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قائمة العالجات

التمتع بأفضل إشراقة 



MASSAGE TREATMENTS 
BACK & SHOULDER MASSAGE
(30 MINS) - QAR 180

LEGS SPORT MASSAGE
(40 MINS) - QAR 200

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE
(40 MINS) - QAR 260

BODY SCRUB & MOISTURIZING SESSION 
(40 MINS) - QAR 200

RELAXING NORTH AFRICAN MASSAGE
Relaxing massage for longevity
and relaxation.
(60 MINS) - QAR 360

BALINESE MASSAGE
Full body deep-tissue holistic treatment.
(60 MINS) - QAR 360

TAOIST MASSAGE
Finger pressure along the meridians
with firm smoothing movements.
(60 MINS) - QAR 360

BODY CONTOUR MASSAGE
Slimming and detoxifying 
massage.
(60 mins) - QAR 360

COUPLE MASSAGE TREATMENT
Your choice of any 60-minute massage
treatment.
(60 MINS) - QAR 700

KO BI DO 
Lifting and stimulating
(60/90 MINS) - QAR 360/540

YOUTH FACIAL
Anti-aging effect
(60/90 MINS) - QAR 360/540

TAOIST
Radiance effect
(60/90 MINS) - QAR 360/540

FACIAL TREATMENTS

CUSTOMIZED TREATMENT
Choose your journey or consult with
us for a professional recommendation.
(120 MINS) - QAR 720

DESIGN YOUR TREATMENT

جلسات التدليك 

تدليك الظهر 

(30 دقيقة) 180 ريال قطري
 

التدليك الرياضي للقدمين 

(40 دقيقة) – 200 ريال قطري
 

تدليك القدم (ريفلكسولوجي)

(40 دقيقة) – 260 ريال قطري
 

جلسة تقشير وترطيب الجسم 

(40 دقيقة) – 200 ريال قطري

تدليك استرخائي عىل طريقة شمال أفريقيا 

تدليك يساعد عىل االسترخاء

 لتحسين الحالة الصحية
(60 دقيقة) – 360 ريال قطري

 
تدليك بــــــالــي

تدليك عالجي شامل ألنسجة الجسم بالكامل

(60 دقيقة) – 360 ريال قطري
 

تدليك طاوي

الضغط باإلصبع عىل خطوط الطاقة 

في الجسم بحركات ناعمة وثابتة

(60 دقيقة) – 360 ريال قطري
 

تدليك التنحيف وإزالة السموم 

تدليك يساعد عىل التخفيف 

من الوزن وإزالة السموم من الجسم

(60 دقيقة) – 360 ريال قطري
 

عالج تدليك لشخصين 

اختيارك ألي جلسة عالج 

بالتدليك لمدة 60 دقيقة

(60 دقيقة) – 700 ريال قطري
 

جلسات الوجه 

كو بي دو 
للشد و تدليك محفز للوجه والرقبة 

(90/60 دقيقة) – 540/360 ريال قطري 
 

جلسة التخلص من آثار الشيخوخة 

جلسة تساعد عىل التخلص من التجاعيد 

(90/60 دقيقة) – 540/360 ريال قطري 
 

جلسة طاوي

جلسة تمنح البشرة إشراقة رائعة

(90/60 دقيقة) – 540/360 ريال قطري 
 
 

صمم جلستك بنفسك 

عالج مخصص

اختيار ما تريد الحصول عليه في جلستك

بشكل ُمخصص اختر جلساتك أو

استشرنا للحصول عىل توصية احترافية.

(120 دقيقة) – 720 ريال قطري

BODY WRAP TREATMENTS

BODY WRAP AND EXFOLIATION
Using Moroccan Black Soap, Rhassoul
clay cream, & kessa glove to rid body of
toxins & provide metabolic skin cell
stimulation.
(90 MINS) - QAR 540

CONTOURING BODY WRAP
Slimming wrap with slimming 
cream. Provides appearance 
of tightness that reduces the 
appearance of cellulites. 
(90 MINS) - QAR 540

TONING BODY WRAP
Toning effect body wrap and leg lifting
cooling cream to provide contouring,
toning, and slimming results.
(90 MINS) - QAR 540

جلسات لف الجسم

لف الجسم للتخلص من السموم

استخدام الصابون األسود 

المغربي وكريم طين الغاسول 

وقفاز الكيسة لتخليص 
الجسم من خاليا الجلد الميتة

(90 دقيقة) – 540 ريال قطري
 

لف الجسم لتجميل القوام

لف الجسم من أجل تخفيف 

الوزن بواسطة كريم الذي يساعد 

عىل ذلك يوفر مظهر مشدود 

للجسم ويقلل من ظهور السيلوليت

(90 دقيقة) – 540 ريال قطري
 

لف الجسم للتخلص من الترهالت 

لف الجسم من أجل التخلص من الترهالت

وشد جلد القدمين بواسطة كريم مهدئ لمنح

توحيد لون الجسم وشده وتخليصه من

الترهالت وتخفيف الوزن

(90 دقيقة) – 540 ريال قطري
 
 

BE BLOSSOM SIGNATURE MASSAGE
Full body massage, scalp massage with
hot oil, facial massage, and 
aromatic Herbal Ball 
(90 MINS) - QAR 600

ROYAL THAI MASSAGE
Massage with aromatic herbal ball
and warm oil.
(90 MINS) - QAR 540

YOGA THAI MASSAGE
Stimulates energy, relieves muscle pain
and improve blood circulation.
(90 MINS) - QAR 540

LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE
Lymphatic drainage, stimulates
blood & lymphatic circulation 
that eliminates toxins.
(90 MINS) - QAR 540

IMPERIAL MASSAGE
Hot stone massage that provides
a healing and effective experience.
(90 MINS) - QAR 540

SIGNATURE TREATMENTS  جلسات التدليك المميزة

جلسات بي بلوسوم المميزة

تدليك للجسم بالكامل وتدليك

فروة الرأس بالزيت الساخن وتدليك
الوجه واستخدام الكرة العشبية العطرية

(90 دقيقة) – 600 ريال قطري 
 

التدليك التايلندي الملكي 

تدليك بالكرة العشبية العطرية

والزيت الدافئ

(90 دقيقة) – 540 ريال قطري
 

تدليك اليوغا التايالندي

ينشط الطاقة ويخفف اآلالم 

ويحسن الدورة الدموية

(90 دقيقة) – 540 ريال قطري

تدليك التصريف اللمفاوي

ينشط التصريف اللمفاوي 

ويُحفز الدورة الدموية واللمفاوية

 ويقضي عىل السموم
(90 دقيقة) – 540 ريال قطري

 
لتدليك اإلمبراطوري 

اتدليك باألحجار الساخنة 

يوفر تجربة عالجية وفعالة
(90 دقيقة) – 540 ريال قطري

تدليك الظهر 
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عالج تدليك لشخصين
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