TREATMENT MENU
DUBAI

Dear Guest,
Thank you for choosing SPA InterContinental for your spa experience.
We would like to take you on a journey to tranquility from the moment you step into our award-winning
spa. Welcomed with a unique twinkling display of lights, allow yourself to relax, escape your thoughts and
unwind.
After an initial consultation with our expert therapists, choose a bespoke or an exclusive signature
treatment from our diverse menu. With a focus on both male and female guests, our holistic approach
with high-end brands will ensure a personalised spa experience for you.
RELAX, REWIND AND REJUVENATE.
Sincerely,
SPA InterContinental team

SPA InterContinental is open daily from 10 am to 11 pm
INTERCONTINENTAL DUBAI FESTIVAL CITY
PO Box 45777, Dubai, UAE
Tel +971 4 701 1257
spa.icdfc@ihg.com
intercontinental.com/dubai

SIGNATURE RITUAL
Find your inner sanctuary as we lead you through a tour of lasting impressions. Choose from an array of
indigenous treatments of Middle Eastern charm and remedies.

ARABIAN GOLD RITUAL
Basil and Min Body Scrub, Gold Clay Body Mask and 24K Gold infused Massage
2 hours 30 minutes
Let the traditional aroma of Arabian rose incense relax your mind and body while being gently exfoliated
with a refreshing basil and mint body scrub. Our deep purifying gold clay body mask and balance Shiffa
face mask will stimulate your senses as you lie back and enjoy the invigorating scalp massage. Conclude the
experience with an opulent rich full body gold infused massage and our famous healing balm face massage.

VELVET NIGHT
Sweetness Sugar Body Polish, 1001 Rose Milk Bath and Invigorating Body Massage
2 hours
An ancient recipe of exotic flowers, sweet fruits and rich oils are gently stroked over the skin to nourish
and exfoliate. With beautifully polished skin, step into warm and soft flower infused water to cleanse and
complete the treatment with an exotic oil massage to feel even more refreshed.

SIGNATURE MASSAGE
1 hours / 1 hour 30 minutes
This beautiful freestyle massage uses the luxuriously anti-ageing and firming rose bliss balm that allows
your therapist to tailor this treatment for you. Relax on a journey with the scent of 1001 Arabian roses
and leave feeling totally pampered and richly nourished, complete your treatment with a face massage and
leave your skin healthy glow and shine.

SIGNATURE FACIAL
1 hour 30 minutes
This beautiful facial is tailored to your specific skin type and concern. After a facial cleanse and exfoliation,
our highly trained therapist will carefully select the rare healing gem-infused face oil that best compliments
your needs with a choice of Brightening Diamond, Balancing Emerald, Rejuvenating Ruby or Calming
Sapphire. A nourishing honey mask and facial massage with healing jade rollers will leave your skin feeling
radiant.

LUXURY FACIALS
MODERN DAY SKIN FACIAL
1 hour
This facial is designed for skin challenged by modern living and is satiated with anti-oxidant rich minerals
and vitamins. A purifying treatment to remove toxins, rebalance oiliness and moderate sebum on the skin’s
surface.

WHITE BRIGHTENING PIGMENT PERFECTOR
1 hour
To further illuminate a naturally even complexion, this highly effective white brightening facial leaves your
skin even and pure.

SUPERFOOD PRO-RADIANCE
1 hour 15 minutes
To revitalise dull, slackened skin and restore radiance, this is a perfect pre-occasion treatment. With this
treatment, moisture levels are clinically proven to increase by up to 61%* and elasticity by up to 40%* after
just one session. Specialised microcirculatory massage combined with a 2-phase amino active mask, makes
skin smooth and firm.

PRO-COLLAGEN AGE DEFY
1 hour 15 minutes
An anti-wrinkle facial that is clinically proven to reduce wrinkles by up to 94%* and improve firmness by
up to 57%* after just one session. With a specialised lifting massage combined with proven marine extract,
padina pavonica helps re-energise cell communication and rejuvenate skin.

(*) Clinically proven

MASSAGE THERAPY
Using traditionally inspired techniques combined with gentle authentic remedies, SPA InterContinental offers a
choice of organic therapeutic rewards. Give your body the nurturing it deserves while surrendering to life’s every
day tensions.

DEEP TISSUE MASSAGE
1 hour / 1 hour 30 minutes
With a focus to relieve specific stress and muscle tension, this deep rhythmic pressure massage gives
the whole body a vigorous workout. Using Muscle Melt, ease away tired and aching muscles with the
‘musclease’ blend of warming Rosemary, Juniper, Thyme, Birch and Chamomile essential oils. This
treatment is excellent for rheumatic or sport related soreness.

THAI HERBAL COMPRESS MASSAGE
1 hour / 1 hour 30 minutes
This centuries-old therapy, known as passive energy flow, is the perfect answer for anyone searching for
optimal health. The healing properties of Thai herbs stimulate the circulatory system and offer wonderful
detoxifying benefits. This deep relaxing massage is also great before or after exercise.

ELEMENT MASSAGE
1 hour / 1 hour 30 minutes
Using a combination of strokes and acupressure techniques, along with our special 4-signature massage
oils (Earth, Water, Fire & Wind) blended with your own synergy, this will create a balance for your soul
and mind.

COUPLES RETREAT MASSAGE
1 hour / 1 hour 30 minutes
Take a break from your busy life and book a couples treatment for you and your loved one, as we
extend the relaxation in the comforts of an exclusive couple’s suite. This uniquely formulated massage that
combines pressures with deep strokes is exactly what you need to feel good and refreshed.

PEACEFUL PREGNANCY MASSAGE
1 hour 15 minutes
This inspirational therapy connects mother and baby through the power of touch, working with two
heartbeats as one. Specialised positioning on the unique Elemis beanbag is used to ensure the ultimate in
safety, comfort and relaxation, helping to relieve tension in the back whilst uplifting the mind.

INDIAN HEAD MASSAGE
1 hour
This treatment combines both gentle and stimulating techniques on the upper back, shoulder, neck and
scalp to improve blood flow, nourish the scalp and induce a deep sense of calm. A selection of hair oils
is available to best suit your hair type and mood. The relaxing hair oil with lavender and mandarin will
improve sleep and is perfect to de-stress after a long day. The invigorating hair oil with peppermint and
rosemary cleanses the scalp and revitalises the mind.

MEN’S TREATMENT
TOTAL TIME OUT FOR MEN
Deep Tissue Massage + Skin IQ+ Facial for Men
2 hours
Start your treatment with a deep tissue massage and combine it with a facial for a total body performance.
This is your time to rehydrate and feel energized whilst deeply relaxing and recharging the body.

HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGIZING FACIAL
1 hour 15 minutes
This highly intelligent anti-ageing facial adapts to super boost the skin and protect it against the harsh
effects of shaving and environmental damage to deliver the ultimate overhaul for male skin.

ORIENTAL FOOT REVIVER
1 hour
This treatment utilizes deep reflex points to soothe and revive your tired feet after a day in the desert.
This is the perfect addition to any treatment.

TEEN SPA
At SPA InterContinental, we take care of our little guests as well as they too deserve to be pampered. With a range
of treatments using the most natural and organic products, we ensure relaxation and a soothing getaway for the
energetic teens*.

CHOCOLATE AND VANILLA MASSAGE
Chocolate massage + Vanilla Foot Wrap
1 hour
Our chocolate full body massage along with a rich body cream massage soothes and moisturises
your skin, followed by a vanilla foot wrap to soften the feet. Relax in the spa lounge afterwards with a
refreshing milkshake and enjoy the quiet time.

COCONUT BUTTER TREATMENT
Coconut Butter Wrap + Coconut Hair Treat
1 hour
Known to do wonders to the skin, this treatment delivers essential nutrients for the body and hair to
improve health and well-being. A relaxing scalp massage with pure coconut oil strengthens the hair, making
it shiny and strong while minimising split ends.

FRUITY DELIGHT FACIAL + BUBBLE BATH
Fruity Facial + Bubble Bath
1 hour
Keeping the complexion of teens in mind, this facial is exclusively designed with the freshest products
to gently cleanse the skin. A soothing face and scalp massage will improve circulation and brain function
followed by a hydrating Aloe Vera mask offering immense beauty benefits.

* Please note, the minimum age group for kids is above 12 years.

BODY TREAT
Soothe away life’s stress using advanced massage techniques and rebalance the body to feel fresh once again.

DETOXIFYING EMERALD BODY WRAP
1 hour 30 minutes
This detoxifying body treatment includes basil and mint scrub exfoliating to uplift your body, mind and soul
followed by a deep cleansing aromatic green clay mask to purify and stimulate. Beautifully scented flower
poultices and invigorating scalp massage further endorse the intensely cleansing treatment; while the rare
emerald infused gem oil transmits its powerful healing properties.

IMPULSE TREATS
When you need more than the basics in life and have extra time in hand, extend your relaxation and opt for our
treatments that are 30-minute each.

ARABIAN 1001 ROSES LUXURY MILK RITUAL
30 minutes
This luxurious Arabian milk bath transports you to a whole new level of relaxation and sense of wellbeing. With rich nourishing goat’s milk, this treatment will leave your skin feeling soft and smooth.

BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE
30 minutes
Using the perfect pressures, this mini experience pays particular attention to areas of the back and neck
which carry the most tension. This treatment is the perfect addition to any facial or body treatment.

ORIENTAL FOOT MASSAGE
30 minutes
Revive your tired feet after a long day, with a mini therapeutic treatment using deep reflex points for a
soothing experience.

REPAIR HAIR TREATMENT
30 minutes
A good, healthy scalp is necessary to keep the hair healthy and shiny at all times. Enjoy a deep scalp
massage to ease tension and then relax with a shoulder and neck massage while your hair is cocooned in
a warm head wrap for deep conditioning.

TOUCH FACIAL
30 minutes
This express touch facial includes a purifying cleanse and exfoliation followed by mini massage.
Our repairing healing balm leaves your skin feeling smooth and nourished.

NAIL TREATMENTS
Make time for yourself to pamper your hands & feet. Sit back and surrender the senses, as we bring back your
energies and shape your nails to be stronger and shinier.

CLASSIC MANICURE
45 minutes
A pure indulgence for hands, revitalise the nails to keep them hydrated and leave it with a sparkle as we
polish them with your choice of nail paint.

CLASSIC PEDICURE
45 minutes
Feel pampered with an overall pedicure, restore the natural flow of body energies and complete it with a
polish of your choice.

SPA MANICURE
90 minutes
This nurturing therapy begins with a soothing soak for your hands followed by a gentle exfoliation with
jojoba beads rich in plant essences. Relax with a calming massage leaving your hands feeling silky, smooth
and soft. This treatment includes a full manicure and a polish of your choice.

SPA PEDICURE
90 minutes
Revitalise tired, sore feet with our soothing foot therapy. We begin with an aromatic foot soak followed
by an invigorating exfoliation to refresh the skin and stimulate circulation. A soothing massage with foot
cream sends you into total relaxation. This treatment includes a full pedicure and is complete with a polish.

HAND OR FOOT POLISH REFRESH
15 minutes
Your hands touch and hold while your feet take you to new places; we need to treat them well. Switch
the hue with a mini-service to remove your existing polish and replace it with a new paint of your choice.

SPA ETIQUETTE
SPA INTERCONTINENTAL FACILITIES

CANCELLATION POLICY

SPA InterContinental presents a calm and serene
ambiance with picturesque treatment rooms and
full-scale windows for an ultimate relaxation.

We understand that there may be a cause to cancel
your scheduled appointment. Please let us know
at least 6 hours in advance of any cancellations
alternatively, a 50% cancellation charge may be
applied. In case of no show, you would incur a full
payment charge.

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.

SPA ATTIRE AND FACILITIES

Consisting of 10 spa suites inclusive of two
couple’s suites and 1 nail bar, we provide a variety
of massages, body treatments, facials and spa
rituals using natural products. Each experience
highlights traditional local cultures fused with
customary Asian touches.

During your treatment your therapist has your
privacy and modesty as their top priority to ensure
you are comfortable throughout your treatment.
Robes are provided for complimentary use to
all of our day spa guests along with slippers and
disposable underwear.

HOURS OF OPERATION

VALUABLES

SPA InterContinental is open daily from 10 am to
11 pm daily.

LOCATION
SPA InterContinental is located on level 4 adjacent
to the elevators and near the main hotel pool.

RESERVATIONS
We would like to ensure that you are able to book
at your preferred time hence we recommend
advance booking at the spa. Kindly note, a credit
card number or cash deposit will be requested
to secure your reservation. Walk-in guests are
welcome however reservation is subject to
availability. The minimum age for kids to receive
a spa treatment is 12 years and requires parental
consent and supervision during the treatment
time.

SPA ARRIVAL
To ensure you receive the most of your treatment
time we recommend that you arrive 15 minutes
prior to your scheduled appointment. Your timely
arrival is much appreciated. Please understand
that arriving late may reduce the time of your
treatment to accommodate other appointments.
Mobile phones and smoking are not permitted in
the spa at any time. All of our therapists are fully
trained and qualified, but please inform them if
you require anything altered - massage pressure,
products or room temperature.

We recommend that no jewellery is worn in the
spa. Please place all valuables in the locker that
will be supplied to you during your stay in the spa.
The management accepts no responsibility for
valuables.

HEALTH CONCERNS AND SPA POLICY
You will be asked to fill out a consultation card so
that any health or medical concerns can be taken
care of prior to the treatment.
If you are pregnant or have any conditions or
allergies, please consult a doctor before booking
any spa treatments or using the spa facilities as
your safety is our top priority. In accordance with
the laws of the United Arab Emirates, male guests
will be attended to by male therapists and female
guests by female therapists.

GIFT CERTIFICATES AND VOUCHERS
Make someone’s day even more special by gifting
them a spa voucher from SPA InterContinental as
nothing is more precious than showing them you
care for their well-being. Please talk to one of our
spa receptionists to assist you in offering the best
in treatment, value and experience along with
detailing the terms and conditions.
All prices are in AED and include municipality fee.

التقاليد الرسمية المرعية لدى المنتجع
مرافق منتجع إنتركونتيننتال سبا

سياسة اإللغاء

يقدم منتجع إنتركونتيننتال سبا أجواء الهدوء
والسكينة مع غرف العالج الخالبة التي تلفها نوافذ
واسعة النطاق للحصول على تجربة رائعة من السكينة.

في حالة حاجتكم إلى إلغاء أو إعادة تحديد الموعد
جديدفي منتجع إنتركونتيننتال سبا ،نلتمس منكم
ساعات على األقل لتفادي خصم
ست
إخطارنا بذلك قبل ُ
ٍ
قيمة  ٪ 50من الرسوم المق ّررة لفترة العالج .وفي حال
لم يتم تبليغنا سوف يترتب عليكم دفع كامل تكلفة
العالج.

وينعكس منهجنا في العناية من خالل  10أجنحة
عالجية شاملة جناحان لألزواج باإلضافة إلى غرفة العناية
باألظافر .يوفر المنتجع قائمة شاملة من المعالجات بما
تضمنه من جلسات تدليك ،عالجات تقنية للجسم،
تنظيف للبشرة المعتمدة على المنتجات الطبيعية.
كل تجربة عالجية تكشف الضوء عن ثقافة محلية
تقليدية من خالل لمسات أنامل آسيوية.

اللباس المناسب ومرافق المنتجع

ندعوك هنّا لالنغماس واستعادة النشاط مع أعاجيب
عالجاتنا المتاحة من خالل مجموعة مخصصة للرجال
باإلضافة إلى عالجات خاصة للسيدات.

أوقات العمل

يفتتح منتجع إنتركونتيننتال سبا أبوابه يوميًا من
مساء.
الساعة  10صباحًا وحتى 11
ً

الموقع

يوجد منتجع إنتركونتيننتال سبا في مستوى الطابق 4
بالقرب من حوض السباحة.

الحجوزات

لضمان إتمام حجزكم في الوقت الذي ترغبونه،
نوصيكم بطلب الحجز مسبقًا .يرجى االتصال على
الرقم  04 701 1256/7لتتم مساعدتكم من قبل أحد
موظفي االستقبال .ستوجب عليك تزويدنا برقم بطاقة
اإلئتمان أو دفع مبلغ نقدي إلتمام عملية الحجز ،إن الحجز
يخضع لتوافر الخدمة ،وكذلك البد من موافقة الوالدين
وإشرافهما لخضوع األطفال دون سن  12للعالج طوال
الوقت ،وذلك وفقا لمعاير العالمة التجارية.

الوصول إلى المنتجع

ننصحكم بالوصول قبل  15دقيقة من موعدكم لتلقي
العالج .سوف يسمح لكم ذلك بتسجيل الدخول
بسالسة وتوفير فرصة لإلسترخاء فبل بدء العالج .قد
يؤدي الوصول المتأخر عن الموعد المحدد إلى تقليص
فترة العالج .ال يسمح بإستخدام الهواتف المتحركة أو
التدخين داخل المنتجع في جميع األوقات.

يتم احترام كافة قواعد االحتشام طوال فترة التواجد
داخل المنتجع .يمكن التخلص من المالبس الداخلية
إذا تطلب األمر .سوف يتم تزويدك بكافة مستلزمات
المنتجع من مناشف واألحذية الخاصة من أجل االستمتاع
بتجربتكم .الرجاء إحضار ثوب السباحة حتى تتمكن من
االستمتاع داخل غرف البخار والسونا المتواجدة بغرف
تبديل المالبس الرجالية والنسائية ك ً
ال على حدى .وفي
حالة الحاجة إلى مساعدة فإن مكتب االستقبال يسره
مساعدتكم على الدوام.

المقتنيات القيمة

ننصحك بعدم جلب مقتنياتكم الثمينة معكم ألن
منتجع إنتركونتيننتال سبا وفندق إنتركونتيننتال
دبي فستيفال سيتي لن يتحمال أي مسؤولية عن
المفقودات.

المسائل الصحية و قواعد المنتجع

الرجاء إبالغ قسم الحجوزات عن وجود أي مشكلة صحية
جسدية ،حساسية ،ارتفاع في ضغط الدم أو إذا كنت
حام ً
ال قبل الحجز للعالج ،الرجاء استشارة طبيبك قبل
إجراء الحجز ألن قد يكون العالج غير مناسب لوضعكم
الصحي .تحظى ضيفات السبا بمعالجات إناث ويلحقن
بغرف خاصة بالنساء .بينما يحظى ضيوفنا الرجال
بمعالجين رجال كما يلحقوا بغرف مخصصة للرجال.

قسائم الهدايا

يمنحكم منتجع إنتركونتيننتال سبا قسائم هدايا
لتكون هدية مثالية لشخص عزيز .يرجى التحدث مع
موظف اإلستقبال ،حيث يمكنه مساعدتكم على اختيار
أفضل المعالجات لكم .البد من إحضار جميع قسائم
الرد
الهدايا عند الحضور لتلقي العالج ،والتي ال تقبل ّ
أو االستبدال بقيم نقدية .يرجى التواصل مع قسم
خدمات الضيوف لإلطالع على جميع الشروط واألحكام.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لرسوم البلدية.

عالجات األظافر
الدالل الذي يأخذك إلى الشعور باالنتعاش كلما س ّلمت حواسك لجلب التوازن للجسم

مانيكير كالسيكية
 45دقيقة
امنح يديك االبتهاج الذي يستحقانه .حيث تعمل هذه الجلسة على معالجة المظهر العام لليدين ،إلى جانب
الحفاظ على صحة األظافر وترطيبها وتغذيتها ،باإلضافة إلى اختيار لون طالء األظافر المناسب لتكمل روعة التجربة.

باديكير كالسيكية
 45دقيقة
دلّل نفسك بجلسة شاملة للعناية باألقدام ،واستعد طاقة جسمك من خالل هذه الجلسة التي تُعنى معالجة
انتهاء باختيار لون طالء األظافر المناسب لتكمل روعة التجربة.
المظهر والعناية بأظافر القدمين،
ً

مانيكير السبا
 90دقيقة
يبدأ هذا العالج المغذي لأليدي بنقعهما من ثم فركهما بحبات الجوجوبا اللطيفة المفعمة بخالصة النبات ،ثم
استرخ مع التدليك المريح فتصبح يداك حريرية الملمس .يتضمن هذا العالج المانيكير بالكامل ولون أظافر واحد
فقط.

باديكير السبا
 90دقيقة
أعد الحيوية لألقدام المجهدة والمتعبة بعالج نقع القدمين .يبدأ العالج بالنقع المعطر ومن ثم الفرك العميق
لتعزيز الدورة الدموية وتجديد انتعاش البشرة .بعدها يأتي دور التدليك مع مرهم القدمين الذي يأتي بك إلى
الراحة التامة .يتضمن هذا العالج الباديكير بالكامل ولون أظافر واحد فقط.

إعادة طالء ألظافر اليدين أو القدمين
 15دقيقة
كل ما تستحقه هو معالجة ممتازة لليدين والقدمين ،وهذا ما توفره إعادة طالء األظافر التي تزيل الطالء القديم
بآخر جديد من اختيارك.

عالجات الجسم
تخلص من ضغوطات الحياة باختيار أحد تقنيات التدليك الخاصة ،وامنح جسدك التوازن واالنتعاش من جديد.

قناع كامل للجسم للتخلص من السموم مع الزمرد
ساعة و 30دقيقة
يعمل هذا الطقس الخاص على التخلص من السموم العالقة بالجسم من خالل استخدام تقنيات مختلفة نبدئها
بتنظيف الجسم بالفرك بمستحضر الريحان والنعناع الذي يمنح العقل والجسد والنفس الهدوء والسكينة .نكمل
العطري لتنقية وتحفيز البشرة .بينما ندلك الجسم بعد
الجلسة بتنظيف عميق للبشرة بقناع الصلصال األخضر
ّ
ذلك بمرهم الزهور الزكية و نلحقه بتدليك لفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية بالجسم بينما يعمل مستحضر
زيت جواهر الزمرد النادر على تحقيق خواص استشفائية مؤثرة.

عالجات مثيرة
عندما تطلب أكثر من أمور الحياة األساسية ولديك وقت إضافي ،ضاعف وقت االسترخاء واختر أحد عالجاتنا التي
تستغرق كل واحد منها  30دقيقة.

تقاليد الرفاهية مع  1001ورود وحليب
 30دقيقة
يأخذك حمام الحليب العربي إلى آفاق جديدة للراحة والسكون بشكل كامل وتام .حليب الماعز الغنّي يعمل على
ترطيب البشرة ويجعلها حريرية الملمس.

تدليك الظهر والرقبة والكتف
 30دقيقة
يستخدم هذا العالج الضغط األمثل حسب احتياجاتك على مناطق الظهر والرقبة األكثر توترًا  .تشكل هذه الجلسة
إضافة مثالية إلى عالج آخر مثل معالجات بشرة الوجه أو معالجات الجسم.

تدليك القدمين الشرقي
 30دقيقة
أنعش قدمك المتعبة بعد نهار طويل مع عالج قصير يطبق على نقاط االنفعال الالإرادية المختلفة لتخفيف من
إجهاد القدم.

جلسة معالجة الشعر
 30دقيقة
وصحي طوال الوقت ،تنعم بتدليك عميق لفروة الرأس إلزالة التوتر وإضفاء االسترخاء
مشرقًا
شعر
على
لتحافظ
ّ
بعد ذلك دلل نفسك بتدليك خاص لمنطقتي الرقبة واألكتاف في حين ينقع الشعر بقناع بملطف دافئ.

معالجات بشرة الوجه (توتش)
 30دقيقة
يضمن هذا الطقس العالجي السريع جلسة تنظيف وتقشير متبوعة بجلسة تدليك سريعة ،كما يعمل بلسم
االستشفاء على ترك بشرتك ناعمة ومغذية.

جلسات تدليك خاصة للمراهقين
في منتجع إنتركونتيننتال سبا ،نحرص أيضًا على تقديم خدمات خاصة بضيوفنا الشباب والشابات أيضًا ،حيث
نقدم ما يستحقونه من دالل خالل مجموعة متنوعة من المستحضرات الطبيعية والعضوية التي تضمن تحقيق
االسترخاء والسكينة للمراهقين*.

تدليك بالشوكوالتة والفانيليا
تدليك بالشوكوالتة  +قناع كامل للقدمين بخالصة الفانيليا
ساعة
تعمل هذه الجلسة على تنعيم وتلطيف كامل الجسم من خالل تقنيتي تدليك كامل للجسم بالشوكوالتة مع
تدليك كامل للجسم بكريم ملطف .تتكمل هذه الجلسة الرائعة بوضع قناع كامل للقدمين من خالصة الفانيليا
للعناية وتنعيم القدمين.
استرخي بعد ذلك في صالة المنتجع وتلذذ بشراب الميلك شيك المنعش واستمتع بالهدوء.

معالجة زبدة جوز الهند
قناع كامل للجسم بخالصة زبدة جوز الهند  +مستحضر معالج للشعر بخالصة جوز الهند
ساعة
نعلم كيف نحقق األعاجيب لبشرة المراهقين من خالل هذه المعالجة ،حيث يعمل هذا الطقس على توفير المواد
حد سواء .كما تترك جلسة تدليك فروة الرأس
الغنية الالزمة واألساسية لتحسين صحة ورخاء الجسم والشعر على ٍ
بزيت جوز الهند الشعر قويًا والمعًا وخاليًا من التقصف.

مستحضر بهجت الفاكهة للعناية ببشرة الوجه وحمام الفقاعات
ساعة
نأخذ دائمًا العناية ببشرة المراهقين بعين االعتبار ،فقد صممت هذه المعالجة من مستحضرات طازجة لتنظيف
البشرة وتلطيفها بشكل خاص .يتم أيضًا تدليك الوجه وفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء عمل
الدماغ ،ثم ينتهي هذا الطقس بوضع قناع ترطيب الذي يضفي فوائد جمالية هائلة على البشرة.

*مالحظة :العمر األدنى المسموح به لمعالجات المراهقين  12سنة كحد أدنى.

جلسات عالجية للرجال
إزالة التوتر للرجال
جلسة تدليك األنسجة العميقة  +مستحضر أي كيو  +معالجة بشرة الوجه للرجال
ساعتان
دلّل نفسك باألفضل في عالميين تنظيف البشرة والتدليك من خالل الجمع بين معالجة لبشرة الوجه الخاصة
بالرجال وجلسة تدليك لألنسجة العميقة لتحسين أداء الجسم .تجمع هذه التقنية المزدوجة بين إعادة ترطيب
وتنشيط البشرة كما تعمل على استرخاء وتنشيط عضالت الجسم.

مستحضر عالي الكفاءة لتنشيط بشرة الوجه
ساعة و 15دقيقة
تم تصميم هذه المعالجة العالية الجودة لدعم بشرة الوجه فض ً
ال عن حمايتها من آثار الحالقة القاسية أو بعض
التأثيرات البيئية لتقدم حل سحري نهائي لبشرة الرجل.

مستحضر أورينتال لتنشيط القدمين
ساعة
تعمل هذه التقنية على الوصول إلى نقاط االنفعال الالإرادية المختلفة بالقدمين ،والتي تساعدك بشكل فعال على
تحفيز نشاط وتجديد قدميك المتعبتين بعد يوم مجهد ،كما يكون هذا العالج األفضل إلضافته إلى أي نوع من
العالجات .

عالجات التدليك
امنح جسمك الدالل الذي يستحقه باختيار تقنياتنا التقليدية إلى جوار مستحضراتنا اللطيفة .يقدم منتجع
إنتركونتيننتال سبا خيارات واسعة من العالجات العضو ّية التي تمد الجسم باالسترخاء الذي يستحقه لتتخلص من
ضغوطات اليومية.

تدليك األنسجة العميقة
ساعة  /ساعة و  30دقيقة
تستهدف هذه الجلسة أنسجة العضالت المتوترة ،ولهذا المساج أكثر من غرض عالجي ،وذلك لكونه يستخدم
في عالج العضالت التي تعرضت لإلصابة أو تعب شديد وهي النوع الشائع لدي الرياضيين ولمرضى الروماتيزم كما
يستخدم مستحضر مزيج إكليل الجبل ،العرعر ،الزعتر والبتولة وزيت البابونج األساسية.

تدليك تايلندي باألعشاب
ساعة  /ساعة و  30دقيقة
هذا العالج معروف منذ قرون باسم تدفق الطاقة السلبي ،هو الحل المثالي لمن يبحثون عن الصحة المثلى .تعمل
األعشاب التايالندية على تحفز الدورة الدموية وإزالة السموم العالقة في الجسم وباإلضافة إلى إمداد الجسم فوائد
المغذية الرائعة .ويعتبر هذه الجلسة ممتاز قبل أو بعد التمرين ممارسة التمارين الرياضية.

تدليك إيلمنتس
ساعة  /ساعة و  30دقيقة
يعمل هذا العالج على تحقيق التوافق والتوازن للعقل والنفس باستخدام تقنيات الضربات والوخز باإلبر باإلضافة
إلى جلسة تدليك بمستحضر الزيوت العطرية األربعة الخاصة ( األرض ،الماء ،النار ،الرياح).

تدليك للمتزوجين
ساعة  /ساعة و  30دقيقة
استرخيا سويًا من مشقات الحياة ،واحجز جلسة تمدك باالسترخاء الالزم لك ولرفيق الحياة ،نحن سوف نمدكم
بوسائل اإلسترخاء اإلضافية داخل جناح خاص باألزواج الذي سوف يصحبكم إلى عالم آخر .إنها تجربة رائعة حقًا ألنها
تجمع بين تقنية التدليك بالضربات العميقة التي ستمدك بالشعور بالرضا واالنتعاش.

تدليك الجسم للحوامل
ساعة و  30دقيقة
هذه التقنية الملهمة تعمل على تواصل األم بجنينها فيصبح القلبان قلبا واحد .طريقة االستلقاء على كرسي
إيلمس المبتكر يحافظ على األمان والراحة واالسترخاء التام ،مما يساعد على إزالة آالم الظهر وتهدئة العقل.

تدليك فروة الرأس الهندية
ساعة
هذا العالج يجمع بين التقنيات اللطيفة وتقنيات التحفيز لألجزاء العلوية من الظهر والكتف والرقبة وفروة الرأس
لتحسين تدفق الدم ،كما يعمل هذا العالج على مد فروة الرأس بالتغذية الالزمة باإلضافة إلى تحفيز الشعور
بالهدوء العميق .كما يقدم هذا العالج مجموعة واسعة من زيوت الشعر والتي يتم اختيارها وفقًا لحاجة الشعر
ونوعيته .كما يعمل زيت الشعر المكون من الخزامى واليوسفي على تحسين النوم والتخلص من التوتر بعد يوم
طويل .أما زيت النعناع وإكليل الجبل يعمل على تطهير فروة الرأس وتنشيط العقل.

معالجات البشرة المترفة
مستحضر العناية بالبشرة لترطيب البشرة
ساعة
صممت هذه المعالجة لتعطي النضارة والراحة للبشرة المتأثرة بعوامل الحياة العصرية السريعة ،يضمن
المستحضر المعادن والفيتامينات الغنية بمضادات األكسدة ليعمل على إزالة السموم المضرة للحصول على بشرة
متوازنة خالية من السموم.

مستحضر العناية بالبشرة لتبيض البشرة
ساعة
يعمل هذا المستحضر على تحقيق مزيد من التألق للبشرة ،كما تتركها أكثر نضارة وإشراقًا.

مستحضر العناية بالبشرة المترف بالمغذيات لتألق البشرة
ساعة و  15دقيقة
يعمل هذا المستحضر على إعادة بريق البشرة الباهتة والمتراخية .كما يعتبر مناسب جدًا قبل الذهاب إلى
مناسبة لما يكسب البشرة من تألق وإشراق .تم إثبات فعالية هذه المعالجة في تحقيق ترطيب البشرة بنسبة %61
وفاعليتها في تحقيق مرونة البشرة بنسبة  * %40بعد الجلسة األولى .يقترن المستحضر بجلسة تدليك لألنسجة
الدقيقة مع قناع األمونيا المزدوج الذي يترك البشرة ناعمة ومتينة.

مستحضر العناية بالبشرة برو كوالجين المضاد للتجاعيد
ساعة و 15دقيقة
استمتعي بمستحضر العناية بالبشرة المضاد للتجاعيد الموثوق بنتائجه ،والذي اثبت فاعليته بنسبة  %94كما
اثبت فاعليته على إعادة لياقة البشرة بنسبة  .%56تقترن هذه المعالجة بين جلسة تدليك إلنعاش البشرة،
ومستحضر مكافحة الشيخوخة إلى جانب مستحضر مكونات الطحالب  Podina pavonicaللحصول على نتائج أكثر
فعالية.

*تجارب السريرية :تظهر النتائج واضحة منذ الجلسة األولى.

المعالجات الحصر ّية
ابحث عن ما يبهج مالذك في منتجع إنتركونتيننتال سبا حيث ينقلك إلى رحلة من االنطباعات الدائمة .اختر بين
مجموعة واسعة من العالجات التي تجمع بين سحر الشرق األوسط والمعالجات االستجمامية الفريدة.

تقاليد الذهب العربية
منظف الجسم بالفرك من خالصة الريحان والنعناع ،قناع الصلصال الذهبي للجسم ،جلسة تدليك بخالصة الذهب
 24قيراط.
ساعتان و 30دقيقة
دع عبير الورود العربية األصيلة تعمل على استرخاء عقلك وجسمك ،بينما تنعم بجلسة تنظيف جسم بالفرك
بخالصة الريحان والنعناع .كما سوف يحفز ك ً
ال من قناع الصلصال الذهبي الذي يعمل بالعمق على خاليا بشرتك
وبينما يستخدم قناع شيفا الخاص بمعالجة بشرة الوجه لتحفيز حواسك الداخلية ثم استرخي في جلسة تدليك
لفروة الرأس .تنتهي رحلة لالسترخاء التام بجلسة تدليك الذهب لكامل الجسم باإلضافة إلى جلسة مساج الوجه
بالم األكثر شهرة لدينا واألفضل من حيث االستشفاء.

ليالي مخملية
مستحضر (سويتنس) لتنظيف البشرة ،حمام الحليب مع  1001ورود ،وجلسة تدليك لتنشيط الجسم
ساعتان
متّع نفسك بالنعومة الفائقة مع هذه التجربة االستجمامية الرائعة ،حيث تعمل ك ً
ال من مكونات عجائب الزهور
المعتقة والفواكه المسكرة الحلوة والزيوت العطرية الغنّية على تغذية وتقشير الجسم .وفقًا لتسلسل طقس
ليالي مخملية ،ينتهي الطقس جلسة تنظيف لطيفة للبشرة لطيف للبشرة باستخدام بخالصة ماء األزهار الدافئة
باإلضافة إلى جلسة تدليك الزيوت العطر ّية التي تحقق مزيد من االنتعاش.

جلسة تدليك حصر ّية

ساعة و  30دقيقة
تستخدم هذه الجلسة التدليكية الحرة المبتكرة مواد مترفة من مركبات مضادات عالمات التقدم بالسن باإلضافة
إلى مرهم الورود للجسم للعناية بالبشرة .استرخي في رحلة من روائح مستحضر الورود العربية  1001وأترك
أحساسك بشكل كامل لالنغماس بمعاني االسترخاء والتغذية الغنّية للبشرة .أكمل هذا العالج الرائع بجلسة
تدليك للوجه ،والتي ستتركه بكامل الصحة واإلشراق.

جلسة معالجة حصرية لبشرة الوجه
ساعة و  30دقيقة
يتم اختيار المعالجة ضمن قائمة المعالجة الحصرية للبشرة الوجه والمتناسبة مع متطلبات ونوعية بشرتك.
بعد القيام بتنظيف البشرة وتقشيرها ،سيقوم أحد خبراء المعالجات لدنيا باختيار الزيوت االستشفائية النادرة
اآلزمة بمنتها الدقة والتي تناسب احتياجات بشرتك ،كما يتم اختيار أحد مستحضرات األلماس إلشراق البشرة أو
مستحضر لتوازن البشرة أو مستحضر مجدد البشرة بخالصة الياقوت أو مستحضر الصفير األزرق .ستترك هذه
الجلسة ببشرة متألقة من خالل قناع العسل المغذي وجلسة تدليك لبشرة الوجه مع بعصا بكرات االستشفاء.

ضيفنا العزيز،
شكرًا على اختيارك مجموعة خدماتنا االستجمامية في منتجع إنتركونتيننتال سبا ،التي تعطيك إحساسًا ال
متناهي من التجديد والنشاط.
يود منتجعنا أخذكم في أجمل الرحالت ،والتي تعيش بها أروع لحظات السعادة منذ اللحظة األولى التي تخطون
بها داخل المنتجع الحائز على جوائز .بمجرد دخولكم في تجربة الرفاهية االستثنائية معنّا نستقبلكم بوميض
أضواء الفته والتي تضعكم على الفور تحت تأثير أجواء االسترخاء واالستجمام والراحة.
تبدأ رحلة الدالل والعافية داخل منتجعنا بجلسة استشارة من أحد خبرائنا المعالجين .اختر أحد التجارب
االستجمامية المناسبة أو اخترها من ضمن قائمة عالجاتنا الحصرية المتنوعة .يضمن منهجنا االستجمامي الشامل
لكال الجنسين تحقيق تجربة فريدة من نوعها في ربوع منتجعنا.
االسترخاء ،التوازن ،التجديد
تقبلوا فائق االحترام والتقدير،
منتجع إنتركونتيننتال سبا

مساء.
يفتح منتجع إنتركونتيننتال سبا أبوابه يوميًا من الساعة  ١٠صباحًا وحتى ١١
ً
إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي
صندوق بريد  ،٤٥٧٧٧دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+٩٧١ ٤ ٧٠١ ١٢٥٧ :
بريد إلكترونيspa.icdfc@ihg.com :
موقع إلكترونيintercontinental.com/dubai :

قائمة المعالجات
دبي

