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אדמונד טיפולי גוף
עיסוי שוודי

 הפגת מתחים והמרצת מחזור,עיסוי אירופאי קלאסי מפנק שנועד להרפיית שרירים
.הדם
₪ 430 | ' דק90
₪ 380 | ' דק70
₪ 330 | ' דק50

עיסוי משולב

 המטפל מתאים את,עיסוי המשלב מספר טכניקות של עיסויים בעוצמות משתנות
.הטיפול בהתאם למטופל באופן אישי
₪ 430 | ' דק90
₪ 380 | ' דק70
₪ 330 | ' דק50

עיסוי קצוות

 ידיים וכפות הרגליים, פנים, צוואר,עיסוי מרגיע להפגת מתחים המשלב עיסוי קרקפת
.לתחושת שחרור בכל הגוף
₪ 330 | ' דק50

רפלקסולוגיה
. טיפול מאזן ומרגיע לשלווה עמוקה ותחושת הקלה,עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים
₪ 330 | ' דק50

רקמות עמוקות

 לשחרור מתחים פיזיים,טיפול איטי עמוק וממוקד שנועד לסייע בהרפיית שרירים
 העיסוי מתמקד ברקמות החיבור העמוקות שעוטפות את השרירים המכווצים.ורגשיים
.מומלץ לספורטאים
₪ 430 | ' דק70
₪ 370 | ' דק50

אינדיאני אבנים חמות

 המשלב עיסוי עדין באמצעות מגע ישיר של ידיים ואבני,טיפול מהמסורת האינדיאנית
 הטיפול מסייע להמרצת מחזור הדם ולפעילות כלי הדם ומרפה שרירים.בזלת חמות
.מכווצים
₪ 380 | ' דק60

Edmond Body Treatment
Swedish Massage
A traditional indulgent massage that relaxes the muscles, reduces stress and
stimulates blood flow.

50 min. | 330 NIS

70 min. | 380 NIS

90 min. | 430 NIS

Combination Massage
A stress relieving relaxing massage that combines various massage specialty
techniques personalized for each guest.

50 min. | 330 NIS

70 min. | 380 NIS

90 min. | 430 NIS

Polarity Massage
A soothing, stressrelieving massage that combines a scalp neck, face, hands and
foot massage to release stress in the entire body.

50 min. | 330 NIS

Reflexology
Foot massage and applied pressure - a balanced and soothing treatment which
reduces stress and promotes a feeling of tranquility.

50 min. | 330 NIS

Deep Tissue Massage
A slow, deep and focused treatment aimed at relaxing cramped muscles and
providing both physical and emotional relief. The massage focuses on the deep
connecting tissues that surround cramped muscles. Recommended for athletes and
sport related muscle stress.

50 min. | 370 NIS

70 min. | 430 NIS

Hot Stone Massage
A traditional Native American treatment, which combines a delicate direct
contact massage combined with hot basalt stones. This treatment stimulates blood
circulation and activates blood vessels to drain toxins and soothe cramped muscles.

60 min. | 380 NIS

עיסוי ארומתרפי

עיסוי עדין מרגיע ומשחרר בשמן טבעי מועשר בתמציות שמנים אתריים המופקים
מצמחים ופרחים המסייעים להפגת עייפות מתחים ולתחושת רוגע ולטיהור וטיפוח
.העור
₪ 430 | ' דק90
₪ 380 | ' דק70
₪ 330 | ' דק50

עיסוי לנשים הרות

 בהקלת תחושת,עיסוי עדין בשמן שקדים טהור המסייע בהפגת עייפות ומתחים
.הכבדות
.16 מתאים לנשים עם הריון תקין בלבד משבוע
₪ 330 | ' דק50
₪ 210 | ' דק30

Aromatherapy Massage
A mild, soothing massage using natural oils enriched with essential oil extracts
produced from herbs and flowers. Helps relieve fatigue due to stress and induces
relaxation while boosting the immune system and purifying and nurturing the skin.

50 min. | 330 NIS

70 min. | 380 NIS

90 min. | 430 NIS

Expectant Mother Massage
A mild massage with pure almond oil that relieves stress and fatigue, alleviates
feelings of heaviness and releases cramped muscles.
Suitable for women from the 16th week of pregnancy

30 min. | 210 NIS

50 min. | 330 NIS

Shiatsu
A traditional Japanese treatment where pressure is applied along energy and stress
points in the body. Shiatsu is known to boost the body's natural immune system.
Light, comfortable clothing should be worn for this treatment.

50 min. | 330 NIS

Tui Na
A traditional Chinese massage in which gentle pressure is applied to various points
in the body in order to clear blockages, relieve cramped painful muscles and release
healing energies for the soul and body.

50 min. | 330 NIS

Relaxing Foot Massage with Mint Exfoliant or Paraffin Bath
A deep and soothing foot massage for tension and pain relief. A mint exfoliant or
paraffin bath is applied according to your needs.

30 min. | 330 NIS

Edmond Between East and West
Ayurveda
A traditional Indian ceremonial treatment rooted in Indian medicine. Soothing
warm sesame oil is massaged into the body using long and slow movements
extended along the body's energy channels, ending with a pampering scalp massage
where the soothing oil is applied to the "third eye" on the forehead in accordance
with Indian tradition.
*An appropriate covering is worn in place of clothing for this treatment.

70 min. | 450 NIS with two hands

Reiki Massage
An experiential treatment that encourages the free flow of the body’s energy and
promotes inner balance and calm through palm healing and chakra manipulation.
Light, comfortable clothing should be worn for this treatment.

50 min. | 330 NIS

“Pure Body” Exfoliating Massage
A pampering treatment to cleanse the body using exfoliating creams and warm oil
massage. Renews and rejuvenates the skin and gives it a light, smooth feel.
An appropriate covering is worn in place of clothing for this treatment.

70 min. | 450 NIS

Couples Experience
Couples Massage Experience
Indulge in a romantic couples massage treatment in our couple's treatment room. Your
treatment concludes with your choice of red or white wine served with a seasonal fruit
platter as you continue to enjoy the spa facilities for the rest of the day.

50 min. | 750 NIS

שיאצו

 השיאצו מגביר.אמנות טיפול יפנית המשלבת לחיצות לאורח מסלולי אנרגיה ומתיחות
.את חוסנו הטבעי של הגוף
.טיפול המתבצע בלבוש קל ונוח
₪ 330 | ' דק50

טווי נא

שיטת עיסוי סינית העובדת על אזורים חסומים על ידי לחיצות והנעות שיזרימו מחדש
.את האנרגיות בגוף ישחרר ושרירים תפוסים ורגשות מודחקים
.טיפול המתבצע בלבוש קל ונוח
₪ 330 | ' דק50

אמבט פראפין/עיסוי כפות רגליים בשילוב פילינג מנטה
. להרגשת רגליים קלילות ועור חלק,טיפול מפנק ומרגיע להפגת כאבים בכפות הרגליים
₪ 330 | ' דק50

אדמונד בין מזרח למערב
איורוודה

 העיסוי מתבצע בעזרת שמן שומשום.טיפול הודי טקסי מסורתי מהרפואה ההודית
חם ובתנועות ארוכות ואיטיות לאורך ערוצי האנרגיה בגוף ולסיום נסך שמן על "העין
.השלישית" והמצח בליווי עיסוי קרקפת מפנק
.*הטיפול מתבצע ללא בגדים ועם כיסוי מתאים
 בשני ידיים₪ 450 | ' דק70

עיסוי רייקי

 תוך הנחת ידיים ואיזון מרכזי האנרגיה בגוף,עיסוי חוויה אנרגטית לאיזון ולהרגעה
. הטיפול מתבצע בלבוש קל וגמיש,עבודה על הצ'אקרות
₪ 330 | ' דק50

עיסוי פיליניג טוהר הגוף

.טיפול המשלב ניקוי הגוף בגרגירי פילינג בשילוב עיסוי עם שמן חמים
.מחדש ומרענן את העור ומעניק מגע חלק ונעים לעור
.הטיפול מתבצע ללא בגדים עם כיסוי מתאים
₪ 450 | ' דק70

חבילת טיפולים זוגית
חוויה זוגית

רקמות/ שבדי, לפי בחירת המטופלים,חוויה משולבת של עיסוי בחדר טיפולים זוגי
.עיסוי משולב/עיסוי קצוות/עמוקות
בסיום יוגש בלובי יין אדום או לבן לבחירתכם בליווי פירות העונה ותוך המשך בילוי
.במתקני הספא למשך היום
₪ 750 | ' דק50

טיפולי פנים אדמונד
 כל.טיפולי קוסמטיקה איכותיים ויחודיים הנעשים על ידי קוסמטיקאיות מוסמכות
.תכשירי הטיפול מבוססים על מרכיבים חדשניים ביותר בעולם הקוסמטיקה

טיפול יופי מבית אדמונד

 מכיל ויטמינים חיוניים לעור ותורם.טיפול יופי מותאם אישית לפי סוג העור וצרכיו
.לגמישות העור ולמראה רענן וחיוני
₪ 380 | ' דק50

טיפול אנטי אייג'ינג יוקרתי

 הטיפול. ולשיפור מראה הפנים,טיפול יוקרתי למניעת הזדקנות מוקדמת של העור
, לשיפור ולמיצוק העור, חומצות פירות ופפטידים,משלב ריכוז גבוה של ויטמינים
. בטיפול משולב עיסוי חווייתי ומסיכה ממצקת.החלקת קמטוטים ותוספת זוהר וברק
.) ולבעלי עור עם נזקי שמש,(מומלץ לעור יבש
₪ 420 | ' דק50

Edmond Facial Treatments
Quality and unique cosmetic treatments done by certified cosmetologists. All treatment
products are based on the most innovative ingredients in the cosmetics world.

Edmond Daily Treatment
A daily treatment personally suited to your needs and skin type. This treatment contains
essential vitamins and nutrients which enhance the skin's suppleness while achieving
radiance and vitality.

50 min. | 380 NIS

Exclusive Anti-Aging Treatment
An exclusive treatment which targets premature ageing and enhances the overall
appearance of the face. The treatment incorporates a high concentration of vitamins,
fruit extracts and peptides aimed at enhancing and firming the skin, ironing out
wrinkles and adding luster and radiance. The treatment includes a pleasurable massage
with a firming mask (recommended for those with dry or sun-damaged skin).

50 min. | 420 NIS

טיפול אנטי סטרס לעור רגיש

 להרגעה של, המשלב עיסוי ארומתרפי עשיר בתמציות ושמנים,טיפול הרמוני מיוחד
 טיפול זה משלב מסיכת שיבולט שועל.עור אדמומי מגורה ולכל עור המצוי במתח
 זהו טיפול חמים ונעים בעל אפקט מפנק.פעילה וסרום מרגיע מפני נזקי הסביבה
.ומרגיע המותיר את העור רגוע וזוהר
₪ 420 | ' דק50

"טיפול "זוהר לחות העור

 בטיפול נעשה שימוש.טיפול פנים מרגיע ומפנק להחדרת לחות לעור יבש ומיובש
. עיסוי ארומתרפי עשיר ומסיכה ממיימת, טיפול זה כולל פילינג.בתמציות צמחים
.מומלץ לכל סוגי העור ומתאים לכל גיל
₪ 380 | ' דק50

טיפול מטהר

ניקוי עמוק לעור פנים שמן הכולל ניקוי וניקוז הנקבוביות וחיטוי וספיחת עודפי שומן
. לאיזון וטיהור העור, בטיפול משתמשים באנזימים צמחיים וחומצות פירות.בעור
.הטיפול מתאים לעור שמן ומעורב
₪ 380 | ' דק50

טיפול פנים מטהר לגבר

 אנזימים צמחיים,טיפול פנים מיוחד לגבר הכולל פילינג ייחודי על בסיס סובין אורז
. כולל ניקוי וטיהור של העור,וחומצות פירות
₪ 380 | ' דק50

Anti-Stress Treatment for Sensitive Skin
A uniquely harmonious treatment involving a rich aromatic massage with herbal
extracts and aromatic oils blended to soothe red irritated skin. This treatment combines
an active oatmeal mask and a soothing serum which relieves environmental damage.
The treatment is warm and soothing and leaves the skin looking relaxed and radiant.

50 min. | 420 NIS

"Radiant Moisture" Facial Treatment
A soothing and pampering facial treatment which infuses moisture into dry and
dehydrated skin. This treatment includes a peeling treatment, a rich aromatherapy
massage and a hydrating mask. Recommended for all skin types and for all ages.

50 min. | 380 NIS

Purification Treatment
A deep cleansing treatment for oily skin types which cleanses and drains the pores
while disinfecting the skin and absorbing excess oil, and incorporates herbal enzymes
and fruit extracts to balance and purify the skin. The treatment is suitable for oily and
combination skin.

50 min. | 380 NIS

Purifying Facial for Men
A unique facial treatment for men that includes a unique peel based on rice bran,
herbal enzymes and fruit extracts which purifies and cleanses the skin.

50 min. | 380 NIS

24-Karat Gold Facial Treatment
An exclusive treatment for especially healthy and radiant facial skin, combining
a vitamin and mineral cocktail. The treatment includes a unique face mask
that incorporates gold particles for the rejuvenation and renewal of the skin
and preventing premature aging.

₪ 550 | ' דק70

70 min. | 550 NIS
• Please arrive 15 minutes before your scheduled treatment in order to fill out
a health questionnaire and to arrange payment.
• A robe and slippers should be worn for all treatments unless otherwise
stated. Please do not bring jewelry or valuables to the treatment.
• Guests may enjoy the spa facilities for the day of the treatment.
• Any changes or cancellations must be made up to 24 hours before the
schedulted treatment session.
• Failure to cancel a treatment will result in the guest being charged for the
full treatment.
• Failure to arrive for a treatment will result in the guest being charged for
the full treatment.
• Guests must be 16 years or older to enter the spa complex.
The SPA is open:
Every day from 9:00 - 19:00.

Phone: 04-906-4555

) קראט24( טיפול פנים יוקרתי בשילוב מסיכת זהב

 טיפול זה כולל קוקטייל של מינרליים.טיפול פנים יוקרתי לעור פנים בריא וזוהר במיוחד
.וויטמינים החיוניים לעור בריא
טיפול זה כולל מסיכה יחודיית המכילה אבקת זהב להחייאה והתחדשות העור
.ולהפחתה של סימני הזדקנות מוקדת

email: Spa@Edmond-hotel.co.il

 דקות לפני הטיפול וזאת על מנת למלא שאלון בריאות והסדרת15 יש להגיע
.תשלום
.יש להגיע לטיפול בחלוק ובנעלי בית ללא תכשיטים ודברי ערך
אנא הקפידו להגיע לטיפול בזמן במידה והנכם מאחרים משך זמן הטיפול
.יקוצר בהתאם
.אורח שהזמין טיפול בספא זכאי ליהנות ממתקני הספא ביום הטיפול
. שעות לפני מועד הטיפול24 שינויים או ביטולים ניתן לבצע עד
.ביטולים ביום הטיפול או אי הגעה יהיו בחיוב מלא
. ומעלה16 הכניסה למתחם הספא מגיל
.ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים
:שעות פעילות הספא
9:00-19:00  בין השעות-  שבת- ימים ראשון
spa@edmond-hotel.co.il : מייל04-9064555 'טל

