
 

 

 

 

 

ף טיפולי גו    

₪  250  -דק  30 פילינג מלח ושמנים  ים המלח   
₪  255  -דק  30 פילינג בניחוח פירות  פירות   
₪  290  -דק  40 פילינג מלח והחדרת קרם לחות  לחות   
₪   260  -דק  30 פילינג קפה  קפה   

₪  220  –דק  30 מסכת אלוורה  אלוורה   
אצות עשירה מסכת  אצות ים  ₪  300  -דק  30   
₪   330  –דק  30 מסיכת שוקולד לגוף  שוקולד   

₪  562  -דק  30 מסכת בוץ חמימה קלאסית  בוץ  
₪  572  -דק  30 מסכת בוץ אלוורה  בוץ אלוורה   

 
 עיסויים

  

 שבדי 
 שבדי 

 

 עיסוי גב, צוואר וכתפיים
 עיסוי קלאסי 

₪   245  -דק    30  
₪   345  -דק    50  

₪   375   -דק 60   
₪   024  -דק    60 עיסוי אינדיאני באבנים חמות  אבנים חמות   

₪   400  -דק    60 עיסוי הודי מסורתי  איור ודה   
₪   545  -דק    75 עיסוי קלאסי בשילוב נסך שמן ורפלקסולוגיה  הרמוניה   

בחדר זוגי  עיסוי שוודי קלאסי לזוג עיסוי זוגי  ₪  700  –דק    50   
₪  780   -דק    60  

רפואי ממוקד עיסוי  רפואי  ₪   270  -  דק  30   
₪   385  -דק    50  
₪   400  -דק    60  

₪   350  -דק    50 עיסוי עדין בשמנים ארומטיים  ארומטי   
₪  380  -דק    50 שיפור זרימת הלימפה של האיברים הפנימיים  לימפתי   

₪   430  -דק    60 עיסוי רקמות עמוק  רקמות עמוק   
רפלקסולוגיה ואבנים חמות עיסוי המשלב עיסוי קלאסי,   משולב  ₪   415  -דק    60   

ועיסוי קרקפת  עיסוי קלאסי בשילוב רפלקסולוגיה  אנטי  סטרס  ₪  410  –דק    60   
)36-17עיסוי עדין לנשים הרות (בין השבועות   נשים הרות  ₪   345  -דק    50   

₪   380  -דק    50 טיפול לחיצות לאורך מסלולי אנרגיה   שיאצו   
₪   400  -דק    60  

₪   542  -דק    30 עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים  רפלקסולוגיה   
₪   350  -דק    50  

₪   350  -דק    50 עיסוי קרקפת, כפות ידיים ורגליים  פולאריטי   
₪   523  -דק    30 עיסוי רגליים  רגליים   

 תפריט טיפולים
VERT DEAD SEA 

 



 

 

 

םטיפולי פני     

עיסוי ומסיכה  טיפול יופי אקספרס, פילינג, אפרודיטה  ₪  542  -דק    30   
₪  390  –דק    05 טיפול קלאסי מפנק והחדרת לחות      קליאופטרה   

₪  400  -דק    60 טיפול קלאסי ,ניקוי עמוק מלכת המדבר   
₪  420  -דק    60 טיפול אנטי אייג' הזנה והחדרת לחות   ניו אייג'  

₪   420  –דק    60 מחזקת את ייצור הקולגן ואלסטין של העור  נשיקת הזהב  
זוהר ומתיחה מיידית של העור אפקט  מסיכת קוויאר  ₪   450  –דק    60   

₪  400  -דק    60 טיפול מלכותי גברי ,ניקוי עמוק והחדרת לחות  יוליוס קיסר   
לגבר, ליפטינג והחדרת לחות   אנטי אייג' טיפול פנים אפולון  ₪  420  –דק    60   

₪   220  -דק   30 עיסוי עדין עם מסכת אצות ים   עיסוי קרקפת   
טיפול ממוקד ומסכה למתיחה מידית ומראה צעיר סביב   טיפול עיניים 

 העיניים 
₪  250-   דק  30  

/ עיסוי אינטרי  
 רמדיום 

הפחתת קמטי הבעה  -עיסוי אינטנסיבי של רקמות דו צדדית  
 הגברת טונוס, רעננות ו"מילוי" העור 

₪   400-דק   60  

₪   190  –דק    50  מניקור   
   ₪  200  –דק    50  פדיקור 

₪   300  –דק    60  פדיקור רפואי   
 

 חבילות
  

₪  410 פילינג ים המלח ועטיפת אלוורה  קלאסית   
דק) ועטיפת בוץ 30/50עיסוי שבדי(   ים המלח   430/520  ₪  
דק) 50פילינג בניחוח פירות ועיסוי שבדי(   מרעננת   520  ₪  
₪  450 פילינג מלח, עטיפת בוץ מרגיעה   

עיסוי    דק),  30פילינג קפה( אספרסו שוקולד   
    דק) 30( מסיכת שוקולדו דק)30שבדי(  

756  ₪  

דק)  50פילינג מלח, עיסוי ארומטי(   מפנקת   540  ₪  
דק) 50פילינג מלח, עטיפת אצות ועיסוי שבדי(  מטהרת   800  ₪  

 
 חשוב לדעת  : 

שינויים  |דק לפני מועד הטיפול    10מומלץ להגיע  |   ומעלה 16הספא מיועד לאורחים מגיל       
ממחיר הטיפול  50%לאחר מכן תחויבו ב  שעות לפני מועד הטיפול,  4וביטולים יתקבלו בברכה עד    

את צוות הקבלה והמטפלים על כל מצב רפואי שיכול להיות מושפע מהשירותים ידע י|עליכם ל   
דק   ₪30 ל   70|כניסה לבריכת הגופרית בעלות  הניתנים בספא   

 חבילות הטיפולים אישיות ומוזלות |אין כפל הנחות ומבצעים 
 שעות פתיחה:  07:30-18:30  טלפון:  08-6591983

 טל' להזמנות:  08-6591987/9 שלוחה פנימית: 1989/7
 

 


