


يمثل اليم سبا جوهرة 
مكنونة وسط واحة 

ديزيرت بالم ذات األفنان 
الغناء واألجواء الهادئة.

LIME Spa is a hidden 
gem within the 
elegant and tranquil 
oasis of Desert Palm.



تجربة فريدة في اليم سبا
رحالت رفاهية ودالل تخترق 

كل الحدود وتلهم المشاعر 
واألحاسيس.

The LIME Experience
Indulgent journeys created to 
break boundaries and inspire.



طقوس االستجمام
أروع التجارب والمشاعر هي تلك التي يتشاركها شخصان. وال 

يستثنى من هذا تجربتك الفريدة لطقوس االستجمام في  اليم، 
التي صممت بحيث يمكنك أن تتشارك فيها مع شخص آخر أو 

لك وحدك.

طقس اليم لالستجمام
• 180 دقيقة • 210 دقائق • 240 دقيقة 150 دقيقة 

صمم طقس االستجمام الذي يروق لك. األمر بسيط؛ ما عليك سوى أن 
تخبرنا عن الوقت الذي يناسبك والتجربة التي تود االستمتاع بها من 
قائمة خدماتنا ومنتجاتنا. وإن احترت في االختيار، يسرنا أن نقدم لك 

النصح واإلرشاد.

األزواج
180 دقيقة

حمام تركي مع الفرك بالملح  

مساج اليم إنتويتيف   

رفليكسولوجي وتدليك للرأس بالطريقة الهندية  

عالج الوجه بفيتامين »سي«  

مقاومة أعراض الشيخوخة
180 دقيقة

حمام تركي مع الفرك بالملح  

تدليك للقدمين )رفليكسولوجي(  

مساج اليم إنتويتيف  

عالج الوجه بالكافيار واللؤلؤ  

طقس اليم لالستجمام
180 دقيقة

بوليش بالبابونج  

مساج الحمل  

عالج الوجه المنعش  

مساج اليم بيديكيور الفاخر للقدمين  

للرجال
150 دقيقة

حمام تركي مع الفرك بالملح  

مساج األنسجة العميقة  

تدليك للقدمين )رفليكسولوجي(  

مساج الوجه األساسي  

للسيدات
150 دقيقة

بوليش بالبابونج  

مساج سيرينيتي بودي إلضفاء إحساس بالسكينة على البشرة  

مساج بالينيز  

العناية ببشرة الوجه بالزيوت العطرية  

Rituals
An experience is always best shared by two. Your 
LIME Ritual is no exception, made for two or just for 
you. 

The LIME Ritual
150 minutes • 180 minutes • 210 minutes • 240 minutes

Create your own spa ritual. It’s simple; let us know the 
time you would like to have and what you would like to 
experience from our menu in that time. Spoiled for choice? 
We will guide you. 

Couples
180 minutes

 Turkish Salt Scrub

 LIME Intuitive Massage

 Reflexology and Indian Head Massage

 Vital “C” Facial

Age Defying
180 minutes

 Turkish Salt Scrub

 Foot Reflexology 

 LIME Intuitive Massage

 Caviar and Pearl Facial

Mother To Be
180 minutes

 Chamomile Polish

 Pregnancy Massage

 Refresh Facial

 Luxury LIME Pedicure

His Time
150 minutes

 Turkish Salt Scrub

 Deep Tissue Massage

 Foot Reflexology 

 Essential Facial

Her Time
150 minutes

 Chamomile Polish

 Serenity Body Experience

 Balinese Massage

 Aromatic Facial



Private LIME
Create your own personalised spa ritual. 
It’s simple. You tell us the time you would 
like and what you want to experience form 
the menu in that time.

Spoiled for choice?  We will guide you.

Our Private Spa Sanctuaries with outdoor 
shower, bath and day bed set in the midst of 
a sultry, tropical garden, will be your next 
destination.

العناية ببشرة الوجه
تشتهر مستحضرات العناية 

ببشرة الوجه كيرستين فلوريان 
باستخدامها أفخر المكونات وأرفع 
مستويات الجودة وتحقيق أفضل 

النتائج للرجال والسيدات على 
حد سواء.

Facials
Kerstin Florian facials are 
renowned for their use of the 
finest ingredients, luxurious 
quality and outstanding 
results for him or for her. 



العناية ببشرة الوجه
كيه-ليفت

أحدث ما توصلت إليه تقنيات مقاومة أعراض الشيخوخة. ويستخدم 
هذا النظام ذو األداء الرفيع ثالثة مصادر مسجلة ببراءات اختراع خاصة 

لتحقيق نتائج متقدمة جدًا:

تقنية الديودات الباعثة لألشعة تحت الحمراء لتحريض الجسم   
على إنتاج الكوالجين وتجديد الخاليا

تقنية التيار الميكروي النبضي الذي يضبط قوة العضالت لشد   
الوجه وإزالة التجاعيد

نظام العالج العابر للجلد لتنشيط وظائف الخاليا وتغذية البشرة   
وإروائها على مستوى الخاليا

العالج بالكافيار واللؤلؤ مع تقنية كيه-ليفت
150 دقيقة

أقوى عالجات الوجه المقاومة ألعراض الشيخوخة، إذ يروي البشرة عن 
طريق مادة الكافيار الغنية بالبروتين وبمضادات التأكسد البحرية 

القوية. وتعمل هذه المنتجات الحصرية ذات الفعالية العالية، جنبًا إلى 
جنب مع مساج أكيو-ليفت وتقنية كيه-ليفت، على شد الوجه وإزالة 
التجاعيد وإضفاء انسيابية وصفاء واضحين عليه، بينما تعمل طبقة 
بيو-ماتريكس الغنية بالمكونات الحيوية البحرية على إشباع البشرة 

بالمرطبات الفعالة التي تضفي عليها انسيابية ووضاءة في اللون. 
وتكون نتائجه مباشرة تتجسد في بشرة شابة نابضة بالصحة والتألق. 

ويتوج هذا العالج للوجه بعالج خاص للعينين ومساج للكتفين 
والساعدين واليدين إلزالة التوتر.

فايتال »سي« مع كيه-ليفت
90 دقيقة

يستخدم هذا العالج مضادات تأكسد قوية لمواجهة أولى أعراض 
الشيخوخة. إذ يشتهر فيتامين سي بقدرته على تعزيز مرونة البشرة 

وتحفيزه إلنتاج مادة الكوالجين وترميم البشرة التالفة بفعل أشعة 
الشمس. كما أن وضع قناع طحالب سبيرولينا الغني بالبروتينات 

والفيتامينات يعمل جنبًا إلى جنب مع تقنية كيه-ليفت على إضفاء 
التألق على بشرتك وإعطائها مزيدًا من النضارة والشباب.

Facials
K-Lift
Is the latest generation in technology for age reversal. This 
high performance system uses three patented sources to 
achieve advanced results: 

 Infrared L.E.D. light to stimulate collagen production 
and cellular regeneration. 

 Impulse micro current re-educates muscle tone to firm 
and lift the facial contours.

 Transdermal delivery system to awaken cell function, 
nourish and hydrate at a cellular level. 

Caviar and Pearl with K-Lift
105 minutes

The ultimate age defying facial, deeply hydrates the skin 
with protein-rich Caviar and powerful marine antioxidants. 
These exclusive and highly active products, together with 
the Acu-Lift massage and the K-Lift system, visibly lift, 
smooth and firm the facial contours whilst the marine bio-
matrix sheet infuses the skin with active moisturisers to 
promote an even tone. Results are immediate; a youthful, 
healthy and luminescent complexion. Your facial experience 
is enhanced with a specific eye treatment, stress release 
shoulder massage, lower arm and hand treatment. 

Vital ‘C’ with K-Lift
90 minutes 

Utilises powerful antioxidants to combat the first signs of 
aging. Vitamin C is renowned for its ability to strengthen 
skin elasticity, stimulate collagen production and repair sun 
damage. An application of a spirulina algae masque rich in 
proteins and vitamins works together with the K-Lift system 
to illuminate your skin and create a firmer and more youthful 
complexion. 

عالج بيوريفاي لتنقية بشرة الوجه مع تقنية كيه-ليفت
90 دقيقة

60 دقيقة *بدون تقنية كيه-ليفت

صمم هذا العالج ألنواع البشرة المحقتنة والزيتية والتي تعاني من 
بعض المشكالت، وهو عالج عميق لبشرة الوجه يبدأ بإجراء تحليل 

لطبيعة البشرة وعملية تقشير احترافية باستخدام األنزيمات واألحماض 
المتعددة. ويتبع هذه العملية وضع قناع فوار منقي ومعالج للبشرة 

مع مساج تجفيف عميق للعنق والكتفين والوجه إلزالة السموم 
واالحتقان وإعطاء البشرة شعورًا بالحيوية والنشاط.

عالج راديانس مع تقنية كيه-ليفت
90 دقيقة

60 دقيقة *بدون تقنية كيه-ليفت

صمم هذا العالج خصيصًا إلضفاء اإلشراق والبياض والصفاء على 
البشرة. ويتضمن عملية تقشير باستخدام إنزيمات وأحماض متعددة 

لبشرة الوجه والعنق وأعلى الصدر واليدين إلضفاء التألق على البشرة 
وإعطائها لونًا انسيابيًا متجانسًا. كما أن مساج التنقية العميق ينشط 

الدورة الدموية، كما يتضمن وضع قناع من نوع فريد من األرز يضفي 
على البشرة اإلشراق ويستعيد لها تألقها على الفور.

كيه-ليفت بوست
45 دقيقة

صمم هذا العالج لتقوية عضالت الوجه واستهداف المناطق الحساسة 
من العينين والشفتين، بحيث يعطي الوجه قوة ونشاطًا، كما يزيل 

التجاعيد والخطوط من الوجه ويضفي على معالم الوجه إشراقًا 
ونضارة فورية.

Purify with K-Lift
90 minutes
60 minutes *excluding K-Lift

Designed for congested, oily and problematic skin types, this 
deep cleansing facial begins with a thorough skin analysis 
and professional multi-acid enzymatic peel. Extractions are 
followed by an effervescent, purifying and healing mask with 
a deep draining massage of the neck, shoulders and face to 
detoxify, decongest and provide an energising finale.  

Radiance with K-Lift
90 minutes
60 minutes *excluding K-Lift

Specifically designed to address skin brightening, whitening 
and clarity. An exfoliating multi-acid and enzymatic peel of 
the face, neck, décolleté and hands brightens and evens 
out the skin tone. A deep-cleansing massage promotes 
circulation and a unique rice cooling masque immediately 
illuminates and restores skin brilliance. 

K-Lift Boost
45 minutes

Designed to strengthen the facial muscles and target the 
delicate areas of the eyes and lips, giving your face a power 
boost. Fine lines and wrinkles are smoothed with firmed and 
lifted contours for instant radiance. 



العناية ببشرة الوجه
سوذ

60 دقيقة

عالج يجمع بين فوائد الترطيب والتهدئة والترميم التي يتميز بها قناع 
األمالح األلجينية الفريد وبين المستخلصات النباتية إلضفاء التوازن 

على بنية البشرة. وقد تم الجمع بين هذه المكونات لمعالجة وتجديد 
حيوية أكثر أنواع البشرة حساسية، بحيث تحصل على بشرة متجددة 

معافاة وهو عالج مثالي لألشخاص الذين تتعرض بشرتهم للضرر 
بفعل التلوث واإلجهاد وأشعة الشمس.

أروماتيك
60 دقيقة

في هذا العالج تعمل المستخلصات الجوهرية للزيوت العطرية 
العضوية والمكونات النباتية الفعالة معًا لتنقية البشرة وتجديدها، 

لتمنحك شعورًا بالشباب والحيوية المتجددة. وقد تم تصميم هذا 
العالج خصيصًا ليناسب حاجة كل شخص ونوع بشرته؛ لذا فهو العالج 

األمثل للذين يفضلون الطرق الواضحة الصافية في العناية بالشرة.

رفريش
30 دقيقة

عالج يعيد الحيوية للبشرة عبر عملية تنظيف وتقشير وقناع خاص 
ينشط البشرة ويعيد إليها صفاءها.

Facials
Soothe
60 minutes

Calming, soothing and repairing benefits of a unique 
alginate mask system with balancing botanical extracts. 
This is combined to heal and rejuvenate the most sensitive 
of skins, resulting in a restored and repaired complexion 
perfect for those affected by pollution, stress and sun 
damage. 

Aromatic
60 minutes

Organic aromatherapy elixirs and botanical actives work 
to purify and renew your skin, leaving you feeling youthful 
and rejuvenated. This facial is customised and tailored for 
individual skin types and is the perfect choice for those who 
prefer a pure approach to skin care. 

Refresh
30 minutes

Revive a tired complexion with a cleansing, exfoliation and 
specific mask to reawaken and reveal skin clarity. 



حددت شركة ريفاينري 
أوف مايفير بلندن 

لنفسها مكانة تجعلها 
الرائدة في مجال العناية 

بزينة الرجال
وتتوفر لدى الشركة عبر ما 

قامت به من أبحاث وعمليات 
تطوير شاملة مجموعة قوية من 

مستحضرات العناية بالبشرة  
وعالجاتها أعدت للرجال وبأيدي 

الرجال.

ديفينيتيف
105 دقائق

عالج فريد للوجه والجسم يبدأ بعملية تقشير ومساج إلزالة التوتر 
من الظهر والعنق وفروة الرأس، وإرخاء الشد العضلي وتحضيرك 
لعالج تنظيف الوجه العميق »بور ليفت«. ويستمد هذا العالج قوته 
من الزيوت العطرية األساسية والمكونات النباتية الفعالة الخاصة 

بتشكيلة منتجات ريفاينري لتحفيز البشرة على أعمق مستوياتها، 
حيث يتم شد مالمح الوجه بشكل واضح وإرواء البشرة وإزالة 

التجاعيد منها وإضفاء النعومة عليها.

برفورمنس
60 دقيقة

يعمل هذا العالج الفعال جدًا للوجه على تخليص البشرة من 
الشوائب وتلطيفها وإزالة األعراض الظاهرة للتعب والشيخوخة 

فيها. وباستخدام قوة منتجات ريفاينري، سيجري في عروقك 
إحساس بالحيوية والتجدد واالستعداد التام لمواجهة العالم.

The Refinery of 
Mayfair, London, 
has defined itself as 
the leader in men’s 
grooming. 
Through extensive research 
and development, The 
Refinery has a pioneering 
collection of skin care and 
treatments formulated by men 
for men.

Definitive
105 minutes

A unique face and body experience that begins with an 
exfoliation and stress release massage of the back, neck, 
shoulder and scalp, dissolving muscular tension and 
preparing you for a “power lift” deep cleansing facial. This 
facial utilises the power of the essential oils and active 
botanicals unique to The Refinery range to stimulate 
the skin at the deepest level. Facial contours are visibly 
tightened, skin is hydrated, fine lines and wrinkles are 
smoothed. 

Performance
60 minutes

This highly active facial eliminates impurities, calms and 
removes the visible signs of fatigue and aging. Using the 
forces of the The Refinery range you will leave refreshed 
and ready to face the world. 



الجسم
تشكيلة مختارة من العالجات 

والتجارب ُصممت خصيصًا 
لتمنحك جسمًا معافًا وشعورًا 

بالصحة والهناء.

Body
A selection of experiences 
designed for the body and 
your well-being. 



الجسم
حمام تركي مع الفرك بالملح

45 دقيقة

فرك البشرة بالملح وتقشيرها باستخدام مستحضرات غنية بالمعادن 
والعناصر المشبعة بزيوت األوكاليبتوس والخزامى وإكسيرات نباتية، 
ويتبع ذلك حمام فرك بالليف الستعادة نشاط الجسم وإشراق البشرة.

بوليش بالبابونج
45 دقيقة

بفعل مستخلصات عشبة البابونج الممزوجة في الكريم المغذي وحجر 
الخفان البركاني، يعمل هذا العالج على تخليص البشرة من الشوائب. 

ويلي ذلك دوش باستخدام غسول البابونج الملطف للجسم الذي يضفي 
النعومة والملمس الحريري على أكثر أنواع البشرة جفافًا وحساسية.

سيرينيتي
90 دقيقة

متعة استنشاق روائح زهرة الخزامى البرية وما لها من آثار مهدئة 
ومنعشة ومجددة للحيوية، وذلك من خالل الفرك الشامل للجسم 

على مرحلتين تنظف البشرة من أعماقها وتحضر الجسم للتغليف 
بغطاء دافئ مشبع بالزيوت العطرية المريحة التي تدعم تعافي 

الجسم وصحته. يلي ذلك مساج بحجارة البازلت الحارة لزيادة الشعور 
باالسترخاء وإزالة التوتر العضلي.

إنفيغوريت
90 دقيقة

مستحضر ملحي لفرك الجسم وتحفيز نشاطه باستخدام نبات العرعر 
والسرو لتخليص الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية تمهيدًا 

للف الجسم بقناع دافئ من طحلب سبيرولينا والزيوت العطرية 
إلعطاء الجسم القوة والنقاء. ولزيادة مفعول هذا القناع يتبعه مساج 

منعش باستخدام مزيج من الزيوت العطرية واألكسيرات المطهرة 
للبشرة لتحفيز نشاطها واستعادة توازنها.

Body
Turkish Salt Scrub
45 minutes

An invigorating salt scrub exfoliation, rich in minerals and 
trace elements saturated with oils of eucalyptus, lavender 
and botanical elixirs is followed by a loofah scrub shower to 
restore energy and leave you glowing. 

Chamomile Polish
45 minutes

Chamomile extracts infused in a nourishing crème base with 
volcanic pumice lifts away skin impurities. A shower with our 
gentle chamomile body wash will leave the driest and most 
sensitive skin, soft and silky smooth. 

Serenity
90 minutes

Inhale the calming, soothing and rejuvenating effects of wild 
lavender. A thorough two step body scrub deep cleanses 
and prepares you for a warm comforting aromatic cocoon 
which supports skin healing and health. A massage with 
basalt stones promotes relaxation and melts away muscular 
tension. 

Invigorate
90 minutes

A body brushing and stimulating salt scrub with juniper and 
cypress detoxifies and promotes circulation in preparation 
for a warm aromatic spirulina algae body mask to provide 
an instant boost and body cleansing. To enhance the effects 
of the masque an energising massage with a blend of 
cleansing essential oils and elixirs stimulates and restores 
balance. 

ريستور
90 دقيقة

تجربة فريدة باستخدام مستحضر ملحي يرمم البشرة ويجددها مع 
زيوت عطرية عضوية ُتمزج بتركيبة خاصة إلزالة التوتر العضلي وتعزيز 
طرح السموم من الجسم وتغذية أكثر أنواع البشرة جفافًا. ويتم وضع 

الزيت على الجسم بحركات مساج طولية مريحة، ويتم تغطية الجسم 
للمحافظة على دفء الزيوت. وُيعزز مفعول هذه التجربة بمساج للظهر 

يريحه من كل توتر وإجهاد.

كالم
60 دقيقة

غالف فاخر للجسم يرطبه ويغذيه بفضل الخواص العالجية لصبار 
األلو فيرا، إضافة إلى الخصائص المغذية والغنية بالمعادن للطحالب 

والخزامى. عالج مهدئ يرمم للبشرة المجهدة أو تلك التي لفحتها 
أشعة الشمس، ويتضمن مساجًا فاخرًا لفروة الرأس والعنق والقدمين 

باستخدام مرهم ألبيني للقدمين.

Restore
90 minutes

A unique experience using a restorative salt scrub to renew 
the skin combined with organic aromatherapy oils that are 
blended to relieve muscle tension, promote detoxification 
and nourish the driest of skin. The oils are applied with long 
soothing strokes and the body is cocooned to keep the 
oils warm, the effects of this experience are optimised by a 
stress releasing back massage. 

Calm
60 minutes

The healing properties of aloe vera combined with the re-
mineralising and nourishing properties of algae and lavender 
are used in this luxurious hydrating body cocoon. The 
perfect calming, healing treatment for sunburn or stressed 
skin conditions which is also inclusive of a luxurious scalp, 
neck and foot massage with alpine foot balm. 



إميرس
يعتبر االستحمام دومًا مرادفًا 

لمعاني الصحة والقوة واستعادة 
النشاط والحيوية، ولذلك يعّد 
المتمم األمثل ألي عالج، سواء 
استمتعت به داخل السبا أو 

ضمن أجواء الخصوصية التي 
توفرها فيلتك أو جناحك.

هيربال أوكاليبتوس
حمام عالجي باستخدام زيوت األوكاليبتوس والصنوبر واألعشاب 

الجبلية، يزيل التوتر من العضالت والمفاصل.

عالج الزيوت العطرية
مزيج من زيوت يالنغ يالنغ والخزامى والمليسة مع إكسيرات نباتية 

تساعدك في االسترخاء والتحرر والترويح عن النفس.

مينيرال
أمالح وعناصر ومعادن أرضية تعيد التوازن لتلك المكونات في 

الجسم وتخرج منه السموم.

Immerse
Synonymous with healing and 
restorative powers, a bath is 
the perfect complement to 
any spa therapy, enjoyed in 
the spa or in the privacy of 
your suite or villa. 

Herbal Eucalyptus
A therapeutic bath of eucalyptus, pine oils and mountain 
herbs eases stiff muscles and joints.  

Aromatherapy
A fusion of ylang ylang, lavender and melissa aromatherapy 
oils with plant elixirs assist you to unwind and relax.

Mineral
Re-mineralising salts, trace elements and earthly minerals 
detoxify and equalise the body. 



مساج اليم
إنتويتيف

أنت فرد ولك متطلباتك الخاصة 
ونحن ال ننسى ذلك ابدًا.

لذا، وقبل أن نجري لك المساج 
نناقش معك المدة التي ترغب 

في الحصول عليها.
بعد ذلك نبتكر لك المساج عبر 

المزج السليم بين التقنيات 
التي توفر لك تجربة مساج فريدة 

وخاصة.

Lime Intuitive 
Massage 
You are an individual; we 
never forget that. 

Before your massage we will 
discuss how much time you 
would like and your desired 
result. 

We will then create your 
massage by seamlessly 
blending techniques to 
present you with a unique 
massage experience. 



الوقت
60 أو 90 دقيقة

النتيجة المنشودة
النشاط • التوازن • االسترخاء

سويديش
درجات تتراوح بين الضغط برفق وبقوة بحركات انزالقية، وتقنيات الدلك 

والفرك، تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وإراحة العضالت المتوترة 
وزيادة الشعور باالسترخاء.

اليم
تستخدم في هذا العالج أدوات التدليك بخشب الورد الفواح إلزالة التوتر 

العضلي وتحفيز الدورة الدموية وإضفاء شعور قوي بالتوازن.

عالج األنسجة العميقة )ديب تيشو(
مساج قوي وديناميكي للرياضيين لزيادة مرونة العضالت والقضاء 

على األلم وتعزيز عملية التعافي والشفاء.

رفليكسولوجي
أسلوب عالجي عريق قوامه تحريض نقاط ضغط محددة في القدمين 

لفتح مسارات الطاقة في الجسم ما يجعلك تشعر بالتوازن واستعادة 
صفاء الذهن.

رويال ثاي
عالج ُصمم ليمنحك مرونة وقدرة حركية استثنائية ويحرر العضالت 

والمفاصل من التوتر واإلجهاد من خالل تمارين المط والضغط واليوغا.

*يستخدم في هذا العالج بساط  وبيجامة بالطريقة التايلندية 

التقليدية.

Time
60 or 90 minutes

Desire
Energise • Balance • Relax

Swedish
Gentle to firm pressure with gliding strokes, kneading and 
friction techniques stimulate circulation, ease muscular 
tension and promote relaxation.

LIME
Rosewood massage tools are used to liberate muscular 
stress, stimulate circulation and release an intensive sense 
of balance. 

Deep Tissue
A vigorous and dynamic massage for the athletic individual 
to increase muscle flexibility, alleviate pain and assist the 
healing process. 

Reflexology
An ancient technique of stimulating specific pressure points 
on the feet to open the body’s energy pathways leaving you 
balanced with restored clarity. 

Royal Thai
Designed to reveal exceptional flexibility and mobility 
to relieve muscle and joint tensions through stretching, 
compressions and yoga techniques. 

*A traditional Thai floor mattress and Thai pyjamas are 
utilised. 

بالينيز
حركات مساج عميقة متناغمة تعززها حركات التفافية مع تدليكات 
رفيقة تشتت الطاقة السلبية والتوتر، مرسلة أمواجًا من المشاعر 

اإليجابية في جميع أنحاء الجسم.

العالج الهندي للرأس )إنديان ِهد(
عالج لطيف ولكنه محفز، يركز على الرأس والعنق والكتفين لتحرير 

الضغط واستعادة النشاط والطاقة المفتقدة.

عالج الحمل
توليفة خاصة من تقنيات المساج لتحرير التوتر وزيادة الشعور 

باالسترخاء لدى األم والجنين.

شياتسو
أسلوب المساج الياباني القديم يعمل باستخدام األبر الصينية على 
استعادة تدفق الطاقة من خالل الجمع بين طريقة الضغط باألصابع 

وراحة اليد.

الحجر الحار
تستخدم فيه حجارة بركانية حارة لمساعدة يدي المدلك في إخراج 

التوتر من الجسم وإضفاء شعور بالراحة والهناء.

Balinese
Deep rhythmical strokes and rolling movements with gentle 
kneading disperse negative energy and stress, sending 
waves of sensation throughout your body. 

Indian Head
Gentle yet stimulating, focusing on the head, neck, and 
shoulders to release pressure and recapture lost energy. 

Pregnancy
A combination of specific massage techniques to relieve 
stress and promote relaxation for mother and baby. 

Shiatsu
This ancient Japanese acupressure massage restores the 
flow of energy by combining finger and palm pressures. 

Hot Stone
Hot volcanic stones are used as an extension of your 
therapist’s hands to melt away stress, soothe and induce a 
sense of well-being. 



العالجات األساسية
مجموعة من عالجات العناية األساسية والتجميل للرجال والنساء.

اليم مانيكير للعناية الفاجرة باليدين
75 دقيقة

يتضمن مساجًا لليدين والساعد مع المعالجة بشمع البرافين.

اليم بيديكير للعناية الفاخرة بالقدمين
90 دقيقة

يتضمن مساجًا للقدمين والكاحلين مع معالجة بشمع البرافين.

العناية باليدين
45 دقيقة

العناية بالقدمين
60 دقيقة

شيب آند بوليش
30 دقيقة

تظليل الحاجبين
30 دقيقة

تظليل الرموش
30 دقيقة

تظليل الحاجبين والرموش
30 دقيقة

تحديد الحاجبين
30 دقيقة

*تتوفر خدمات التجميل بالشمع، واألسعار عند الطلب.

كيفية الحصول على 
خدمات اليم

الوصول
لضمان االستمتاع بوقتك معنا والحصول على كامل مزايا تجربتك مع 

اليم، نرجو الوصول قبل 15 دقيقة من موعد الحجز.

اإللغاء
نحن نتفهم أنك قد تحتاج لتغيير جدول مواعيدك. ونرجو منك ان 

تبلغنا برغبتك باإللغاء قبل ما ال يقل عن 15 ساعة عمل من الموعد 
المحدد لك. وإذا تم إلغاء المواعيد قبل الموعد المحدد بست ساعات، 

سيتم تقاضي رسم إلغاء منك. أما اإللغاء قبل الموعد بساعتين أو 
عدم الحضور في الموعد فسيؤدي إلى تقاضي السعر كاماًل.

الحجز
ننصح بشدة بأن تقوم بحجز كافة مواعيدك مسبقًا تجنبًا ألي إحباط. 

وسنعلمك باألوقات والعالجات المتاحة عند الحجز.

الوصول في وقت متأخر
في حال وصولك متأخرًا عن الموعد المحدد لك، سنعمل على توفير 

أفضل تجربة ممكنة لك ضمن الوقت المتبقي لموعدك، مع رجاء 
المالحظة أنك قد تضطر لتقليص وقت العالج التالي المحجوز لك. وال 

يؤثر هذا على تقاضي كامل التكاليف الواجبة.

الصحة
يرجى إبالغ موظف االستقبال في اليم عن قيامك بالحجز وكذلك 

المعالج المسؤول عنك، إن كنت تعاني من أوضاع صحية معروفة أو 
آالم او حساسيات أو إن كنت تتعاطى أية أدوية.

The Essentials
The essential grooming and beauty collection for both men 
and women.

Luxury LIME Manicure
75 minutes

Inclusive of a hand and lower arm massage with an intensive 
paraffin wax treatment. 

Luxury LIME Pedicure
90 minutes

Inclusive of a foot and ankle massage and an intensive 
paraffin wax treatment. 

Manicure
45 minutes

Pedicure
60 minutes

Shape and Polish
30 minutes

Eyebrow Tinting
30 minutes

Eyelash Tinting
30 minutes

Eyelash & Eyebrow Tinting
30 minutes

Eyebrow Shaping
30 minutes

Waxing services are available. Prices upon request. 

How to LIME

Arrival
To ensure you enjoy your time with us and receive the full 
benefits of your Spa experience, we ask you to arrive at 
least 15 minutes ahead of your scheduled time. 

Cancellation
We understand you may need to change your schedule. 
We ask that you give us a minimum notice of 12 working 
hours. Appointments cancelled within 6 hours will incur a 
cancellation fee. Appointments cancelled within 2 hours or a 
‘No Show’ will incur full payment. 

Reservation
We highly recommend that you reserve all your 
appointments in advance to avoid disappointment. We will 
advise you of timings and availability when you make your 
booking. 

Late Arrival
If you arrive late for a scheduled appointment, you 
will receive the best experience within the remaining 
appointment time. Please note that it may be necessary 
to decrease your treatment time with respect to the next 
reservation. Full costs remain applicable. 

Health
Please inform LIME Spa reception at the moment of your 
booking and your Therapist if you have any known medical 
conditions, ailments, allergies or are taking any medication. 



Spa Attire
Your modesty will be respected at all times. Everything you 
need for your time with us, including disposable underwear, 
robes, slippers and towels will be provided. A bathing suit 
is necessary for the steam room, plunge pool and ice room. 
This is not provided. 

Ambience
Please help us maintain a pure environment by either 
switching off or placing your mobile phone in silent mode. 
Smoking is prohibited by law. 

Age Requirement
All guests must be 16 years of age and above. 

Valuables
Lockers are provided, however we recommended that you 
arrive at LIME Spa without your valuables. Neither LIME 
Spa or Desert Palm will accept responsibility for any loss or 
damage of any kind.

المالبس في السبا
نحن نحترم حياءك وحشمتك في كل األوقات. وسنوفر لك كل ما 

يلزمك خالل الوقت الذي تمضيه معنا، بما في ذلك األرواب والشبشب 
والمناشف والمالبس التحتية التي يتم التخلص منها بعد االستخدام. 

وأنت بحاجة إلى مالبس استحمام لغرفة البخار والساونا ومسبح 
الغطس وغرفة الجليد، وهي بنود ال نقوم بتقديمها.

األجواء
نرجو منك مساعدتنا في المحافظة على بيئة وأجواء نقية إما بإقفال 

هاتفك المتحرك أو ضبطه على الوضع الصامت. ويمنع التدخين 
بموجب القانون.

شروط العمر
يجب أال يقل عمر أي ضيف من ضيوفنا عن 16 سنة.

المقتنيات الثمينة
نوفر الخزانات لحفظ مقتنياتكم، غير أننا ننصح بعدم اصحابها معكم 

في اليم سبا. إذ أننا، في اليم سبا وكذلك في ديزيرت بالم، ال نتحمل 
مسؤولية فقدان أو تلف أي من هذه المقتنيات.
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