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Luban (Frankincense) is a precious resin cultured in Oman and treasured the world  
over for its healing and beauty properties as well as its warm and comforting essence. 

We expressed these traditions and remedies through a cosmopolitan and contemporary 
experience founded on an Omani and Arabian palette. In an environment which is 
modern and relaxing, combined with a personalized, warm and welcoming service  
to each of our guests. 

Surrender to the intuitive touch of our experienced and skilled therapists, within the 
restorative luxury of Luban to revitalize the body and soothe the senses.

The Spa of Frankincense



Luban Bespoke Body Massage 
Be transported back in time, discover and be amazed with the 
mystic of the “King of oils” used in this majestically designed 
treatment, combined with our signature rituals to prepare you 
for this mesmerizing  journey, to relieve the wonders long time 
ago even just for a while.

60mins, 90mins, AED 460/AED 560

Luban Body Harmony Massage
A blend of traditional healing herbs wrapped in a heated linen 
pouch, is quickly and firmly tapped onto the body and then gently 
pressed and rolled to both tone and soothe stressed, tired or 
aching muscles. An aroma massage using Frankincense essential 
oil balances body rhythms and releases the flow of energy to 
revitalize mind, body and soul.

60min, 90 mins, AED 560/AED 660

Luban Signature Massages 
“To the pure all things are pure”

Luban Hot Stone Massage
An ancient massage technique using heated basalt stones and 
combining the benefits of thermotherapy with gliding massage 
strokes for a warm, relaxing experience. Strokes along the body’s 
meridians with warm stones will ease aching muscles; expel 
coldness and dampness, restoring vitality.

90 mins, 120 mins AED 660/AED 760

Luban Thai Massage
This traditional, oil-free massage has been a part of Thai 
culture for centuries. The therapist works with you through 
a series of gentle stretches using hands and feet. The body 
begins to open and regain flexibility and ease of movement, 
while the mind gently returns to a calm alertness.

60 mins, 90 mins, AED 440/AED 540



Luban Foot Reflexology
A healing art of ancient origin, a gentle but firm application of 
pressure onto particular areas of the soles of the feet, releasing 
blocked energies in the body, to produce a deep and unique 
feeling of balance, relaxation and well-being.

60 mins, 90 mins AED 340/AED 440

Luban Body Specifics
A focused massage that gives you the opportunity to 
customize your treatment to relieve quickly muscle tension 
in the targeted areas. Select or combine from any of the two 
massages below:

30 mins, AED 210

Back Massage 
Head Massage 
Hand Massage

Luban Signature Massages 
“To the pure all things are pure”

Luban Body Contour
Specialized massage using manual kneading and effleurage 
strokes that aids in circulation and helps break down stubborn 
fats caused by poor circulation. Helps improve skin elasticity to 
promote toned, healthy skin.

60 mins, AED 440

Mother To Be
Pregnancy is a wonderful time of beauty and growth,  
at the same time the body undergoes dramatic changes.  
This therapeutic body works enhances the function of muscles 
and joints, improves circulation and general body tone, relieving 
mental and physical fatigue.

60 mins, AED 440



Body Scrubs

Majestic Body Polish
An exquisite combination for a Queen like you, more valuable 
than gold, mixed together with organic dead sea salt to exfoliate 
mature skin to remove dull complexion and encourage new 
healthy wrinkle free skin.

60 mins, AED 395

Delightful Body Scrub
Experience the luxurious spicy scent of Frankincense that 
gorgeously rhymes with wild orange essential oil, producing an 
elevated feeling and lightened mood, leaving the skin refreshed 
and smelling good enough to eat.

60 mins, AED 395

Body Therapies 
“Timeless skin secrets”

Roses and Love Caress 
A delectable blend of rose and sandalwood essential oils, highly 
known for its healing and antiseptic properties, when combined 
with Frankincense produces a soothing and tightening effect 
on the skin

60 mins, AED 395

Reviving Body Slush
A refreshing and energizing combination packed with anti-
oxidants that helps calm and reduces redness, revealing a 
radiant and creamy silk soft skin that is healthy and glowing 
with radiance.

60 mins, AED 395



Body Wrap 

Jebel Akhdar Rose Body Mask
An exhilarating mixture of pink clay infused with rose essential oil is applied all over the 
body and leave on the body to promotes healing, soothing tired and dull skin, giving you a 
renewed fresh feeling.

60 mins, AED 600

(Jebel Akhdar is the highest mountain range in the gulf, where this particular “Rosa Damascena” 
rose flower specie  is harvested, from Mid-March to Mid-May when its essence is at its peak.)

Elemis Thousand Flower Detox Wrap 
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply nourishing Green Tea balm to encourage 
super skin health and powerful detoxification. It helps stimulate the elimination process 
and restore equilibrium to leave your feeling completely reinvigorated.

60 mins, AED 600

Elemis Targeted Toning Tightener
A powerful blend of massage and detoxification clay for targeted toning and tightening 
on hips, thighs, abdomen and back of arms. Clinically proven to reduce the appearance 
of cellulite after just one treatment.

30 minutes, AED 600 

- Hip and Thighs, AED 600

- Abdomen, AED 200

- Arm, AED 220

90 mins, AED 750

Body Therapies 
“Timeless skin secrets”



Facials
“A woman’s beauty isn’t seen, it is discovered”

Elemis Pro-Collagen Age Defy
Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven 
age-defying benefits of marine charged Padina Pavonica and 
Red Coral. Targeted massage encourages optimum cellular 
function for nourished, younger looking skin.

60 minutes, AED 675

Elemis Dynamic Resurfacing Precision Peel
Clinically proven to target the signs of ageing and uneven 
skin tone, this pioneering precision treatment uses layers of 
enzymes for powerful exfoliation and renewal. A new start for 
smoother, younger-looking skin.

60 minutes, AED 600

Elemis White Brightening Pigment Perfector
Restores even skin tone, targeting unwanted areas of 
pigmentation. Encapsulated Vitamin C acts as a potent 
brightener, inhibiting future pigmentation. The result is a more 
even, color-corrected and illuminated complexion.

60 minutes, AED 675

Elemis Superfood Pro-Radiance 
A nutritional boost rich in superfoods and essential minerals 
designed to pack stressed, dull skin with energizing, detoxifying 
actives. Clinically proven to leave skin plumper, radiant and lit 
up with good health.

60 minutes, AED 675

Maziouna’s Glow
Experience this exquisite facial from start to finish, using the 
King of Oils, which treats dry skin due to its high rehydrating 
properties, reversing signs of aging as it stimulates cell growth 
and reduces the appearance of scars. Open up your senses, 
feel rejuvenated with a balanced and calm attitude, after all 
this what a Queen should be each and every day.

90 minutes, AED 775



The Frankincense Trail
Since its discovery, Frankincense has been linked to the human need to have a solemn connection 

with their gods. It became a symbol of luxury associated with prestige and tradition. Be royally 
pampered with this carefully designed package which takes your breath away.

Luban Body Bliss, AED 600 1 hours, 15 minutes

All the secrets of a timeless beauty ritual revealed in this 
exhilarating skin pampering. It begins with a soft steam, and 
a scrub with traditional soap cedar, a powerful herb with 
purifying and revitalizing effect on the skin, followed by an 
application of sandalwood body mask leaving the skin with a 
pearly appearance. 

Haven in Al Baleed , AED 845 1 hours, 30 minutes

Majestic Body Polish 45 mins 

Jebel Akhdar  Rose Body Mask 45 mins

( Al Baleed  was a trade hub and a commercial centre with ships 
leaving from Salalah to carry cargoes of Frankincense to China and 
Rome )

Rathath Salalah, AED 1000 2 hours

Luban Bespoke Massage 60 mins 

Elemis Pro-Collagen Age Defy 60 mins

( Rathath , means mist, a  thin fog )

Royal Hojari, AED 1,500 3 hours, 30 minutes

Delightful Frankincense and Wild Orange Body Scrub 30 mins 

Luban Body Harmony Massage 60 mins 

Frankincense and Rose Body Mask 30 mins  

Maziouna’s Glow 90 mins

( Royal Hojari is the highest  quality resin harvested from the 
Frankincense  trees in the Mountains of Dhofar. It has the finest 
aroma and is the very resin reserved for the Sultan of Oman and what 
is also believed to be presented to Jesus by the three Magi. )  

Galo Alaroos, AED 1,500 3 hours, 15 minutes

Luban Body Bliss 75 mins 

Luban Bespoke Massage 60 mins   

Elemis Superfood Pro-Radiance Facial 60 mins

( Galo Alaroos, an Omani traditional pre- wedding ritual for the bride 
to be )

Booked any of our nail and beauty services after these spa packages 
and you will be entitled to 15% discount, subject to terms and conditions.



The Valley Of Shisr

Nails Duration Price in AED
Timeless Manicure 45 mins 85
Timeless Pedicure 60 mins 95
Timeless Manicure and Pedicure 90 mins 160
French Manicure 60 mins 95
French Pedicure 60 mins 105
French Manicure and Pedicure 120 mins 170
Gel Manicure 60 mins 100
Gel Pedicure 60 mins 110
Gel Manicure and Pedicure 120 mins 200
Indulging Manicure 60 mins 100
Indulging Pedicure 60 mins 110
Indulging Manicure and Pedicure 120 mins 180
Pampering Manicure 90 mins 200
Pampering Pedicure 105 mins 220
Nail Art Basic Design  15 per nail
Nail Art Creative – with Accessories  25 per nail
Gel Removal Hand  50
Gel Removal Feet  50
Nail Polish Application  30
Cut and File  30

Waxing Duration Price in AED
Eyebrow 15 mins 50
Lip 15 mins 35
Full Face w/o Eyebrows 45 mins 130
Full Face w/  Eyebrows 60 mins 150
Forehead 15 mins 45
Cheeks 15 mins 50
Chin 15 mins 30
Nose 15 mins 20
Half Arm 15 mins 55
Full Arm 30 mins 100
Under Arm 15 mins 55
Stomach 30 mins 85
Back 45 mins 95
Bikini 45 mins 100
Brazilian 60 mins 145
Half Leg 45 mins 80
Full Leg 60 mins 115
Full Body Waxing with Brazilian 120 mins 535
Full Body Waxing without Brazilian 90 mins 400



How to Spa

Meeting your needs
Upon arrival, your receptionist will conduct a brief consultation 
to determine and ensure that you have the treatments best 
suited to your needs. Please advise the receptionist if you are 
pregnant or have any health issues.

Preparing for your treatment
No preparation is necessary. Simply turn up and enjoy. 

What to wear
There is no need to bring or wear any special clothing. Gowns 
for facials are provided. Comfortable underpants are provided 
for massage, body scrubs and wraps.

Privacy
Your privacy will be protected at all times. Your therapist will 
leave you to change in private, and throughout the treatment 
you will be draped with towels covering all parts of the body 
not being worked upon. You will be given the option as to 
whether they would like the chest area included in all body 
treatments.

Reservation
Advance booking prior to intended treatment time is 
recommended. Please either call or visit Luban Spa should you 
wish to discuss your personalised treatment.

Arriving time
To make the most of your spa experience, please arrive 10 
minutes before your appointment time. 

Late arrivals
In the event that you are running late, the spa will endeavor 
to conduct your full treatment. However, please note that the 
treatment may need to be shortened should there be another 
booking immediately afterwards.

 

Children
To maintain the peaceful environment, children under 16 years 
are not permitted in the spa.

Cancellation
In consideration of other spa guests, as your treatment requires 
that facilities be reserved, we request a minimum of 2 hours’ 
notice if you are unable to keep your appointment. Please 
call our spa receptionists, who will be happy to reschedule or 
release your time booked to other guest.

Your comfort – do let us know
Although we try to anticipate your needs, it is appreciated that 
a spa is a very individual experience. Please let your therapist 
know if there is any way we can improve your treatment 
or comfort, such as heavier or lighter massage pressure, 
an extra towel, sound or lighting levels, etc. We appreciate 
your feedback, and encourage you to kindly fill in the guest 
questionnaire following your treatment.

Enjoy the experience of Luban Spa!
We look forward to seeing you soon.



أم سقيم 1، فيال رقم 100، طريق أم الشيف، مقابل سبينيس، ص. ب: 76985،
Umm Suqeim 1st, Villa 100, Umm Al Shief Road, Opposite Spinneys , PO Box 76985

Tel: +971 4 346 0000, +971 4 344 4600 :هاتف
lubanspa.reservation@outlook.com

www.lubanspa.com



قواعد  السبا

وقت الوصول

لتحقيق أقصى استفادة من تجربة سبا، يرجى الوصول قبل 
الموعد المحدد بعشر دقائق.

الوصول المتأخر

في حالة الوصول متأخرة، سيسعى سبا جاهدا إلجراء جلسة العالج 
بالكامل، ولكن يرجى مالحظة أنه إن كانت هناك جلسة عالج أخرى 

بعد جلستك مباشرة فقد نضطر لتقصير مدة جلستك. 

األطفال

لكي يتم إجراء العالج في جو مريح وهادئ، غير مسموح باصطحاب 
األطفال أقل من 16 سنة إلى سبا. 

اإللغاء

بأخذ ضيوف سبا اآلخرين في االعتبار، وبما أن جلسة عالجك 
تتطلب حجز المرافق الالزمة لها، فإننا نرجو منك إبالغنا قبل 

ساعتين بحد أدنى في حالة عدم قدرتك على الحضور في الموعد. 
نرجو االتصال بموظفات استقبال سبا الالتي سيقمن بكل أريحية 

بإعادة جدولة موعدك أو إعطاء موعدك المحدد لضيوف آخرين. 

لراحتك – أخبرينا

رغم أننا نحاول أن نتوقع احتياجاتك، فإن سبا هو تجربة فردية 
وشخصية تماما. لذلك نرجو منك أن تبلغي أخصائية العالج إن 

كانت هناك طريقة معينة يمكننا بها تحسين جلسة عالجك أو تؤدي 
إلى راحتك، مثل إجراء المساج بضغط أثقل أو أخّف، أو توفير 

المزيد من المناشف، أو مستويات الصوت أو اإلضاءة، إلخ. نقدر 
لك كثيرا إبداء المالحظات كما نرجو منك التكرم بتعبئة استبيان 

الضيوف عقب جلسة عالجك. 

تلبية احتياجاتك

عند الوصول، ستقوم موظفة االستقبال بإجراء استشارة موجزة 
لتحديد وتأكيد أنك ستحصلين على أفضل عالجات تناسب 

احتياجاتك. نرجو إبالغ موظفة االستقبال إن كنت حامال أو إن كان 
لديك أية مشكالت صحية. 

التجهيز لجلسة العالج

ليس هناك أي تجهيزات مطلوبة، ما عليِك سوى الحضور 
واالستمتاع 

ماذا ترتدين

ليس هناك حاجة إلحضار أو ارتداء أي مالبس خاصة. سيتم توفير 
عباءات لجلسات تدليك الوجه. كما سيتم توفيرسراويل داخلية  

مريحة للمساج وفرك ولف الجسم. 

الخصوصية

سيتم حماية خصوصيتك في جميع األوقات. وستتركك أخصائية 
العالج لتغيير مالبسك في خصوصية تامة، وطوال مدة جلسة 
العالج سيتم تزويدك بمناشف تغطي جميع أجزاء الجسم التي 
ال يتم العمل عليها. وسيتاح لك خيار ما إن كنِت تودين أن تدخل 
منطقة الصدر في جميع أنواع عالجات الجسم أو ال ترغبين في 

ذلك. 

الحجز

نوصي بالحجز المسبق قبل موعد العالج المراد. نرجو إما االتصال 
أو زيارة لبان سبا في حالة الرغبة في مناقشة نوع العالج 

المخصص لِك. 

استمتعي بتجربة لبان سبا
نتطلع إلى رؤيِتك قريبا



وادي الشصر

السعر بالدرهم 
اإلماراتي

المدة إزالة الشعر الزائد

50 15 دقيقة الحواجب

35 15 دقيقة الشفاة

130 45 دقيقة الوجه بالكامل بدون الحواجب

150 60 دقيقة الوجه بالكامل بالحواجب

45 15 دقيقة الجبهة

50 15 دقيقة الخدود

30 15 دقيقة الذقن

20 15 دقيقة األنف

55 15 دقيقة نصف الذراع

100 30 دقيقة الذراع بالكامل

55 15 دقيقة تحت الذراع

85 30 دقيقة المعدة

95 45 دقيقة الظهر

100 45 دقيقة بكيني

145 60 دقيقة برازيلي

80 45 دقيقة نصف الساق

115 60 دقيقة الساق بالكامل

535 120 دقيقة إزالة شعر الجسم بالكامل مع البرازيلي

400 90 دقيقة إزالة شعر الجسم بالكامل بدون البرازيلي

السعر بالدرهم 
اإلماراتي

المدة األظافر

85 45 دقيقة مانيكير دائم

95 60 دقيقة باديكير دائم

160 90 دقيقة مانيكير وباديكير دائم

95 60 دقيقة مانيكير فرنسي

105 60 دقيقة باديكير فرنسي

170 120 دقيقة مانيكير وباديكير فرنسي

100 60 دقيقة مانيكير جل

110 60 دقيقة باديكير جل

200 12 دقيقة مانيكير وباديكير جل

100 60 دقيقة مانيكير مترف

110 60 دقيقة باديكير مترف

180 120 دقيقة مانيكير وباديكير مترف

200 90 دقيقة مانيكير تدليلي

220 105 دقيقة باديكير تدليلي

15 للظفر تصميم أساسي لفن األظافر

25 للظفر إبداع فن األظافر – مع اإلكسسوارات

50 إزالة شعر اليدين بالجل

50 إزالة شعر القدمين بالجل

30 تلميع األظافر

30 قص وبرد األظافر



 باقات درب اللبان

احجزي أيا من خدماتنا لألظافر والتجميل بعد حزم السبا المذكورة لتحصلي على خصم %15، تطبق الشروط. 

الحوجري الملكي
3 ساعات، 30 دقيقة ، 1500 درهم إماراتي

30 دقيقة تقشير الجسم باللبان والبرتقال البري   
60 دقيقة مساج اللبان لتناغم الجسم    

30 دقيقة        ماسك الجسم باللبان والورد   
90 دقيقة إشراقته المزيونة     

)الحوجري الملكي هو أجود  أنواع اللبان جودة و ُيجنى من أشجار في جبال 
ظفار. وهو يتميز بأزكى رائحة وهو النوع الذي يتم االحتفاظ كما يعتقد أيضا 

أنه هو الذي قدمه الملوك الثالثة  لسيد المسيح (.

جلوة العروس
3 ساعات، 15 دقيقة، 1500 درهم إماراتي

75 دقيقة نعيم الجسم باللبان     
60 دقيقة مساج اللبان المميز     
60 دقيقة فيشل الوجه باألغذية الثرية من إلميس   

نعيم الجسم من اللبان        
1ساعة، 15 دقيقة، 600 درهم إماراتي

جميع أسرار الجمال الدائم يكشفها هذا التدليل المنعش للجسم، 
فهو يبدأ ببخار ناعم خفيف وفرك الجسم بأوراق  السدر التقليدية، 
وهو نبات طبيعي قوي ذو تأثير مطهر ومنشط للبشرة، يليه دهن 

الجسم بماسك من خشب الصندل ليترك البشرة بمظهر لؤلؤي. 

جنة البليد
1 ساعة، 30 دقيقة ، 845 درهم إماراتي

45 دقيقة تلميع الجسم الملوكي     
45 دقيقة ماسك الجسم ورد الجبل األخضر                      

)البليد كانت مركزا تجاريا للسفن التي تغادر من صاللة حاملة شحنات اللبان 
إلى الصين وروما(

رذاذ صاللة
2 ساعة ، 1000 درهم إماراتي

60 دقيقة مساج اللبان المميز    
60 دقيقة فيشل تحدي تقدم السن بالكوالجين من إلميس  



تنظيف الوجه
“جمال المرأة ال ُيرى، بل ُيكتَشف” 

فيشل األغذية الغنية بالمعادن من إلميس
جرعة غذائية غنية بالمعادن الرئيسية مصممة لمعالجة البشرة 

المجهدة الباهتة من خالل التنشيط وإزالة السموم. وهي طريقة 
مثبتة سريريا تترك البشرة ممتلئة ومتوهجة ومشرقة بالصحة 

والنضارة. 

60 دقيقة: 675 درهم إماراتي

إشراقته المزيونة
جربي هذا التنظيف الرائع للوجه من البداية للنهاية باستخدام ملك 
الزيوت اللبان الذي يعالج البشرة الجافة بسبب خصائصه الترطيبية 

العالية، فيزيل عالمات التقدم في السن كما يحفز نمو الخاليا 
ويقلل من ظهور الندبات. افتحي حواسك واشعري بتجدد الشباب 

مع مزاج متوازن وهادئ. 

90 دقيقة: 775 درهم إماراتي

تحدي السّن بالكوالجين من إلميس
معالجة الخطوط والتجاعيد الخفيفة بطحالب “بادينا بافونيكا” 

والمرجان األحمر التي ثبتت فاعليتها في تحدي تقدم العمر. هذا 
المساج المستهدف يشجع الوظائف المثالية للخاليا من أجل بشرة 

نضرة شابة المظهر. 

60 دقيقة: 675 درهم إماراتي

التقشير الدقيق من إلميس
ثبت سريريا فعاليته في استهداف عالمات التقدم في السن 
وتجاعيد البشرة، وهو يستخدم طبقات من اإلنزيمات من أجل 

التقشير القوي والتجديد. بداية جديدة لبشرة أكثر نضرة وشبابا. 

60 دقيقة: 600 درهم إماراتي

فيشل التبيض و التصبغ من إلميس
تستعيد تناغم البشرة وتستهدف مناطق األصباغ غير المرغوبة، 
حيث يعمل فيتامين سي المغلف كعامل  قوي للبشرة فيمنع 

التصبغ مستقبال. والنتيجة هي بشرة ملساء مضيئة مصححة من 
حيث اللون. 

60 دقيقة: 675 درهم إماراتي



عالجات الجسم

ماسك الجسم ورد الجبل األخضر
مزيج منعش من الصلصال الوردي المشّرب بزيت الورد األساسي يتم دهنه على جميع الجسم 
ويتم تركه على الجسم لتعزيز معالجة الجسم وتهدئة البشرة المرهقة الباهتة وإعطائك شعورا 

جديدا بالنضارة والحيوية.
 

60 دقيقة: 600 درهم إماراتي

)الجبل األخضر هو أعلى منطقة  جبلية في الخليج، ويوجد به هذا النوع من الورود المعروف باسم ورد 
الجوري من منتصف مارس وحتى منتصف مايو عندما يكون عطره في أوج قوته(. 

ديتوكس األلف وردة من إلميس 
هذا اللّف الغني بالمواد الغذائية المزيل للسموم يستخدم شجرة الشاي األخضر المغذية 
للعمل على صحة فائقة للبشرة وإزالة قوية للسموم، كما يساعد على تحفيز عملية إزالة 

السموم واستعادة التوازن ليترك لك شعورا كامال بالنشاط والحيوية.
 

60 دقيقة: 600 درهم إماراتي

تناغم البشرة المستهدف من إلميس
مزيج قوي من التدليك وطين إزالة السموم للحصول على تناغم وشّد مستهدف للبشرة على 

الفخذين والوركين والبطن وخلف الذراعين، وهو مثبت سريريا بأنه يقلل ظهور السيليوليت بعد 
جلسة عالج واحدة فقط. 

30 دقيقة: 600 درهم إماراتي
   - الوركين والفخذين: 600 درهم إماراتي

   - البطن: 200 درهم إماراتي
   - الذراعين: 220 درهم إماراتي
90 دقيقة: 750 درهم إماراتي

لّف الجسم



عالجات الجسم

تقشير الجسم 

عناق الورود والحب
مزيج من زيوت الورد وخشب الصندل معروف جيدا بخصائصه 

العالجية المطهرة، وعندما يتم مزجه مع منتجات اللبان ينتج تأثيرا 
مهدئا وشاّدا للبشرة. 

60 دقيقة: 395 درهم إماراتي

انعاش سوائل الجسم 
مزيج منعش ومنشط من مضادات األكسدة التي تساعد على 

التهدئة وتخفيف االحمرار لتظهر بشرة متوهجة ناعمة كالحرير صحية 
تتألق نضارة وبهاء. 

60 دقيقة: 395 درهم إماراتي

تلميع ملوكي للجسم
مزيج بديع رائع تستحقه ملكة مثلك،  قيمته  اكثر من الذهب، 

ممزوج بالملح العضوي المستخرج من البحر الميت لتقشير خاليا 
الجلد الناضجة من أجل إزالة البشرة الباهتة وتشجيع إنتاج بشرة 

جديدة صحية خالية من التجاعيد. 

60 دقيقة: 395 درهم إماراتي

تقشير الجسم البهيج  
جّربي رائحة اللبان الفخمة التي تتناغم بشكل رائع مع زيت البرتقال 
البري فتنتج شعورا رائعا ومزاجا صافيا لتترك البشرة منتعشة ذات 

رائحة جميلة ساحرة. 

60 دقيقة: 395 درهم إماراتي



مساجات  اللبان

كونتور الجسم 
مساج متخصص باستخدام اليد  بعجن الجسم بحركات و تدليك 

لطيف يساعدعلى تنشيط  الدورة الدموية ويساعد  على تكسير 
الدهون العنيدة التي يسببها ضعف الدورة الدموية، كما يساعد  

على تحسين ليونة البشرة للحصول على بشرة قوية ومتناغمة 
وصحية. 

60 دقيقة: 440 درهم إماراتي

األم  المنتظرة
فترة الحمل هي فترة رائعة من الجمال والنمو، وفي نفس الوقت 

يمر الجسم بتغيرات دراماتيكية. وهذا التدليك العالجي للجسم 
يعزز من وظائف العضالت والمفاصل ويحسن من الدورة الدموية 

وتناغم الجسم بصفة عامة، فيخفف اإلرهاق الذهني والجسدي. 

60 دقيقة: 440 درهم إماراتي

ريفلوكسولوجي القدم
فن معالجة يعود أصله إلى قديم الزمان، وهو عبارة عن ضغط 

لطيف ولكنه ثابت على مناطق محددة من باطن القدم مما يطلق 
الطاقات الكامنة المحتجزة في الجسم أو ينتج شعورا فريدا وعميقا 

بالتوازن واالسترخاء والسعادة. 

60 دقيقة، 90 دقيقة: 340 درهم إماراتي / 440 درهم إماراتي

التدليك المحدد الجسم 
مساج مركز يعطيك الفرصة لتصميم عالجك تصميما خاصا بك من 

أجل التخفيف السريع لتوتر العضالت في المناطق المستهدفة. 
يمكنك االختيار من بين أنواع المساج التالية أو المزج بينها:

30 دقيقة: 210 درهم إماراتي

مساج الراس
مساج الظهر 

مساج اليد



مساجات اللبان الخاصة

مساج اللبان بالحجر الساخن
هي تقنية مساج قديمة تستخدم أحجار البازلت الساخنة وتمزج بين 

فوائد العالج بالحرارة وتدليكات المساج المنزلقة من أجل تجربة 
دافئة ومريحة. إن التدليك على طول الخطوط الطولية للجسم 

باألحجار الدافئة يخفف من ألم العضالت ويطرد البرودة والرطوبة 
ويستعيد الحيوية والنشاط. 

90 دقيقة، 120 دقيقة: 660 درهم إماراتي / 760 درهم إماراتي

مساج  اللبان التايالندي
هذا المساج التقليدي الخالي من الزيوت هو جزء من الثقافة 

التايالندية على مدى قرون طويلة. يقوم المعالج بالعمل من خالل 
سلسلة من التدليكات باستخدام اليدين والقدمين، فيبدأ الجسم 
في االنفتاح واستعادة المرونة وسهولة الحركة، في حين يعود 

الذهن برفق لحالة تأهب هادئة. 

60 دقيقة، 90 دقيقة: 440 درهم إماراتي / 540 درهم إماراتي

مساج  اللبان  المميز
ارجعي إلى الوراء في الزمن، واكتشفي صفاء “ملك الزيوت” 

المدهش المستخدم في هذا العالج الملوكي المصمم خصيصا، 
ومعه طقوسنا الخاصة إلعدادك لهذه الرحلة الساحرة الستعادة 

عجائب الزمن الماضي حتى ولو للحظات قليلة. 

60 دقيقة، 90 دقيقة: 460 درهم إماراتي / 560 درهم إماراتي

مساج  اللبان لتناغم الجسم
خليط من أعشاب المعالجة التقليدية مغلفة في كيس ساخن من 

الكتان يتم وضعها بسرعة وثبات على الجسم ثم يتم ضغطها 
برفق وبسطها من أجل تناغم وتهدئة العضالت المتوترة أو 

المرهقة أو التي بها ألم. ثم يتم عمل مساج عطري باستخدام 
زيت اللبان األساسي ليوازن إيقاعات الجسم ويطلق تدفق الطاقة 

لتنشيط الذهن والجسم والروح. 

60 دقيقة، 90 دقيقة: 560 درهم إماراتي / 660 درهم إماراتي



اللبان هو مادة صمغية )راتنج( ثمينة تشتهر بها سلطنة عمان منذ القدم ولها قيمتها 
العالية في كل أنحاء العالم بسبب خصائصها العالجية والتجميلية وكذلك بسبب رائحتها 

الدافئة الجميلة التي تعطي شعورا بالراحة. 

وقد قمنا بالتعبير عن هذه العادات والعالجات من خالل تجربة عالمية معاصرة قائمة 
على مجموعة أدوات عمانية وعربية، وذلك في بيئة حديثة ومريحة ممزوجة بخدمة دافئة 

وترحيبية ومصممة بشكل شخصي لكل زبونة من زبائننا. 

ما عليِك سوى االستسالم لّلمسة المحترفة لمعالجينا الخبراء المهره  في جو من فخامة 
اللبان المنعش من أجل تنشيط الجسم وتهدئة الحواّس.

The Spa of Frankincense



MENU


