
MASSAGE THERAPIES 

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

عالجات المساج



NECK & SHOULDER 
30 MINUTES                                                                          270 

This relieves the spasm and stiffness of neck, shoulder and 
upper back muscles and an effective remedy for cervical 
spondylosis.

LEG & FEET
30 MINUTES                                                                                    270

This relieves spasm, stiffness, muscle cramps, sciatic pain, 
and knee & ankle pain. This massage improves lymphatic 
and blood circulation and effective on swollen feet.

NOURISHING SCALP TREATMENT    
30 MINUTES                                                                                     270

A gloriously relaxing yet invigorating experience. Let 
our therapist iron out the stress and strains of life as she 
massages the scalp – one of the main tension holding 
sites of the body.

EXPRESS TREATMENTS 

الرقبة والكتفان
٣٠ دقيقة                                                                                         ٢٧٠

والكتفين  الرقبة،  تشنجات  من  التخلص  على  العالج  هذا  يساعد 
الفقار  لداء  فعاالً  عالجًا  يشكل  كما  تصّلبها،  أو  الظهر  أعلى  وعضالت 

الرقبية.

الساقان والقدمان
٣٠ دقيقة                                                                                         ٢٧٠

والتصّلب، وتشنجات  التشنجات،  التخلص من  العالج في  يساهم هذا 
المجرى  العالج  الوركين، والركبة والكاحل. يحّسن هذا  العضالت، وآالم 

القدمين. الدموية كما يشكل عالجًا فّعاالً لتوّرم  اللمفاوي والدورة 

عالج لتغذية فروة الرأس
٣٠ دقيقة                                                                                         ٢٧٠

معًا.  آن  في  منشطة  إّنما  االسترخاء  على  وباعثة  ساحرة،  تجربة  إنها 
بتدليك  يقوم  بينما  الحياة  وضغوطات  اإلجهاد  عنك  ُيزيل  المعاِلج  دع 

فروة رأسك، التي ُتعتبر أحد أهم نقاط التشنج في الجسم.
 

العالجات السريعة 

*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge. * جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.



CLASSIC SWEDISH MASSAGE
60 | 90 MINUTES                                                                  370 | 540

Swedish massage includes long, relaxing strokes, 
kneading, friction, tapping, and shaking motions. 
Improved circulation, relief of muscle tension, relaxation 
and well being are some of its benefits. Your body will 
feel rested and your mind at ease for a total pampering 
experience.

TRADITIONAL BALINESE MASSAGE
60 | 90 MINUTES                                                                  470 | 640

An ancient deep tissue massage technique involves the use 
of oils. Pressure is applied to release areas of tense, knotted 
tissue as well as long massage strokes and skin rolling 
techniques to relieve stress and tension and improve 
circulation. The massage is performed using oil mixed with 
essential oil, which combines with the massage techniques 
applied to promote harmony of the mind, body and soul.

TRADITIONAL THAI MASSAGE 
75 MINUTES                                                                                    470

Thai Massage, known as “passive yoga “as it offers ultimate 
body work out. The stress will be depleted from the 
muscles and help to increase your energy levels. Let our 
experts Take all the pressure away allowing you to enjoy 
stretching, flexibilty and toning benefits 

TYPES OF MASSAGE THERAPIES

التدليك السويدي الكالسيكي
٦٠ | ٩٠ دقيقة                                                                           ٣٧٠ | ٤٥٠

الحسم   تبعث  وطويلة  خفيفة  نقرات  إجراء  السويدي  التدليك  يشمل 
االحتكاك،  الدعك،  من  متحددة  تقنيات  تشمل  كم  االسترخاء،   على 
واالسترخاء  الدموية،  الدورة  مجرى  تحسين  ُيعتبر  والهّز.  والتربيت 
التدليك.  هذا  منافع  من  العافية  وتوفير  العضالت  إجهاد  وتخفيف 
إلى  المدللة  التجربة  هذه  بعد  ذهنك  ويصفو  جسمك  يرتاح  سوف 

الحدود. أقصى 

التدليك البالي التقليدي
٦٠ | ٩٠ دقيقة                                                                            ٤٧٠ | ٦٤٠

العميقة  األنسجة  تستهدف  التدليك،  في  قديمة  تقنية  إنها 
في  معينة  مناطق  على  الضغط  يتم  الزيوت.  استعمال  وتشمل 
الجسم للتخلص من اإلجهاد واألنسجة المعقودة، كما يتم اللجوء 
من  للتخلص  الجسم  دعك  وتقنيات  وطويلة  خفيفة  ضرباٍت  إلى 
العالج  إجراء  يتم  الدموية.  الدورة  وتحسين  والتوتر  اإلجهاد 
التدليك  تقنيات  ُيكّمل  مّما  أساسي،  بزيت  ممزوج  زيت  باستخدام 

الذهن، والجسم والنفس. التوازن في  المطبقة بهدف تعزيز 

التدليك التايلندي التقليدي
٧٥ دقيقة                                                                                         ٤٧٠

يوفر  أنه  بما  الخامدة«  »اليوغا  اسم  التايلندي  التدليك  على  ُيطلق 
من  العضالت  تتخلص  بالتالي،  الرياضي.  لتمرين  األمثل  النتيجة 
خبراءنا  دع  الطاقة  مستويات  رفع  على  يساعد  أنه  كما  اإلجهاد، 
والمرونة  التمدد،  بمنافع  واستمتع  الضغوطات  من  يحررونك 

والتقوية 

أنواع المساج



HOT STONE THERAPY 
60 | 90 MINUTES                                                                  480 | 650

Allow the deep, penetrating heat of volcanic basalt stones 
melt the tension away. Heat to the muscles enhances 
relaxation, circulation and healing process of a therapeutic 
massage. This modality can combine energy work to help 
balance the body. 

SPORTS MASSAGE
45 MINUTES              370

Perfect for a very active or athletic individual who seeks 
a muscle-intensive massage modality. Sports massage 
concentrates more on specific areas of the body along with 
stretching. It is ideal for recreational lifestyles to help relieve 
discomfort or pain from over activity. 

REFLEXOLOGY 
30 | 60 MINUTES                                                                   200 | 400

A foot treatment incorporating pressure points that mirror 
the body’s key systems. Since ancient times, the Chinese 
have practiced foot reflexology to heal the body and mind 
to maintain balance and equality. It is a natural and non-
medical approach towards healing. 

LYMPHATIC MASSAGE
60 MINUTES              440

The lymphatic system is essential as the body’s drainage 
system for cleansing and filtering out toxins. Congested 
lymph pathways can cause soreness, aches, pains and flu-
like symptoms. This helps to clear the “passage-ways”.

MOTHER TO BE 
45 MINUTES                                                                                     370

During pregnancy several discomforts and changes 
can happen to a woman’s body. She will leave relaxed, 
pampered and stress-free. Pregnancy massages can help 
alleviate upper and lower back pain, aching knees and 
overall fatigue often associated with pregnancy. 

TYPES OF MASSAGE THERAPIES

العالج باألحجار الساخنة  
٦٠ | ٩٠ دقيقة                                                                           ٤٨٠ | ٦٥٠

دع سخونة أحجار البازلت البركانية العميقة تحررك من التشنجات. تعزز 
سخونة العضالت عملية االسترخاء ومجرى الدورة الدموية في التدليك 
على  للمساعدة  الطاقة  تمارين  أيضًا  الوسيلة  هذه  وتشمل  العالجي. 
على  يساعد  إذ  مثالي  فهو  العمق  فائقة  األنسجة  تدليك  أما  التوازن. 

اإلجهاد واسترخائها.  العضالت من  تحرر 

التدليك الرياضي  
٤٥ دقيقة                                                                                        ٣٧٠

الذين  الرياضيين  أو  النشيطين  لألشخاص  المثالي  التدليك  إنه 
يركز  العضالت.  يستهدف  مكّثف  لتدليك  الخضوع  إلى  يسعون 
يشمل  أنه  كما  الجسم  من  محددة  مناطق  على  الرياضي  التدليك 
والترفيهي  العصري  الحياة  أسلوب  يواكب  إذ  مثاليًا  ُيعتبر  التمدد. 

للمساعدة على التخلص من التعب أو التحرر من اآلالم. 

الريفلكسولوجي  
٣٠ | ٦٠ دقيقة                                                                              ٢٠٠ | ٤٠٠ 

إنه عالٌج خاص للقدمين يقتضي الضغط على نقاٍط معينة في القدم 
القدم، مارس  الرئيسية. منذ  تنعكس من خاللها على أنظمة الجسم 
معًا  آن  في  والنفس  الجسد  لشفاء  الريفلكسولوجي  عالج  الصينيون 
وغير  طبيعية  مقاربة  إنها  والمساواة.  التوازن  على  للحفاظ  وأيضًا 

للشفاء.  طبية 

التدليك اللمفاوي  
٦٠ دقيقة                                                                                           ٤٤٠

على  يعمل  وهو  الجسم  في  التصريف  نظام  ُيعتبر  اللمفاوي  الجهاز 
مسارات  تسبب  أن  يمكن  السموم.  من  وتحريره  الجسم  تنظيف 
لعوارض  مماثلة  وعوارض  واآلالم  التقّرح،  المسدودة  اللمفاوية  األوعية 
الدموية. األوعية  التدليك على تنظيف مسارات  اإلنفلونزا. يساعد هذا 

عالج خاص بالحوامل  
٤٥ دقيقة                                                                                         ٣٧٠

تشعرها  المرأة  جسم  في  عدة  تغييراٌت  تحدث  الحمل،  فترة  خالل 
دون  من  واالسترخاء  بالراحة،  تشعر  وهي  تغادر  سوف  الراحة.  بعدم 
ضغوطات أو أي توتر ُيذكر. تساهم تدليكات فترة الحمل في التخفيف 
من ألم أعلى الظهر وأسفله، ومن ألم الكاحلين، كما تحّد من التعب 

الحمل.  لفترة  الُمرافق  ككل، 

أنواع المساج



BODY THERAPIES 

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

عالجات الجسم



*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge.

FULL BODY POLISH 
30 MINUTES                                                                                    385

A rich creamy-textured skin refining body scrub to remove 
impurities and rough skin. Gentle and deep-cleansing, 
Pevonia’s Body polish uses natural jojoba granules to 
activate the blood circulation without harming the fine 
capillaries, leaving skin soft, silky and smooth. Performed 
within every body wrap and self tan or as a sole treatment.

AROMATIC MOOR MUD WRAP  
60 | 90 MINUTES                                                                  445 | 585 

This unique holistic, healing black magma dates back 
over 40,000 years. As warm Aromatic Moor Mud rich in 
350 natural vitamins, minerals and enzymes is generously 
applied to the entire body, sore muscles, aches and pains 
are alleviated. This superb mud offers a gentle thermal 
action which stimulates and invigorates the body bringing 
a state of deep relaxation and well being.

GREEN COFFEE BODY WRAP FOR CELLULITE  
60 | 90 MINUTES                                                                  465 | 615

This wrap stimulates your body’s ability to break down fat, 
increase metabolism and eliminate water retention. 100% 
pure micronized Green Coffee, naturally rich in Chlorogenic 
acid, polysaccharides and proteins as well as essential oils 
will smooth and enhance the skin’s overall texture thus 
visibly reducing spongy, dimply, cellulite areas. 

YOGURT WRAP WITH MANGO-PASSION FRUIT   
60 | 90 MINUTES                                                                   565 | 785

Firming and brightening, this delightful tropical body 
wrap counteracts aging, evens skin tone, and delivers 
invigorating and toning benefits. Combining the tropical 
extracts of Mango and Passion Fruit, this wrap is rich 
in malic, tartaric, and citric acids, as well as anti-aging 
ingredients. The skin emerges revived, refreshed, smoother, 
firmer, and vividly bright

PEVONIA BODY SCRUBS & WRAPS

تقشير كامل للجسم   
٣٠ دقيقة                                                                                        ٣٨٥ 

ويزيل شوائبها  البشرة،  ينّعم  للجسم غني ذو قواٍم قشدي  سكراب 
عميقًا  ومنظفًا  ملطفًا  للجسم  بيفونيا  سكراب  ُيعتبر  وخشونتها. 
للبشرة، فهو يتكون من حبيبات الجوجوبا الطبيعية لتنشيط الدورة 
الدموية من دون اإلضرار بالشعيرات الدموية الدقيقة، فتصبح البشرة 
باللفائف  عالج  كل  مع  العالج  هذا  إجراء  يتم  والنعومة.  اللمعان  فائقة 

أو كعالٍج منفرد. الذاتي  والتسمير 

لفيفة الجسم العطرية بالطين المغربي
٣٠ | ٩٠ دقيقة                                                                         ٤٤٥ | ٥٨٥
والشامل  نوعه  من  والفريد  األسود،  الشافي  العالج  هذا  تاريخ  يعود 
بلفيفة  بأكمله  الجسم  تغطية  يتم  بينما  سنة.  ألف   ٤٠ من  أكثر  إلى 
من  طبيعيًا  نوعًا   ٣٥٠ على  تحتوي  التي  الدافئة  المغربي  الطين 
العضالت  حدة  من  تخفف  التي  واألنزيمات،  والمعادن  الفيتامينات، 
الرائع تيارًا حراريًا  ازالة اآلالم. يوفر هذا الطين  المتشنجة وتساعد على 
باعثة  مرحلًة  معه  فيبلغ   النشاط،  إليه  ويعيد  الجسم  يحّفز  مهدئًا 

والعافية. االسترخاء  على 

لفيفة القهوة الخضراء للسيلوليت
٣٠ | ٩٠ دقيقة                                                                           ٤٦٥ | ٦١٥
تحّفز هذه اللفيفة الجسم على إزالة الدهون، وتعزيز األيض والتخلص 
بنسبة  الصافية  الخضراء،  القهوة  تقوم  سوف  الماء.  احتباس  من 
وعديدات  الكلوروجينيك،  بحمض  طبيعيًا  والغنية  والمطحونة،   ،٪١٠٠
الساكاريد والبروتينات باإلضافة إلى الزيوت األساسية، بتنعيم البشرة 
وتعزيز قوامها، ما يساهم في الحّد من المناطق اللينة كثيرة المسام 

والسيلوليت.  الدمامل  التخلص من  وفي 

لفيفة الزبادي مع لفيفة فاكهة المانجا والباشن فروت للجسم
٣٠ | ٩٠ دقيقة                                                                         ٥٦٥ | ٧٨٥
واإلشراق،  التماسك  على  باعثة  هذه  االستوائية  الجسم  لفيفة  ُتعتبر 
البشرة  لون  تجانس  وتعزز  السن،  في  التقّدم  عالمات  تكافح  فهي 
مستخلصات  اللفيفة  هذه  تشمل  ومقّوية.  منشطة  منافع  وتوفر 
التفاح،  بحمض  غنية  أنها  كما  فروت  والباشن  المانجا  من  استوائية 
مكافحة  مكونات  إلى  باإلضافة  الستريك،  وحمض  الترتريك،  وحمض 
شبابها  ويتجدد  البشرة  إحياء  ُيعاَد  السن.  في  التقدم  لعالمات 

أنعم، وأكثر تماسكًا وإشراقًا فتصبح 

سكراب ولفائف للجسم من بيفونيا

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.



PEVONIA
FACIALTHERAPIES 

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

عالجات الوجه من بيفونيا 



Swiss French spa line launched in 1991,Pevonia spa care bases its philosophy on the use of exceptional natures 
finest marine and botanic organic resources and advanced manufacturing processes, innovative holistic spa 
treatment to deliver outstanding visible, professional results and an unsurpassed spa experience.Pevonia 
placed in the healing hands of expertly-trained, highly educated skin care specialists. These skilled professionals’ 

administers outstanding skin care treatments to spa guest around the globe.

بيفونيا
PEVONIA

تم إطالق سلسلة السبا السويسري الفرنسي بيفونيا عام ١٩٩١، وتعتمد فلسفته على استخدام أجود الموارد البحرية 
الطبيعية والنباتية العضوية، باإلضافة إلى عمليات التصنيع المتطورة وعالجات السبا الشاملة والمبتكرة لتوفر نتائج 
متمّرسين  خبراء  من  يتألف  متكامل  عمٍل  فريق  بيفونيا  في  يعمل  استثنائية.  سبا  تجربة  وتقدم  واحترافية  رائعة 
واختصاصيين في العناية بالبشرة. يوفر هؤالء الخبراء المهرة لزوار السبا حول العالم عالجات متميزة للعناية بالبشرة.



*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge.

LUMINOUS “C” & “SEA” FACIAL MASK TREATMENT 
75 MINUTES                                                                                     780

Pamper and protect your skin with this high-tech, 
medically formulated Vitamin C. Designed to promote 
change in your skin and to reduce the signs of sun 
damage and aging, this facial will hydrate, nourish, and 
protect your skin with its vitamin enriched, anti-oxidant 
formulation. It creates a more even, firmer, and radiant 
complexion.

CAVIAR FACIAL FOR HIM & HER  
75 MINUTES                                                                                    980

This amazing treatment revitalizes, hydrates, and firms 
the skin through a synergistic blend of rich botanicals. 
Vegetable extracts, crushed pearls, and marine caviar 
are layered together for deep penetration, resulting in a 
firmer, youthful, glow. Includes a luxurious Caviar Hand & 
Arm Massage.

PEVONIA FACIAL TREATMENTS

ماسك لومينوس »سي« أند »سي« العالجي للوجه
٧٥ دقيقة                                                                                        ٧٨٠

تمت  والذي  التقنية  عالي  بالفيتامين سي  دلّل بشرتك وحافظ عليها 
العالج ليجّدد بشرتك ويحّد من ظهور  صياغته طبيًا. تم تصميم هذا 
بترطيب  السن، وهو يقوم  والتقدم في  الشمس  أضرار أشعة  عالمات 
ومضادات  بالفيتامين  الغنية  بصيغته  وحمايتها  وتغذيتها  بشرتك، 

األكسدة. إنه يوّحد لون بشرتك ويجعلها أكثر ثباتًا وإشراقًا.

عالج الوجه بالكافيار للرجال والنساء
٧٥ دقيقة                                                                                         9٨٠

خالل  من  ويثّبتها  ويرّطبها  البشرة،  إحياء  الساحر  العالج  هذا  يعيد 
النباتات،  مستخلصات  مزج  يتم  الغنية.  النباتات  من  متآزر  مزيٍج 
يساهم  ما  أعمق،  اختراٍق  لتوفير  البحري  والكافيار  اللؤلؤ  ومسحوق 
وشبابًا.  تماسكًا  أكثر  فتمسي  البشرة  على  مميز  رونٍق  إضفاء  في 

والذراعين. لليدين  المترف  الكافيار  العالج تدليكًا من  يشمل 

عالجات الوجه من بيفونيا 

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.



REFRESHER MINI-FACIAL 
30 MINUTES                                                                                    245

Have little time?
You still have time to get pampered with this facial, 
designed for the person on the go. Enjoy the soothing 
steam and a perfect blend of cleansing, customized mask, 
toning and moisturizing, Unwind and relax.

PRESCRIPTIVE FACIAL  
60 MINUTES                                                                                    480 

Not certain of the facial that’s best for your skin?
Let our aesthetician design one for you. Feel the soothing 
steam as your skin is deeply cleansed with enzyme 
exfoliation, extractions if needed and a customized 
treatment mask. Your therapist will tailor make you Facial 
treatment according to your skin type & concerns.

DEEP CLEANSING FACIAL 
75 MINUTES                                                                                    580

This is a deep pore cleansing facial, including an enzyme 
peel with steam to melt away impurities. Light extractions 
are performed, followed by an ampoule, complimentary 
mask, and moisturizer to balance and rejuvenate your 
skin. All Skin Types – Ask your therapist about the choice 
of high active ampoules to suit your skin concerns.

GENTLEMEN’S FACIAL  
60 MINUTES                                                                                    480 

This facial will dissolve impurities, deep clean and hydrate 
your skin. You will experience complete relaxation and 
your therapist will customize your facial treatment 
according to your skin type & concerns.

PEVONIA FACIAL TREATMENTS

عالج منشط مصّغر للوجه 
٣٠ دقيقة                                                                           ٢٤٥ 

ليس لديك مّتسٌع من الوقت؟
المخصص  هذا  الوجه  بعالج  نفسك  لتدلل  الوقت  من  يكفي  ما  لديك 
مثالي  وبمزيٍج  المهدئ  بالبخار  استمتع  االنشغاالت.  كثيري  لألشخاص 
بالراحة  لتشعر  والمرطب  والمقّوي  المنظف،  المخصص  الماسك  من 

واالسترخاء.

عالج توجيهي للوجه
٦٠ دقيقة                                                                                         ٤٨٠

المناسب لبشرتك؟ الوجه  لست متأكدًا تمامًا من عالج 
بالبخار  لك. أشعر  لدينا يصمم عالجًا مخصصًا  التجميل  اختصاصي  دع 
دعت  إذا  والمستخلصات،  المقشرة  األنزيمات  تنظف  بينما  المهدئ 
لحاجاتك.  إلى ماسك عالجي مخصص  باإلضافة  بعمق،  الحاجة، بشرتك 
سوف يصمم لك معالجك عالجًا للوجه يناسب نوع بشرتك ويستجيب 

لمخاوفك.

عالج للوجه ينظف بعمق
٧٥ دقيقة                                                                                        ٥٨٠

إنه تنظيف عميق للوجه، ويشمل التقشير األنزيمي مع البخار للتخّلص 
البيضاء والسوداء برفق، وبعدها،  النقاط  من الشوائب. يتم استخراج 
وإعادة  التوازن  البشرة  لمنح  ومرطب  مجاني  وماسك  أمبولة،  تطبيق 
فائقة  األمبولة  خيار  عن  معالجك  إسأل   - البشرة  أنواع  لكافة  إحيائها. 

بشرتك تناسب  التي  الفعالية 

عالج الوجه المخصص للرجال
٦٠ دقيقة                                                                                          ٤٨٠

بعمق  ينظف  كما  الشوائب،  من  التخلص  في  العالج  هذا  يساهم 
يخصص  سوف  كما  كاماًل،  استرخاًء  تختبر  سوف  بشرتك.  ويرطب 

معالجك عالجًا لوجهك يالئم نوع بشرتك ومشاكلها.

عالجات الوجه من بيفونيا 



MILA D’OPIZ
FACIAL THERAPIES 

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

عالجات الفيشال من ميال دوبيز



SKIN WHISPERER – LUXURY WHISPERER TREATMENT 
75 MINUTES | 1800

Eternal youth… a dream come true with the innovative Skin Whisperer beauty care! A revolution  on your 
skin with the powerful anti-ageing complex and plant stem cells. This treatment increases the collagen 
and elastin production in your skin, promotes firmness, reduces wrinkle-depth and gives you smoother 

and rejuvenated skin.

PHYTO DE LUXE - GOLD TREASURE TREATMENT
75 MINUTES | 1350

A first class anti-ageing treatment that targets the prevention of photo-ageing and hormonal ageing. 
The treatment will reduce visible fine lines and wrinkles, strengthen the skin tissue and deeply nourish 

to correct early signs of premature skin ageing.

CAVIAR WHITE TRUFFLE TREATMENT 
75 MINUTES | 1080

The combination of exclusive black caviar and highest quality argan oil has an highly efficient effect on 
your skin. These natural ingredients restore and nourish the skin, slowing down the ageing process. The 

treatment will stimulate skin regeneration and protect the skin cells from free radicals.  

BRIGHTENING TREATMENT
60 MINUTES | 630

This treatment helps to reduce pigmentation disorders and to even your skin tone. The natural oils 
nourish, regenerate and soothe your skin.  The micro-circulation in your skin will be stimulated and will 

leave you with a clear, healthy glow.

SWISS POWER TREATMENT
60 MINUTES | 820 

A true energy booster for your skin! The treatment protects, energizes, soothes and deeply hydrates. 
The Vitamin-complex increases your skin’s resistance against environmental influences, providing anti-

oxidants. Your skin will be deeply hydrated and soft to touch.

MILA D’OPIZ FACIAL TREATMENTS



عالج الفيشال من ميال دوبيز

عالج »ْسِكن ويسبرر - لوكجوري ويسبرر«
٧٥ دقيقة  |  ١٨٠٠

جذري  بشكل  بشرتك  ستتجّدد  ويسبرر«!  ْسِكن   « بالجمال  الرائد  العناية  نظام  مع  يتحقق  حلم  إّنه  دائم...  شباب 
الكوالجين  إنتاج  العالج  هذا  يحّفز  النباتية.  الجذعية  والخاليا  السن  في  التقّدم  عالمات  لمكافحة  الفّعال  المرّكب  مع 

التجاعيد فيما يمنحك بشرة أنعم وأكثر شبابًا. التماسك، ويقّلل من عمق  واإليالستين في بشرتك، كما يعّزز 
 

عالج »فيتو دو لوكس - غولد تريجور«
٧٥ دقيقة  |  ١٣٥٠

التعّرض  الناتج عن  السن  التقّدم في  من  الحماية  إلى  يهدف  األّول،  الطراز  من  السن  التقّدم في  لعالمات  عالج مكافح 
البشرة  نسيج  سيشّد  كما  الظاهرة،  والتجاعيد  الرفيعة  الخطوط  العالج  سيقّلص  والهرمونات.  الشمس،  ألشعة 

البشرة في السّن.  المبكرة لتقّدم  العالمات  ويغّذيها بعمق إلصالح 

عالج الكافيار والكمأة البيضاء
٧٥ دقيقة  |  ١٠٨٠

الطبيعية  المكّونات  فهذه  البشرة.  على  فّعال  بتأثير  األرجان،  زيت  أنواع  وأجود  الحصري  األسود  الكافيار  مزيج  يتمّتع 
ويحمي  البشرة  تجّدد  عملّية  بتحفيز  العالج  سيقوم  السن.  في  تقّدمها  عملّية  تبطئ  كما  وتغّذيها،  البشرة  ترّمم 

خالياها من ضرر الجذور الحّرة.

العالج المعّزز لإلشراق
٦٠ دقيقة  |  ٦٣٠

يساعد هذا العالج على تقليص تصّبغات البشرة وتوحيد لونها. فالزيوت الطبيعية تغّذي البشرة وتجّددها وتلّطفها. 
الدموية الصغرى في بشرتك، ما سيمنحك رونقًا صحّيًا بنقاوة مبهرة. الدورة  وسيتّم تحفيز 

عالج »سويس باور«
٦٠ دقيقة  |  ٨٢٠

الفيتامينات  مرّكب  أّن  كما  بعمق.  ويرّطب  ويلّطف  الطاقة  ويمنح  يحمي  العالج  فهذا  بشرتك!  لطاقة  فعلي  معّزز  إّنه 
البيئية الضاّرة، عبر توفيره مضاّدات لألكسدة. وبالتالي، ستصبح بشرتك  التأثيرات  يزيد من قدرة البشرة على مقاومة 

الحرير. مرّطبة جّدًا مع ملمس بنعومة 



*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge.

In 1938 as the company founder Mila Opitz first began to manufacture and sell a biological face cream no one had any idea 
that she was laying the basis for the impressive career of this Swiss cosmetic company.  The comprehensive Mila d’Opiz 
product line now numbers about 400 different articles. Mila d’Opiz, represented in 42 countries on five continents, is known 
for being a modern, effective cosmetic capable of supporting natural skin care and delaying the onset of aging. Along with 
the production of its own beauty products under the name Mila d’Opiz the company, M. Opitz + Co. AG, with its excellent 
Swiss quality control and safety standards, is well qualified to offer itself as a manufacturer and filler of other cosmetic and 

pharmaceutical products.

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.

سة الشركة ميال أوبيتز بإنتاج وبيع كريم وجه بيولوجي عام 1938، لم يخطر ببال أحد أّنها كانت تضع أسس مسيرة مبهرة لشركة  حين بدأت مؤسِّ
على  كفاءة  أكثر  فنية  كيميائية/  جانب مكونات صيدالنية  إلى  وتطوير خاص  بحوث  مرفق  مّكن  وقد  السويسرية هذه.  التجميل  مستحضرات 
الصعيد التقني، شركة M. Opitz + Co. AG من توسيع انتشارها للوصول إلى أسواق دولية هامة ومن ترسيخ مركزها في الخارج بكل عناية.

أما اآلن فتحتوي مجموعة منتجات ميال دوبيز الشاملة ما يناهز 400 منتج مختلف. كما تتواجد هذه العالمة التجارية في 42 بلدًا حول 5 قاّرات، وُتعرف 
بكونها مستحضرات تجميل حديثة وفعالة للعناية بالبشرة طبيعيًا وتأخير ظهور عالمات التقّدم في السن. وإلى جانب إنتاج منتجاتها التجميلية 
الجودة والسالمة، وهي تستحق بجدارة  معايير سويسرية ممتازة لمراقبة   M. Opitz + Co. AG الخاصة تحت اسم ميال دوبيز، تعتمد شركة 

التعريف عن نفسها كمصّنع ومعّبئ لمنتجات صيدالنية وتجميلية أخرى.



SIGNATURE & COUPLE 
TREATMENTS

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

عالجات مميزة وعالجات  لألزواج



*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge.

THAI HERBAL COMPRESS MASSAGE 
75MINUTES                                                                                     700

This long lasting massage begins with 40 minutes of 
aromatherapy massage from head to toe followed by a 
blissful Thai herbal compress massage. This massage is very 
effective for relieving muscular pains, aches and spasm.

SOFTOUCH HARMONY  
100 MINUTES                                                                                 800

With a harmonious blend of scrubs, massage and facial, 
Softouch Harmony is a total relaxing ritual. This special 
treatment begins with a scrub to a smoother, silkier skin 
followed by various rhythmic massage strokes. Softouch 
Harmony includes a skin type relaxing mini-facial besides.

120 MINUTES OF TREATMENT         1000
30 MINUTES OF JACUZZI    

Enjoy a Refreshing coffee scrub followed by an aromatic 
massage, choose the flavor of oil of your choice from our 
wide range of luxurious collection and finish the session 
with a facial cleansing with a complimentary access to the 
Jacuzzi

120 MINUTES OF TREATMENT         1200
30 MINUTES OF JACUZZI  

Take a pleasure in a tropical full body scrub followed by a 
papaya & pineapple massage and with mini facial and  then 
relax in the Jacuzzi along with the aroma of jasmine and 
lemon grass.

SIGNATURE THERAPIES

COUPLE TREATMENTS 

التدليك التايلندي العشبي بالكمادات 
75 دقيقة                                                                                          700

التدليك  من  دقيقة  بـ٤٠  طويلة  لفترٍة  يدوم  الذي  التدليك  هذا  يبدأ 
يليه  القدمين،  أخمص  حتى  الرأس  أعلى  من  الروائح  طب  باستخدام 
تدليك تايلندي عشبي رائع بالكمادات. هذا التدليك فّعال جدًا لتلطيف 

آالم العضالت والتشنجات.

»سوفت تاتش« هارموني
100 دقيقة                                                                                          800 

عالجات  من  متناغمًا  مزيجًا  هارموني  تاتش«  »سوفت  تدليك  يشمل 
السكراب، والتدليك وعالج الوجه، وهو ُيعتبر طقسًا باعثًا على االسترخاء 
الكامل. يبدأ هذا العالج االستثنائي بسكراب منّعم للبشرة، تليه ضربات 
عالجًا  هارموني  تاتش«  »سوفت  عالج  يشمل  ومتناغمة.  متنوعة  تدليك 

مصّغرًا للوجه وباعثًا على االسترخاء وفقًا لنوع البشرة.

1٢0 دقيقة من العالج                  1000
٣0 دقيقة من الجاكوزي   

استمتعا بتجربة سكراب منعش بالقهوة يليه تدليك بالزيوت العطرية. 
تشكيلة  ضمن  تتوفر  التي  الزيوت  من  لكما  يحلو  ما  اختيار  يمكنكما 
إلى  مجاني  دخول  مع  للوجه  منظف  بعالج  الجلسة  واختتما  مترفة 

الجاكوزي.

1٢0 دقيقة من العالج             1٢00
٣0 دقيقة من الجاكوزي 

واألناناس  بالبابايا  تدليك  يليه  للجسم  كامل  استوائي  بسكراب  تنّعما 
رائحة  تنبعث  حيث  في،  معًا  استرخيا  ثّم  ومن  للوجه،  مصّغر  وعالج 

الياسمين وعشب الليمون.

عالجات من توقيع السبا

عالجات لألزواج

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.



MEMBERSHIP PACKAGES

Downtown Dubai, P.O Box. 5840, Dubai, UAE
Ext. 8777 | +971 4 270 0777

softouch.mallstreet@damacmaison.com | damacmaison.com

باقات العضوية 



*All prices are quoted in AED inclusive 10% municipality fees and 10% service charge.

FEATURES FOR OUR PRIVILEGED MEMBERS

1.      Select a variety of luxurious and exotic spa treatments available 
        at Softouch Spa
2.    Access to changing rooms and lockers 
3.    Access to steam and sauna
4.    Access to jacuzzi
5.    Access to Holistic Cocooning & Floatation
6.    Access to the modern fitness centre with superb views over 
        the Burj Khalifa
7.    Access to the swimming pool
8.    Privileged valet parking
9.    20% Discount on Hotel outlet restaurants
10. 10% Discount on Spa Retails
11. 15% Discount on Spa Treatments at other Softouch Spa’s  in UAE

• Annual Membership                           12500
   Choose Treatment worth AED 16800 from the spa menu

• 6 Months Membership         7000 
   Choose Treatment worth AED 9450 from the spa menu

• 3 Months Membership          4000
   Choose Treatment worth AED 5200 from the spa menu

• 1 Month Membership         2500 
   Choose Treatment worth AED 3250 from the spa menu

• 1 Week Membership         1500
   Choose Treatment worth AED 2000 from the spa menu

• 1 Day Membership           500
   Choose Treatment worth AED 650 from the spa menu

SOFTOUCH SPA MEMBERSHIP PACKAGES

ميزات فريدة لعمالئنا األوفياء
الفاخرة الممّيزة والمتوافرة في    1. اختيار باقة متنوعة من عالجات السبا 

    »سوفت تاتش« سبا
2. حق الدخول إلى غرف تبديل المالبس والخزائن 

3. حق الدخول إلى غرفة البخار والسونا
4. حق استخدام حوض الجاكوزي

5. حق الخضوع للعالج الشمولي بلف الجسم والعالج بالعوم
6. حق الدخول إلى مركز اللياقة البدنية الحديث الذي يوفر إطاللة خالبة   

    على برج خليفة
7. حق الدخول إلى بركة السباحة
المتميزة 8. خدمة ركن السيارات 

9. خصم بنسبة 2٠% في مطاعم الفندق
1٠% في مراكز السبا 1٠. خصم بنسبة 

11. خصم بنسبة 15% على عالجات السبا في فروٍع أخرى لـ«سوفت تاتش« 
    سبا في اإلمارات العربية المتحدة

• عضوية سنوية         125٠٠ 
   اختر عالجًا بقيمة 168٠٠ درهم إماراتي من قائمة السبا

• عضوية لمّدة 6 أشهر           7٠٠٠
   اختر عالجًا بقيمة 945٠ درهمًا إماراتيًا من قائمة السبا

• عضوية لمّدة 3 أشهر           4٠٠٠ 
   اختر عالجًا بقيمة 52٠٠ درهم إماراتي من قائمة السبا

• عضوية لمّدة شهر واحد           25٠٠
   اختر عالجًا بقيمة 325٠ درهمًا إماراتيًا من قائمة السبا

• عضوية لمّدة أسبوع واحد            15٠٠
   اختر عالجًا بقيمة 2٠٠٠ درهم إماراتي من قائمة السبا

• عضوية لمّدة يوم واحد            5٠٠
   اختر عالجًا بقيمة 65٠ درهمًا إماراتيًا من قائمة السبا

باقات العضوية من »سوفت تاتش« سبا

Make an investment in your health and happiness with delightfully luxurious spa treatments at Damac Maison
Softouch spa is the tranquil retreat where you stop time for your body and take your mind into a trace of tranquility with body massage and 

treatments from different continents, the finest natural body care treatments, and traditional treatments.
We present you a journey of self Discovery

حافظ على صحتك وسعادتك واخضع لعالجات السبا المترفة في »داماك ميزون«
»سوفت تاتش« سبا هو المالذ الهادئ الذي تلجأ إليه لالهتمام بصحتك وأخذ جرعة من الهدوء والسكينة، إذ تتوفر لك تدليكات الجسم والعالجات من قاّراٍت مختلفة، 

باإلضافة إلى أجود العالجات الطبيعية للعناية بالجسم والعالجات التقليدية.
نأخذك في رحلٍة تكتشف فيها ذاتك

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. شاملة ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة.




