
טיפולי גוף

משך עיסויים קצרים 
הטיפול
)דקות(

מחיר
)ש׳׳ח(

עיסוי גב כתפיים עיסוי המתמקד בפלג הגוף העליון, להפגת מתחים 
וכאבי שרירים באזורי הגב, הכתפיים והצואר. טוב להקלה מיידית מעומסי 

היום יום. 

 25 255

שירודהרה עיסוי קרקפת הודי מסורתי, הכולל ניסוך של שמן שומשום 
חם על המצח )העין השלישית(, מלווה בעיסוי קרקפת. לטיהור אנרגטי 

והפגת מתחים.

 25 255

עיסוי כפות רגליים 25 דקות של גן עדן, עיסוי בכפות הרגליים עם 
חמאה מרעננת להרגשה של רגלים קלילות.

 25 255

255 25 עיסוי ראש וצוואר עיסוי ממוקד בראש ובצוואר לשחרור מלחצי היום יום.

עיסויים מרגיעים

עיסוי ארומטי טיפול מרגיע הנעשה בתנועות ארוכות ועדינות תוך שימוש 
בתערובת שמנים ארומטיים הנספגת ומשפיעה על הגוף והנפש לאורך זמן.

 50 410

עיסוי לימפטי טכניקה המשפיעה על מערכת הלימפה ומסייעת בסחיטת 
נוזלי הגוף ופינוי רעלים מהגוף. מומלץ לאחר נסיעות ממושכות, להקלת 

נפיחויות ועייפות.

 50 410

עיסוי לנשים הרות עיסוי מרגיע עם שמן שקדים להקלה על מתחים 
ותחושת כבדות אצל נשים הרות. 

* ניתן לבצע החל מהשבוע ה-14 בלבד.

 50 390

איירוודה )2 או 4 ידיים( עיסוי הודי, עדין ומלטף המבוצע על ידי משיכת הגוף 
בשמן שומשום חם בתנועות ארוכות ומעגליות. בחלקו השני של העיסוי, ניסוך 
שמן שומשום חם על המצח בליווי עיסוי קרקפת. מסייע לאיזון האנרגטי. 

* עיסוי זה מתבצע בעירום מלא, עם כיסוי מתאים לאיזורים הצנועים. 

 75 670 / 520

"סטון טראפי" טיפול המשלב שימוש באבני בזלת חמות עם אבני שיש 
קרות. טיפול המסייע לאיזון גוף ונפש ומשרה חמימות, חוויה בלתי נשכחת.

 75 550

עיסוי קצוות עיסוי קרקפת, כפות ידיים וכפות רגליים. מסייע לתחושת 
שחרור בכל הגוף.

 50390

אביאנגה )2 או 4( עיסוי הודי עדין ומלטף המבצע על ידי משיחת הגוף 
בשמן שומשום חם ובתנועות ארוכות ומעגליות.

* עיסוי זה מתבצע בעירום מלא, עם כיסוי מתאים לאיזורים הצנועים. 

 50 520 / 410
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משך איזון ושחרור
הטיפול
)דקות(

מחיר
)ש׳׳ח(

עיסוי באבנים חמות שימוש באבני בזלת חמות על ידי הנחתם על ערוצי 
האנרגיה בגוף. העיסוי תורם להשפעה קלה על מערכות הגוף ושכבות 
השרירים העמוקות, ולהשגת שחרור מלחצי היום יום. חוויה מטהרת וחמימה.

 75 / 50 560 / 430

עיסוי משולב עיסוי המשלב מספר טכניקות בהן מתמחה המטפל. 
טיפול המתאים לצרכיו האינדבדואלים של כל אחד ואחד.

 75 / 50 510 / 410

רפלקסולוגיה טכניקת עיסוי כפות רגליים, מבוססת על עיסוי ולחיצות 
בכפות הרגליים, לשחרור חסימות אנרגטיות. משרה תחושת קלילות.

 50 390

עיסוי שוודי עיסוי לשחרור שרירים כואבים ולהפגת מתחים, עבודה 
עם שמן שקדים על מערכת השרירים. מותיר תחושת הקלה ורגיעה.

 75 / 50 510 / 390

שחרור ממתח שרירים

עיסוי רקמות עמוק עיסוי עמוק, איטי וחזק הממוקד באזורים ספציפיים, 
בהם המתח השרירי גבוה במיוחד. משחרר ממתח באזורים כואבים 

בגוף על ידי לחיצות ועבודה עמוקה.

 50 430

עיסוי בראשית באלנסינג עיסוי עמוק מיוחד ושונה. עיסוי עמוק לפלג 
גוף עליון ולאיזון הגוף עיסוי קצוות- בקרקפת, בכפות ידיים ובכפות 

הרגליים המשלים את החוויה ומעניק הרמוניה ושלווה.

 75 650

עיסויים מהמזרח

עיסוי תאי אוריינטל טכניקת טיפול תאילנדית, תוך עבודה על ערוצי 
האנרגיה בגוף, לחיצות באמצעות אגודל  ומתיחות. מותיר תחושת 

מרץ וחיוניות.

 75 / 50 510 / 410

שיאצו טכניקת טיפול יפנית, המתמקד בעבודה על ערוצי האנרגיה 
בגוף )המרידיאנים(, תוך שימוש בלחיצות כף יד מלאה ומתיחות. 
מותיר תחושת רוגע. * מתבצע על מזרן )על הקרקע( ובלבוש נוח.

 75 / 50 510 / 410

החמאם

קסה – פילינג גוף חוויה טורקית מסורתית של עיסוי, ניקוי וצחצוח הגוף 
בחמאם אותנטי להרגשה נפלאה של עור רך ונקי משרירים משוחררים.

 25 330

330 25 עיסוי טורקי עיסוי חזק וממריץ, לשיפור זרימת הדם ולשחרור השרירים.

 טיפולי פילינג

מבחר פילינגים לחידוש תאי העור, להשלמת מראה זוהר ולרכות 
מלטפת. שאלו אותנו על ניחוחות נוספים.

פילינג מלח - לבנדר מחטא ומרגיע. לסיום נמרח העור בחמאת 
גוף לבנדר.

 50 390

פילינג מלח – למון גראס פילינג אנטי צלוליט, מחטא ומרומם רוח. 
לסיום נמרח העור בחמאת גוף למון גראס.

 50 390



משך טיפולי עטיפה
הטיפול
)דקות(

מחיר
)ש׳׳ח(

מבחר עטיפות גוף להענקת לחות והעשרת עור הגוף במינרלים.

390 50 עטיפת חימר עשיר במחצבים ובמינרלים הנחוצים לגוף.

390 50 עטיפת אצות ים עשיר במינרלים, בעל אפקט אנטי צלוליט.

Dermalogica

חברת קוסמטיקה הוליסטית אלטרנטיבית המבוססת על הרפואה 
הסינית, אשר משתמשת בתכשיריה בחומרים פעילים פארא -רפואיים 
בריכוזים גבוהים ובבטיחות מקסימלית. החברה גורסת שעור בריא הוא 

עור יפה ועלינו לטפל בו כפי שאנו מטפלים בכל איבר אחר בגופנו.
תכשירי החברה נמכרים ע"י קוסמטיקאיות בלבד, ואינם מכילים את 
המרכיבים הסטנדרטיים המקובלים בקוסמטיקה הגורמים לגירויים בעור: 
שמן מינרלי,  SD אלכוהול, צבעים סינטטיים, ריחות מלאכותיים, לנולין 
פורמלדהיד, תכשירי החברה צמחיים וטבעיים ואינם מנוסים על ב"ח.

טיפול פנים אייג' סמארט הטיפול היוקרתי למניעת הזדקנות מוקדמת 
של העור ולשיפור מראה הפנים. הטיפול משלב ריכוז גבוה של ויטמינים, 
חומצות פירות ופפטידים, לשיפור ולמיצוק העור, להחלקת קמטוטים 
ולתוספת זוהר וברק. בטיפול משולב פילינג AHA ומסיכת אצות ממצקת 

)מומלץ לעור יבש, ולבעלי עור עם נזקי שמש(.

 75 510

טיפול פנים קצר טיפול יופי המותאם אישית לפי סוג העור וצרכיו. 
למראה רענן וחיוני.

 25 290

טיפול אנטי סטרס לעור רגיש טיפול הרמוני מיוחד המשלב עיסוי 
ארומתרפי עשיר בתמציות ובשמנים, להרגעה של עור אדמומי מגורה 
ולכל עור המצוי ב"סטרס". טיפול זה משלב מסכת קווקר פעילה וסרום 
מרגיע מפני נזקי הסביבה. זהו טיפול חמים ונעים, בעל אפקט של פינוק 

והרגעה. הטיפול מותיר את העור רגוע וזוהר.

 50 410

טיפול פנים קלאסי טיפול פנים, מרגיע ומפנק, המותאם לסוג העור 
וצרכיו. מכיל ויטמינים חיוניים לעור ותורם לגמישות העור ולמראה 

רענן וחיוני.

 75 / 50 485 / 390

טיפול פנים לניקוי עמוק ניקוי עמוק לעור הפנים הכולל ניקוי וניקוז 
הנקבוביות, חיטוי וספיחת עודפי שומן בעור. בטיפול משתמשים באנזימים 
צמחיים וחומצות פירות לאיזון וטיהור העור.  הטיפול מתאים לעור 

שמן – מעורב.

 75 510

טיפול פנים מטהר לגבר טיפול פנים מיוחד לגבר הכולל פילינג ייחודי 
על בסיס סובין אורז, אנזימים צמחיים וחומצות פירות, כולל ניקוי וטיהור 
של העור )מומלץ לכל גבר שרוצה להקפיד על בריאות העור וחיוניותו(.

 50 410



משך חבילות טיפולים
הטיפול
)דקות(

מחיר
)ש׳׳ח(

רומנטיקה במדבר - זוגי עיסוי שוודי לבני הזוג )50 דקות(,
ג'קוזי זוגי, שמפניה ופלטת פירות מפנקת לאור נרות )25 דקות(.

 915

רגיעה והתחדשות 3 טיפולים: פילינג לבחירתך )45 דקות(, עיסוי שוודי 
)50 דקות( ורפלקסולוגיה )50 דקות(. *החבילה היא לאדם

 970

העצמה אנרגטית 3 טיפולים: פילינג לבחירתך )45 דקות( , שיאצו )50 
דקות( ורפלקסולגיה )50 דקות(. *החבילה היא לאדם

 1100

חבילת הריון 3 טיפולים: טיפול פנים )50 דקות( , רייקי )50 דקות( ועיסוי 
הריון )50 דקות(.  *החבילה היא לאדם

* ניתן לבצע החל מהשבוע ה-16 בלבד.

 970

3 טיפולים: טיפול פנים )50 דקות(, פילינג לבחירתך )45  יופי טבעי 
דקות( ועטיפה לבחירתך )50 דקות(. *החבילה היא לאדם

 970

באווירה מדברית 3 טיפולים: איירוודה 2 ידיים )75 דקות(, רייקי )50 
דקות( ורפלקסולוגיה )50 דקות(. *החבילה היא לאדם

 1100

להשלמת המראה
פדיקור הורדת עור מת מסביב לציפורן, השריית הציפורניים, פילינג 

קרם ומריחת לק בצבע לבחירתך
 50 255

מניקור הורדת עור מת מסביב לציפורן, השריית הציפורניים, פילניג, 
קרם ומריחת לק בצבע לבחירתך

 50 210

ופינוק כף הרגל הורדת העור מסביב לציפורן, השריית  פדיקור 
הציפורניים, פילינג, קרם, עיסוי כף הרגל ומריחת לק בצבע לבחירתך. 

 75 355

155 25 פדיקור אקספרס סידור הציפורן ומריחת לק

155 25 מניקור אקספרס סידור הציפורן ומריחת לק

לתשומת לבכם:
- נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ומידע, בטל': 08-6598041 )חיוג מהחדר - שלוחה 41(.

- שעות פעילות הספא: 19:00-09:00.
- יש לחתום על הצהרת בריאות לפני תחילת טיפול או שימוש במתקני הספא.

- הכניסה למתחם הספא מגיל 16 ומעלה.
- נא להגיע 10 דקות לפני מועד תחילת הטיפול.

- צוות המטפלים רשאי להפסיק את הטיפול אם התנהגות האורח אינה מכובדת.
- על ביטול הטיפול או שינוי בסוג הטיפול יש להודיע עד 4 שעות מראש. 

- ביטול ללא הודעה מראש, יחוייב המזמין ב- 50% ממחיר הטיפול.
- נא להגיע לטיפול ולמתקני הספא ללא תכשיטים וחפצים יקרי ערך. ההנהלה אינה   

  אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם.
- אין כפל מבצעים והנחות על חבילות הטיפולים )לחברי 'חוג השמש' – עד 10% הנחה(.

- המחירים כוללים מע"מ.


