
 
 

 

 Spa price list                                     מחירון טיפולי ספא
  

 Min  45 טיפולים עם שמנים
 דק' 45

60 Min 
דק' 60  

Treatments with oil 

 

 שבדי
עיסוי קלאסי, בשמן להמרצת מחזור הדם משחרר 

 לחצים ומתחים

 

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 

Swedish 
The classic massage with oil, for improving 

circulation and releasing tension and 

pressure 

 הוליסטי ארומתרפי
עיסוי עדין בשמנים טבעיים  ושמנים אתריים בעלי 
תכונות שונות המביאים את הגוף והנפש לתחושת 

 רוגע ושלווה.

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 

 

Aromatherapy 
Gentle massage with oils and various 

qualities which relax and calm the body and 

soul. 

 רקמות עמוק
עיסוי עמוק ברקמת השריר, בשמן, משחרר אזורים 

 תפוסים ומפיג מתחים.

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 
 

 

Deep tissue 
Deep massage for muscle tissue with oil; 

releases stiff areas and relieves tension 

 
 חמשת הקצוות

כפות ידיים, כפות רגלים  –עיסוי חמשת הקצוות 
 וראש. מפיג מתחים,  מרגיע את הגוף ונפש.

 

290  ₪ 

 

340  ₪ 

5 point massage 
Massaging the 5 extremities: hands, feet  

and head; releases tension, calms body and 

soul 

 עיסוי במבוק
במקורו בתורה מלזית עתיקה, מקלוני הבמבוק 

מתאימים עצמם היטב לכל קווי הגוף וניתן לעצבם 
מחדש, בעזרתם הופך העיסוי לחזק ועמוק יותר. 

העיסוי מנקז נוזלים, מרפה ומעצב מחדש את קווי 
 הגוף, מגמיש שרירים ומחדש רקמות.

 

290  ₪ 

 

 
 

340  ₪ 
 

 

Bamboo massage 
Originating in ancient Malawi tradition, 

bamboo sticks adapt themselves to all of the 

body's curves, allowing them to be reshaped; 

using bamboo, the massage is more 

intensive and deep. 

 
 רפלקסולוגיה משולבת

 רפלקסולוגיה בשילוב עיסוי ראש, צוואר וגב.

 

290  ₪ 

 

340  ₪ 
Combined Reflexology 

Reflexology together with head, neck and 

back massage. 

 
 טיפול לנשים הרות

עיסוי הוליסטי עדין בשמן , מפחית את תחושת 
 .ואילך( 16הכבדות ומרגיע.   )משבוע 

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 

 

Pregnancy massage 
Oil massages relaxing and relieving the heavy 

feeling.  (Only from week 16) 

 
 עיסוי משולב

עיסוי בשמן שקדים המשלב מספר טכניקות אל תוך 
 טיפול אחד

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 

 

Combined  massage 
Oil massage with different technique to be 

selected by the masseur. 

 
 פילינג מלח ים

והמרצת מחזור פילינג מלח ים לרענון והזנת העור 
 הדם בתוספת עיסוי קצר בשמן מרגיע בתום הטיפול.

 

 

 
- 

60 Min 
340 ₪ 

Sea salt peeling 
Body peeling with mineral salt & almond oil; 

after refreshing and nourishing the skin and 

improving circulation; calming massage 

offered at end of treatment 

 עיסוי ראש וצוואר
 עיסוי להפגת לחצים ומתחים מהראש והצוואר.

 

 

 דק' 30

30 Min 

 price ₪   200מחיר 

 

Head and neck massage 
Stress and tension relief from the head and 

neck 



 
 

 

 אביאנגה
עיסוי הודי עדין מלטף ומרגיע את הגוף והנפש בשמן 

 והגוף נכנסים לרגיעה מלאה.שומשום חם , הנפש 

 
 דק' 60

60 min 

 price₪  360מחיר

 

Abianga 
Gentle, pampering massage that relaxes 

body and soul with hot sesame seed oil all 

over the body 

 איורוודה
עיסוי הודי עדין בשמן שומשום חם בשילוב מגבות 

בעיסוי קרקפת. חמות, נסך שמן במרכז המצח מלווה 
 טיפול מרגיע ומהנה.

 דק' 75

75 Min 

 price ₪  400מחיר

 

Ayurvedic 
A gentle massage that combines abianga and 

shirhodhara (pouring oil on the forehead). 

And hot towels. 

 אבנים חמות
עיסוי המשלב שמנים ואבנים חמות, הטיפול מסייע 

ניקוז רעלים ופתיחת חסימות. להמרצת מחזור הדם, 
הטיפול משרה תחושות רוגע וחום פנימי נעימות 

 במיוחד.

 
 דק' 60

60 min 

 price₪  390מחיר 

Hot stones 
Oil massage combined with hot stones; 

treatment helps circulation, removing toxins 

and opening blockages; leaves an especially 

pleasant, calm and warm inner feeling. 

 טיפול "הבית בגליל"
פילינג )לבחירה( להתחדשות של העור והמרצת מחזור 

הדם,  בתוספת של עיסוי מרגיע עם חמאת שיאה 
ושמן דקל בשילוב של אבנים חמות ובסיום נסך שמן 
על המצח  ) העין השלישית (. טיפול להרגעה, רענון 

 והזנת העור.

 
 דק' 90

90 Min 

 price₪  580מחיר 

 
 

 
 
 

 

"Bayit-Bagalil" Treatment 
Body peeling for refreshing the skin & 

improving circulation. A relaxing massage 

with Shia butter and Pine tree oil combined 

with hot stones. Concludes with shirhodhara 

(pouring oil on the forehead).A treatment 

best for relaxation, refreshing the body, and 

nourishing the skin. 

  טיפולים ללא שמנים

45 min 

 דק'  45

 

60 min 

 דק'   60

Treatment without oil 

 רפלקסולוגיה
בכפות הרגליים ישנה השתקפות של כל גופנו. הטיפול 

הגוף לאיזון, הרפלקסולוגיה הינו טיפול המביא את 
 מרגיע, מפנק ומשפר את תפקוד מערכות הגוף.

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 
 

 

Reflexology 
The soles of our feet reflect our entire body. 

Reflexology treatment brings the body to 

equilibrium, calms, pampers and improves 

body functioning. 

 שיאצו
בלחיצות על נק' אנרגיה לאורך טיפול הנעשה 

מרדיאנים )ערוצי אנרגיה(, מביא לאיזון הגוף 
 ומשחרר חסימות.

 

290  ₪ 

 

 

340  ₪ 
 

 

Shiatsu 
Treatment done by pressing on points of 

energy for the entire length of radians 

(energy channels); brings equilibrium and 

releases blockages. 

 תאילנדי מסורתי
עיסוי תאילנדי מסורתי, מביא לשחרור הגוף ומתחים 

 על ידי מתיחות, לחיצות והנעה קלה של הגוף.

 
 
290 ₪ 

 
 
340 ₪ 

Traditional thai 
Traditional Thai massage for freeing the body 

and tension by stretching, light pressure and 

motion of the body. 

 מפרקיםהנעת 
 הנעת הגוף ובפרקיו בקצב איטי
 מסייע בשחרור וגמישות הגוף.

 

290  ₪ 

 

 

- 

 

Joint Movement 

Tension relieving body massage which 
improves flexibility and increases movement 

range. 
 לפני תחילת הטיפול. לאחר מכן נאלץשעות  4על כל שינוי/ביטול ניתן להודיע עד *

 מעלות הטיפול  50%לחייב 

 
 



 
 

 

 
 

 פינוקי יופי וקוסמטיקה לגוף ולנשמה
 

 ₪  50 -פדיקור/מניקורמיני 
 

 מניקור הוא אחד הטיפולים האסתטיים הפופולריים ביותר הקיימים כיום. 
מניקור קלאסי כולל מספר שלבים עיקריים: הורדת שכבת הלק הקודמת 

 העור. )נשים(, קיצוץ, שיוף, דחיפה, פיניש, הסרת 
 מריחת לק וייבוש.  -נשים

 
 ₪   130 -לק ג'ל

 
הג'ל קולור הוא לק המיוצר מג'ל טהור, בעל יכולת הצמדות לשטח הציפורן, עם  
פיגמנטים המעניקים לציפורן צבע עמיד יותר משל לק רגיל ואחידות בגוון. את 

הג'ל ניתן למצוא בגוונים שונים. בשיטת הביו סקלפצ'ר רוב החומר מורכב 
מחומרים טבעיים המגנים על הציפורן ויוצרים מעין מעטפת לציפורן השומרת 

 עליה, ואף משביחות אותה.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 קסם הרים גלילי ב"בית בגליל" 

 
 מומחה לכירורגיה פלסטית. -טיפולי הפנים והקוסמטיקה המפנקים, נעשים עם תכשירים מבית ד"ר דב קלין

בטכנולוגיה מתקדמת ונרקחו תוך הקפדה יתרה על סוגי המרכיבים הפעילים, לטיפול בבעיות עור התכשירים פותחו 
 שונות. השימוש בחומרים נבדק והוכח כיעיל לטיפול, טיפוח, ושיקום כללי של עור הפנים.

 כל התכשירים מאושרים ע"י משרד הבריאות.
ברה הכשרה ייחודית לשימוש בתכשירים של ד"ר דב הטיפולים ניתנים ע"י קוסמטיקאית מקצועית בעלת ותק רב, שע

 קליין.
 
 

 ₪ 350 -דק' 60 -עיסוי פנים יפני בשילוב עיסוי בקצות הגוף -""קובידו
עיסוי יפני זה מתמקד בפנים ובקצות הגוף. טכניקת העיסוי עדינה ונעשית עם שמנים עדינים, בעלי ניחוחות נעימים, 

ונותנים תחושת נינוחות, העוזרת לשפר את זרימת הדם. העיסוי עוזר לתהליך התחדשות התאים המגרים את עיצבי הפנים 
ע"י ניקוז רעלים ומשפיע ישירות בתהליך הסרת התאים המתים. לאחר פינוק הפנים עם מסכה, ניתן עיסוי קצוות לכפות 

 הידיים והרגליים.
 

 טיפול פנים מותאם
 ₪ 250 -דק' 45

ע הכולל ניקוי ראשוני, פילינג מבוסס חומצות אלפא הידרוקסיות, עיסוי פנים וצוואר, וסיום טיפול פנים מפנק ומרגי
 במסכה המותאמת לסוג העור.

 הטיפול אינו כולל הוצאת קומודונים )"שחורים"(
 טיפול המתאים לכל סוגי העור, מטפח ומרענן.

 
 ₪ 300 -דק' 60

עדין מבוסס  י, הסרה עדינה של תאי העור הקרני בעזרת פילינג  ייעודטיפול קלאסי המתחיל באבחון וניקוי ראשוני של העור
חומצות אלפא הידרוקסיות, ריכוך העור, ניקוי תסנינים שומניים ע"י הוצאת הקומודונים )"שחורים"(. המשך הטיפול 

המותירים את  בעיסוי מפנק, מרגיע, ומלטף המעניק לעור חיות וזוהר, ומעשיר את העור במרכיבים אנטי אוקסידנטים,
העור זוהר ומטופח. סיום הטיפול במריחת סרום וקרם לחות מתאים. הטיפול אינו אגרסיבי ומשאיר את המטופל רגוע 

 ושליו. 
 

 ₪  395 -דק' 90
טיפול קלאסי על כל שלביו, במהלכו ניתן לבחור בין עיצוב גבות/ צביעת ריסים או גבות. הטיפול כולל הסרת שיער מאזור 

לך הטיפול נעשה שימוש בחומרים פעילים המחזקים את סיבי הקולגן והאלסטין. בסיום הטיפול העור נותר הפנים. במה
 קורן ובעל מגע קטיפתי, המתאפשרים בזכות שימוש במרכיבים ייחודיים בעלי לחות מרובה.

 

 
 ₪ 300 -דק' 60  -טיפול פנים לגבר

העובר גילוח בתדירות המצריכה פינוק וטיפוח, זוכה בטיפול זה להעשרת טיפול פנים ייחודי המיועד לגברים. עור הגבר 
העור במרכיבים המותאמים למבנה עורו הייחודי. בטיפול זה נעשה שימוש בתכשירי לחות מפנקים, המעניקים לעור לחות 

 מרובה.
 בטיפול זה העור עובר ניקוי עמוק, עיסוי עם שמנים וסיום במסכה המותאמת לסוג העור. 

 בוא מגולחים(.)ל
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 מריחת לק+  מיני פדיקור
 שיוף וסידור ציפורניים בכפות הרגליים ומריחת לק.

 מחיר
 

  ₪ 60 Mini Pedicure+nail polish  

 מריחת לקמניקור + מיני 
 שיוף וסידור ציפורניים בידיים ומריחת לק.

60   ₪  
Mini Menicure  

   פדיקור רפואי
טיפול ביבלות, פטריות, ציפורן הסרת העור הקשה, 

 חודרנית.
 כולל עיסוי בכפות הרגליים מריחת לק.

170    ₪  

Medical pedicure+massage+nail polish  

                ל'מיני פדיקור+לק ג            
שיוף וסידור ציפורניים בכפות הרגליים, ומריחת לק ג'ל 

 עמיד כחודש.

150    ₪  

Mini pedicure+gel nail polish  

 
 פדיקור מלא + לק 

הסרת העור הקשה וסידור ציפורניים, עיסוי לכפות  
 הרגליים, ומריחת לק 

150    ₪  

Full pedicure+massage+gel nail polish  

 פדיקור מלא + לק ג'ל
 הסרת העור קשה וסידור הציפורניים ,

 מריחת לק ג'ל עמיד כחודש

180    ₪  

Full pedicure  

 
 סידור גבות

 

70   ₪  

Eyebrows  

 
 שפם 

 

40   ₪  

mustach  

 מפשעות מלא
120    ₪  Full  Crotches 

 

 בית שחי  
60   ₪  Armpit wax 

 

 חצי יד שעווה
70   ₪  

Half hand wax 

 רגל שלמה
120    ₪  

Full leg wax 

 חצי רגל שעווה
 

80   ₪  
Wax hand 

 שעווה בידיים 
 

100    ₪  
Wax half leg 

   פראפין 
 לריכוך כפות הרגליים 

 

60   ₪  

Skin softening paraffin wax legs/hands  

 קו בקיני
₪60   

Leg+groin 


