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€ 10,-
€ 15,-
€ 15,-

€ 15,-

€ 25,-

€ 29,-

€ 39,-

€ 59,-

€ 59,-

€ 39,-

GRANDSPA 

Wimpern & Brauen

Beauty ServiceGRANDSPA Etikette

Depilation

Hände & Füße عالجات اليد والقدمين 

مانيكور تقليدي

بدون طالء أظافر بقيمة 49 يورو / مع طالء أظافر بقيمة 69 يورو، 

باديكور تقليدي

بدون طالء أظافر بقيمة 59 يورو / مع طالء أظافر بقيمة 69 يورو،

OPI Infinity تلميع األظافر مع أوبي انفنيتي

باإلضافة لعملية طلي واحد لألظافر

تحصل كهدية على طالء األظافر أوبي انفنيتي

جل ورنيش أوبي انفنيتي

إزالة ورنيش الجل 

قواعد إتيكيت مركز العافية غراند سبا خدمة الجمال و العناية بالبشرة

تعد هذه النسخة لمجلد مركز العافية صالًحة اعتباًرا من مايو 2022 وتستبدل جميع اإلصدارات القديمة من هذا المجلد.

€ 35,-

€ 49,-

€ 24,-
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€ 49,-

€ 49,-

€ 69,-

€   89,-

€   89,-

€ 119,-

€ 119,-

€ 119,-

€ 119,-

€ 175,-

25 Minuten Facial Express Gesichtspflege

Gesichtsbehandlungen für Sie und ihn 

75 Minuten Bio oder Anti-Aging Lifting Gesichtsbeh.

50 Minuten Klassische Gesichtsbehandlung

PA

STB

CC

PA

STB

CC

BIO

Lift Alpes

STB

عالجات الوجە عالية النقائة لكي و له

عالج شد الوجه العضوي أو العالج المضاد للشيخوجة ب 75 دقيقة

89



Lomi Lomi Nui 

Hot Stone Massage

Kräuterstempelmassage 

Auszeit für den ganzen Körper

Massagen aus aller Welt

عالجات التدليك من قصص الخيال العالمية 

تدليك األعشاب الطبيعية 
عبارة عن تقنية تدليك شرق آسيوية بتوابل معطرة وأكياس أعشاب وزيت 

نباتي ساخن.من خالل هذا التدليك تعمل المستقبالت الحرارية على تنشيط 
عملية »الشفاء الذاتي« في الجلد ، مما يؤدي إلى تجديد الخاليا بشكل فعال 
، وله تأثير إيجابي على الجسم كله حيث يحرر الجسم من الضغط و التوتر. 

هذه التقنية رائعة بكل معنى الكلمة!

الوقت الالزم: 50 أو 75 دقيقة بقيمة 98 يورو أو 129 يورو فقط

لومي لومي نوي

تدليك معبد هاواي - ملكة التدليك. تكمن وراء ذلك
فلسفة HUNA ، التي تجمع بين الجسد والعقل والروح

بلطبقات العميدة الغاية وغير معقدة. لومي اومي نوي يحرر
الطبقات العميقة من الجسم من الجسم من اإلجهاد والمخاوف

واالنسداد - يحقق االسترخاء العميق ويوقظ الباطن
الجميل من الجسم.

الوقت الالزم: 50 أو 75 دقيقة بقيمة 98 يورو أو 129 يورو فقط

تدليك الحجر الساخن

الطربق إلى مركزك - االنسجام والطاقة من خالل أحجار
االحترار. استمتع بمزيج رائع من أعمال الطاقة والتدليك

والتأثيراث المكثفة ألحجار احمم البركانية الساخنة - 
تجربة عمق كلي تماًما.

الوقت الالزم: 50 أو 75 دقيقة بقيمة 98 يورو أو 129 يورو فقط

€ 49,-/89,-

St Barth Aromamassage

€ 125,-

St Barth Kokostraum

مهلة مريحة للجسم كله
”تأثير ثالثي“

التدليل مع التقشير واللف والتدليك. ينظف االستحمام بالبابايا بزيت 
األفوكادو الثمين بشكل عميق. يتبع ذلك غالف مغذي للجسم للحصول 

على بشرة ناعمة مخملية. إلنهاء العالج ، استمتع بتدليك لطيف مع زيوت 
األفوكادو وجوز الهند المغذية.

-,125 €ب 75 دقيقة
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€ 49,-/89,-

€ 49,-/89,-

€ 89,-

Berg-Balsam-Massage

Kerzenbalsam-Massage

Alpenduo

Himalaya Elixier Gesichtsmassage

Alpine Massage-Rituale mit Pure Altitude

ب 50 دقيقة

من 25 دقيقة إلى 50 دقيقة

GRANDSPA 

€ 125,-

GRAND Alpintrio 

Grandspa Signature Treatment 

مساج إكسير الهيمااليا للوجه 
تدليك مريح للوجه باستخدام مصل مجدد

ومغذي للجلد و مدعوم بقوة الكوارتز الوردي أو حجر اليشم. 

-,49 €ب 25 دقيقة

Pure Altitude عالجات التدليك لجبال األلب مع منتاجات النقاء الصافي

من 25 دقيقة إلى 50 دقيقة

توقيع و بصمة عالجات مركز العافية غراند سبا الخاصة
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توقيع و بصمة عالجات مركز العافية غراند سبا الخاصة

عروض الجمال والعافية لدينافي لمحة واحدة

عالجات التدليك من قصص الخيال العالمية 

Pure Altitude عالجات التدليك لجبال األلب مع منتاجات النقاء الصافي

عالجات الوجە العالية النقائة لكي و له

خدمات الجمال و العناية بالبشرة

قواعد إتيكيت مركز العافية غراند سبا

ضيوفنا الكر ام و األعزاء!
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GRANDSPA GRANDSPA 
مركز العافية الكبير ”غراند سبا“


