Renew
for the
journey
ahead

MASSAGES
INTENSE MUSCLE RELEASE
Rid those knots and muscle aches with this high intensity massage especially
after a gym workout or a day of sport activities, our Saray therapist applies
firm and focused pressure to work deeper into the layers of muscle fibers
releasing tension.

SWEDISH MASSAGE
A therapeutic soft tissue technique with long and flowing movements
coupled with essential oils, this classical massage brings you into a state
of balance and harmony.

AROMATHERAPY MASSAGE
Unwind with this aromatic blend of therapeutic massage oil for a soothing
and relaxing experience, drift away to a state of tranquility and serenity.
A perfect way to end a stressful day.

HOT-STONE MASSAGE
Heated, smooth volcanic stones dipped in warm essential oil are used to
melt away tension deep within muscle tissue providing soothing relief.

JET-LAG MASSAGE
A treatment for weary travelers to get you back on track after long hours
of journey by restoring your body clock in this soothing and relaxing
treatment, reinstating a sense of balance.

EXPRESS MASSAGE FACE / BACK / FEET
Choose or combine the area in this express massage for a quick recharge
with this relaxing oil massage.

FACIALS
SARAY SIGNATURE FACIAL
This signature facial is an essential part of any skin care regimen.
Combining natural botanicals, vitamins, anti-oxidants and plant derived
proteins this facial will nourish and revitalize the skin. This Signature Facial
experience is further enhanced with a specialized masque customized to
the client’s skin type and a relaxing décolleté massage.

BOTANICAL BRIGHTENING FACIAL
A hydroquinone free skin brightening facial designed for those who are
concerned with uneven skin tone. This highly effective facial has
ingredients which help to significantly reduce hyper pigmentation by
inhibiting the enzyme responsible for pigmentation production.

GENTLEMEN’S CLEANSING FACIAL
A deep cleansing facial designed to address skin concern unique to men and helps to protect against
the harsh effects of shaving and everyday environmental damage. Start with a gentle exfoliation to
remove impurities followed by a high performance rehydrating masque to leave the skin refreshed and
absolutely radiant.

EXPRESS FACIAL
Created specially for the person on the go, this customized facial is designed to give maximum results
in minimum time. Formulated to refresh, renew and revitalize.

BODY TREATMENTS
REWARD BODY TREATMENT

ULTIMATE RADIANT FACIAL
This unique facial includes a two-step exfoliating process to revive and
illuminate dull skin. Gently sweeps away dead skin cell to leave the skin
soft, smooth and clarified. Natural brightening ingredients to achieve a
radiant and glowing healthy skin tone.

INTENSIVE AGE DEFYING FACIAL
Our Intensive Age Defying Facial treatment has been created to stimulate
cell renewal and regenerate the skin providing long lasting result that
counteracts the signs of aging to restore a youthful radiance. Most suited
for dry and dehydrated skin.

This full body treatment utilizing the power of enzymes and intensive hydration to detoxify, cleanse
and nourish inducing a deep sense of wellbeing. The body emerges restored, revitalized and more
youthful looking.

AFTER SUN HYDRATING BODY WRAP
This luxurious after sun hydrating body treatment is a perfect way to condition the skin after exposure to
the sun. Wrapped in a blanket of calming Arnica Extract and our Mandarin Moisture Masque to protect
sun exposed skin, leaving the skin and sense feeling revitalized.

BODY POLISH

SPA PACKAGES

LOOFAH BODY POLISH

ARABIC COFFEE AWAKENER

Using ground loofah and coupled with fine Dead Sea Salt and aromatic oil, warm sheets are used,
removing all traces of residue, a natural loofah sponge and olive oil soap leave you with a feeling
of cleanliness and softness.

Coffee is well known for its anti-oxidant properties as well as being a natural stimulant. This ritual begins
with a full exfoliation using Black Arabic Coffee and Dead Sea Salt to stimulate and cleanse the body.
Once complete a mask of Dead Sea Mud and Black Arabic Coffee is prepared as a cocoon in which your
senses are transported to a higher level. This body treatment completes with a relaxing massage.

LEMON SUGAR BODY POLISH
A refreshing body scrub, using the exfoliating properties of sugar and the polishing effects of lemon,
leave your skin renewed and revitalized.

SARAY SPA JOURNEY
This treatment is ultimate pampering for the whole body starts with choice of body polish and followed
by Marine mud Wrap. A soothing massage to melt away the tension. This treatment completes with a
express facial.

Saray Spa

منتجع سراي الصحي
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فرك الجسم

عروض المنتجع صحي

فرك الجسم بالليفة

صحوة القهوة العربية

بأغطية دافئة.
ويدثَر
بليفة مطحونه من اإلسفنج الطبيعي مع ملح البحر الميت الناعم
فرك الجسم
ٍ
ٍ
ٍ
وزيت عطريُ ،
ُي َ
أثر للرواسب والفضالت،
وبعد فركه بليفة اإلسفنج الطبيعي هذه وصابون زيت الزيتون ،يتخلص الجسم من كل ٍ
فيشعر المرء بالنظافة والليونة.

تقشير الجسم بالسكر والليمون

ٌ
ٌ
وآثار الصقل في الليمون ،فيدع الجلد وقد
خواص التقشير في السكر
منعش للجسمَ ،يستخدم
فرك
هذا
َ
َ
تجدد وانتعش.

بتقشير كامل باستخدام حبوب
منشط طبيعي .يبدأ الطقس
ُعرف القهوة جيداً بخواصها المضادة لألكسدة وبأنها
ٌ
ٍ
ت َ
يحضر قناع من طين البحر الميت والبن
البن العربي األسود مع ملح البحر الميت لتنشيط وتنظيف الجسم .ثم
َ
العربي األسود ُيلف به الجسم فتنتعش به الحواس .و َيتم العالج تدليك استرخاء.

رحلة سراي سبا

هذا العالج هو تدليل للجسم كله يبدأ مع اختيار طالء الجسم وتليها التفاف الطين البحرية .تدليك مهدئ إلذابة
التوتر .يكمل هذاالعالج للوجه خصيصا .

أنواع تنظيف وتجميل الوجه
تنظيف السراي المميز

جزء أساسي من أي نظام للعناية بالبشرة .فهو،
هذا التنظيف المميز للوجه
ٌ
عقاقير نباتيةً
نباتية المنشأ ،يغذي
وبروتينات
ومضادات أكسدة
وفيتامينات
بجمع ِه
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ
نوع
يكيف
الجلد ويحييه .وت ُ
ليناسب َ
َ
َعظم فائدتُه بإضافتين :أوالهما قناع تخصصي َ
بشرة الزبونة ،والثانية مساج خاص ألسفل العنق أعلى الصدر.
ِ

معالجه تفتيح لون البشره

المؤكسدة ،للنساء
المادة
ُص ِممت هذه المعالجه الخاليه من الهيدروكينون،
ِ
ِ
بمواد تساعد
فعال جداً للوجه
تدليك
تفاوت لون البشرة .وهو
اللواتي يعانين من
ٌ
ِ
ٌ
َ
َ
المسؤول عن
األنزيم
بتثبيط ِه
البشرة كثيراً على الحد من فرط االصطباغ
ِ
َ
إنتاج الصبغة.

معالجه اإلشراق الفائق

مرحلتي تقشير إلحياء وإضاءة البشرة الباهتة،
تشتمل هذه المعالجه الفريد على
ْ
ُستخدم فيه
لتعود طريةً ناعمةً صافية .وت
تخلصانها بلطف من الخاليا الميتة
َ
َ
مكونات تلميع طبيعية تجعل البشرةَ تُشرق وتتورد بلون الصحة والعافية.
ُ

المعالجه المكثفه لتحدي السن

ابتُ ِكرت المعالجه المكثفه لتحدي السن لحفز عملية تجديد وترميم خاليا البشرة،
شيء من
عالمات التقدم في السن الستعادة
نتائج مديدةَ األثر تح ّيد
ما يعطي
ٍ
ِ
َ
تألق الشباب .وهو أنسب ما يكون للبشرة الجافة التي فقدت شيئ ًا من رطوبتها.

معالجه تنظيف وجوه الرجال

تنظيف عميق لوجه الرجل ُصمم لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة بالرجال ،وقايةً لها من اآلثار الخشنة
هي معالجه
ٍ
بتقشير لطيف إلزالة الشوائب
مصدره البيئة .تبدأ المعالجه
ضرر
للحالقة ومما تتعرض له في الحياة اليومية ِمن ٍ
ُ
ٍ
وينورها تنويرا.
يتبعه قناع ترطيب عالي األداء ينعش البشرة
ِّ

التنظيف السريع للوجه

مخصص ُصمم إلعطاء أعظم النتائج الممكنة في
وجه
ابتُ ِكر هذا التنظيف خصيص ًا للشخص دائم التنقل ،وهو تنظيف
ٍ
َ
صيغ إلنعاش وتجديد وإحياء البشرة.
وقت ممكن .وقد
أقصر
َ
ٍ

أشكال معالجة الجسم
المعالجة التي يستحقها الجسم

والترطيب الكثيف ،على تنقيه الجسم من
َستخدم قوةَ األنزيمات
تعمل هذه المعالجة الشاملة للجسم ،التي ت
ِ
َ
أكثر شباب ًا.
وتغذيته ،ما يعطي إحساس ًا عميق ًا باالنتعاش .ويسترد الجسم حيويتَ ه
وتنظيفه
السموم
َ
ِ
ِ
ونشاطه ويبدو َ

التشمس
قناع الترطيب بعد
ُ

طريقة مثالية لترطيب الجلد بعد التعرض ألشعة الشمسُ .يلف فيها
هذه المعالجة الترطيبية المترفة للجسم
ٌ
الجسم بطبقه من نبات االرنكا المهدئ مع قناع من الماندرين المرطب لوقاية الجلد المتعرض ألشعة الشمس ،ما
يمنح المرء إحساس ًا بتجدد النشاط.

التدليك
تحرير العضالت المشدودة

تمرين
وتخلص من وجع العضالت بهذا التدليك القوي السيما بعد
ُف َك هذه العقد
ِ
ْ
ضغط
يوم من الرياضة ،حيث يقوم معالجو السراي لدينا بتطبيق
ٍ
ٍ
لياقة بدنية أو بعد ٍ
ومركز للتأثير بعمق حتى طبقات األلياف العضلية إلزالة التوتر.
قوي
ّ

المعالجة السويدية

زيوت
انسيابية طويلة مع استعمال
بحركات
تقنية لمعالجة األنسجة الرخوة
ٍ
ٍ
ٍ
حالة من التوازن واالنسجام.
تقنية التدليك كالسيكية تضعك في
أساسية ،وهي
ُ
ٍ

التدليك العالجي العطري

استراحة
بتجربة
استرخ مع هذا الخليط العطري من زيوت التدليك العالجي وتمتع
ٍ
ِ
ِ
طريقة رائعة إلنهاء
حالة من الهدوء والسكينة.
واسترواح فريدة ،تنقلك بعيداً إلى
ٌ
ٍ
ٍ
يوم مرهق.
ٍ

التدليك بالحجر الساخن

أساسي دافئ
زيت
بركانية ناعمة
أحجار
ُستخدم فيه
وت
َ
ٌ
ومسخنة غُ ِمست في ٍ
َ
ٍ
ٌ
إلزالة التوتر من عمق النسيج العضلي ،ما يعطي شعوراً لطيف ًا باالرتياح.

تدليك ما بعد السفر

معالَجة مهدئة ومرخية للمسافرين المتعبين تخلصهم من اضطراب السفر الطويل
منطقة زمنية إلى أخرى ،إذ تعيد الساعة الداخلية للجسم إلى سابق
بالجو من
ٍ
اإلحساس بالتوازن كما كان.
عهدها بعد انزياح ،وتعيد
َ

تدليك سريع للوجه أو الظهر أو القدمين

استعد طاقتك بسرعة بهذا التدليك الزيتي المرخي للوجه أو الظهر أو القدمين
ِ
أو لكل ذلك.

