون بعده اس
الشــاي المخصصــة لكــم ، و التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل مطاعمنــا الحائــزة 

علــى عــدة جوائــز عالميــة . 
       



ضيوفنا األعزاء 

العاجــات  مــن  ممّيــزة  جملــة  إنتركونتيننتــال  ســبا  منتجــع  لكــم  يقــدم 
الطبيعيــة و جلســات التدليــك للجســم و الوجــه ، و التــي يُســتخدم خالهــا 
أفضــل العامــات العالميــة مــن المنتجــات الطبيعيــة الحائــزة علــى عــدة جوائــز 
مرموقــة. دّللــوا أنفســكم واســتمتعوا بقضــاء أمتــع لحظــات االســتجمام 
التدليــك و  بالرجــال، و جلســات  الخاصــة  الطبيعــي  العــاج  ضمــن جلســات 

العــاج الطبيعــي المخصصــة للنســاء .

ــول  ــة ح ــورة كامل ــم الص ــح لديك ــوف تتوض ــه س ــذي تختارون ــاج ال ــًا كان الع أي
التركيبــة الفريــدة التــي يســتطيع منتجــع ســبا إنتركونتيننتــال مــن خالهــا 
أفضــل  بيــن  ومــا  الطبيعــي،  العــاج  فنــون  و  التدليــك  علــوم  بيــن  الجمــع 
المنتجــات الطبيعيــة التــي تعطــي نتائــج أكيــدة و ملموســة فــي النهايــة . 

تفضلوا بقبول فائق االحترام ،

نيكوال 
مديرة منتجع سبا إنتركونتيننتال 

ساعات العمل 
يشرع منتجع سبا إنتركونتيننتال أبوابه الستقبالكم يوميًا من الساعة 10 صباحًا و حتى 11 مساًء . 
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هاتف: 1257 701 4 971+ 
فاكس: 9098 232 4 971+ 

spa.icdfc@ihg.com :بريد إلكتروني
intercontinental.com/dubai :الموقع اإللكتروني




