
  

  

  

 The classic  הקלאסיים

  Swedish massage 50 min   ₪ 355                      דקות 50    עיסוי שבדי

  Combination massage 50 min   ₪ 365                     דקות  50    עיסוי משולב

  Reflexology 50 min   ₪ 355                      דקות 50    רפלקסולוגיה

  Edge massage 50 min   ₪ 355                      דקות 50    עיסוי קצוות

  Hot stone massage 80 min   ₪ 545                      דקות 80    אבנים חמות

  Back to stone massage 45 min   ₪ 395                      דקות 45               אבנים לאזור הגב

The short ones  דקות 25 הקצרים  25 min  

  Back. Neck and shoulders massage   ₪ 245                      דקות 25  עיסוי גב כתפיים צואר

  Head and neck   ₪ 245                     דקות  25    עיסוי ראש צוואר

  Foot massage  ₪ 245                     דקות  25    עיסוי כפות רגליים

       עיסוי ראש וכפות

   ₪ 325                      דקות 25    ידיים 4 –רגליים 

Head and feet 4 hands massage  

  Flower magic  קסם מהצומח

  Aromatherapy 50 min   ₪ 365                        דקות 50 עיסוי ארומתראפי            

 Wild rose 50 min   ₪ 365                       דקות  50              ורד הבר

 

  

Deep forest  Deep forest 

  Deep tissue 50 min   ₪ 375                         דקות  50           רקמות עמוקות

  Millennium massage   ₪ 460/560                   דקות 50/75        מילניום

  Bakok 50 min   ₪ 375                      דקות 50      באקוק

  Sports massage 50 min   ₪ 375                          דקות 50                     ספורטאים

    



  

  

  חוויה מן המזרח

 

From the East  

  Ayurveda 2\4 hands 75 min   ₪ 480/635                       75   ידיים 2/4איורוודה 

  Shirudhara 25 min   ₪ 245דקות                       25    שירודהרה

  Ahbianga 2\4 hands 45 min   ₪ 375/480דקות                45    ידיים 2/4אביאנגה 

  Shiatsu 50 min   ₪ 365דקות                       50      שיאצו

  Thai massage 50\75 min   ₪ 365/480דקות           50/75    עיסוי תאילנדי

  Tui na 50 min   ₪ 375               דקות        50      טווי נא

  Shitai 50 min   ₪ 375דקות                       50      שיתאי 

  Nature energy  אנרגיה מן הטבע

  Reiki 50 min  ₪ 325דקות                       50      רייקי

  Healing 50 min  ₪ 325דקות                       50      הילינג

  Hammam  החמאם 

  Kase 25 min   ₪ 295דקות                       25      קסה

  

  

  פילינג ועטיפות -טוהר הגוף 

 

 

Body glow – Peelings and 
wraps  

  ₪ 355    דקות                  50       פילינג

  ₪ 355    דקות                  50  פילינג קיווי אגס החדש!

  

Peeling 45 min  

The new Kiwi peer peeling 

  Mud wrap 45 min   ₪ 355דקות                      50     עטיפת בוץ

  ₪ 355  דקות                    50    עטיפת אצות

  ₪ 355           דקות 45קינמון בדבש   פילינג מלח+עטיפת

 

  

Seaweed wrap 45 min 

Honay and cinnamon wrap    

  



  

  

  

  

  Carmel forest special  טיפולי יערות הכרמל

  Body and soul 75 min   ₪ 475דקות                       75  טיפול להרגעת גוף ונפש 

  Balancing 75 min   ₪ 475דקות                       BALANCING     75איזון 

   ₪ 475דקות                       75  ניקוי ומסע חוויתי הודי

  

Indian journey 75 min  

  Mother to be פולים לנשים בהריוןטי

  Mother to be massage 50 min   ₪ 355דקות                       50    עיסוי הריון

  Shiatsu mother to be  50 min  ₪ 365דקות                       50    שיאצו הריון

  Edge massage  50 min   ₪ 355דקות                       50    עיסוי קצוות

   ₪ 355דקות                       45    פילינג קרם עדין

  

Gentle peeling 48 min   

  The couples  החוויה הזוגית

  Classic couple massage 70 min   ₪ 785דקות                       70    חוויה קלאסית

  Romantic couple 70 min   ₪ 845דקות                       70  חוויה זוגית רומנטית

   ₪ 990     דקות          40שעה ו               פינוקי שוקולד זוגי

   ₪ 895דקות                       70    ווניל אמבר החדש

Chocolate delight 1h 40 min 

The new vanilla  Amber  

  Completion  להשלמת המראה

  Luxury pedicure 45 min    ₪ 235דקות                       45      פדיקור

  Luxury manicure 45 min   ₪ 195דקות                       45      מניקור

  Pedicure delight 70 min  ₪ 325דקות                       70  פדיקור ופינוק כף הרגל

 

 

 

Dermalogica  



 

 

  דרמלוגיקה

  Beauty 45  min                               ₪ 355        קותד BEAUTY  45טיפול יופי מבית דרמלוגיקה 

 Casmara  524₪דקות                          50קסמרה                         

  Deep cleansing  50 min  ₪  395                         דקות 50    טיפול פנים לניקוי עמוק

  Age smart  50 min  ₪  420                         דקות 50  טיפול פנים אייג' סמארט

  Anti stress  50 min  ₪  375                   דקות 50  טיפול אנטי סטרס לעור רגיש

   Holistic deep moistures 50 min   ₪  375                    דקות 50טיפול הוליסטי להחדרת לחות

 ₪ 375                       דקות 50     טיפול פנים מטהר לגבר

   

Man facial dermalogica  50 min  

  Christina  כריסטינה

  Beauty  50 min   ₪ 355דקות                       45  טיפול מטפח ומרענן

UNSTRESS    50                       395דקות ₪   Unstress  50 min 

SILK                  50                       470דקות ₪  Silk  50 min 

  Specially for man  50 min   ₪ 395דקות                       50טיפול מיוחד לגבר              

FOR EVER YOUNG  75                       495דקות ₪   Forever young 75 min 

WISH      50                       450דקות ₪  Wish  50 min 

MUSE                              50                       375₪דקות MUSE 50 min 

  Green forest 50\75 min  ₪ 360/440דקות      50/75יערות הכרמל BIO PHYTOטיפול 

    

  Nutrition for you  תזונה נכונה

  

 240              דקות              45             ייעוץ תזונתי אישי
₪   

Personal consulting 45 min   

 240      דקות                    45  ייעוץ תזונתי לנשים הרות
₪   

Mother to be personal consulting    45 

min   

  Body composition 45 min 120               דקות           25    מדידת הרכב גוף



₪   

  Sports nutrition 45 min   ₪ 240                       דקות 45    תזונת ספורטאים

  The hair dresser  המספרה

 לתיאום נא ליצור קשר עם המספרה ישירות

  04 – 8307873טלפון:  

For appointments please contact the  

hairdresser at 04 8307873  

  Blow dry  ₪  80                                פן

  Hair cut male\female  ₪  220/90                     תספורת אישה/גבר

  Coloring  ₪  220/250                       צבע

  Shades and stripes  ₪  250/450                     גוונים ופסים

   Roots strengthening  ₪  200                            חיזוק שורשים

 ₪  200                            נגד קשקשים

  

Anti-dandruff   

 Special treatments at the  :במספרה טיפולים ממוקדים
hair dresser  

 Pampering treatment for head, scalp  ₪  100/200                   טיפול מפנק לשיער ולעור הקרקפת

and hair  

  Special treatment for sensitive scalp₪                    100/200                  טיפול לעור קרקפת רגיש ומגורה

 Treatment for split ends  ₪ 100/200                           טיפול לקצוות פגומים ושבירים

  Eyelash tinting  ₪  70                              ת ריסיםצביע

  Eyebrow tinting  ₪  70                              צביעת גבות

  Eyebrow design  ₪  70                              סידור גבות

 70                              ל   חצי רג –שעווה 
 ₪  

Wax – half leg  

                                               או רגלייםפראפין ידים 
100 ₪  

Hands or feet paraffin wrap   

   Brides Hairdo  ₪  300                                      סידור כלות

  On the wedding day   ₪ 250/400                      ליום החתונה

    

    



  


