
خدمات العناية
 TREATMENTS

المدة
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السعر
بالريال العماني

Price  
in RO

MASSAGE   التدليك 

 مساج االسترخاء الكالسيكي
Classic relax massage 60 min 30

تدليك األيورفيدا
Ayurveda massage 90 min 43

تدليك األنسجة والخاليا العميق
Deep tissue massage 60 min 35

المساج التايلندي
Thai massage 60 min 35

التدليك بالحجارة الساخنة
Warm stone massage 60 min 35

 تدليك تجديد الساقين 
Foot and leg zone reviver 30 min 20

تدليك الظهر والرقبة
Back and neck stress reliever 30 min 20

FACIALS   الوجه

جلسة زينا األساسية للوجه
Zayna essential facial 60 min 32

جلسة التخلص من األثر للوجه
Anti-free radical facial 60 min 42

توقيع زينا للوجه ومساج الجسم
Zayna signature face & body ritual 90 min 47

BODY   العناية بالجسم 

تدليك بموس األمالح لكامل الجسم
Salt mousse-glow full body 
exfoliating treatment

45 min 25

الحمام المغربي
Moroccan hammam

45 min 25
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HAND & FOOT CARE   العناية باليد واألرجل

مناكير زينا
Zayna signature manicure

45 min 18

باديكير زينا
Zayna signature pedicure

45 min 18

 مناكير و باديكير زينا
Zayna signature manicure & pedicure

90 min 33

مناكير طبيعي
Natural manicure

30 min 12

باديكير طبيعي
Natural pedicure

45 min 15

مناكير و باديكير طبيعي
Natural manicure & pedicure

90 min 28

تغيير لون صبغ األظافر
Polish change

15 min 7

الحشو لكل ظفر
File and polish

15 min 9
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WAXING  إزالة الشعر بالشمع

كامل الرجل Full leg 30 min 12

نصف الرجل Half leg 15 min 8

كامل اليد Full arm 20 min 8

نصف اليد Half arm 10 min 6

الوجه Face 30 min 15

الجسم بالكامل Full body 90 min 55

تحت اإلبط Underarm 15 min 5

الظهر Back 30 min 12

الرقبة Neck 20 min 6


