
על הביקור בספא

אודות  אינפורמציה  לקבלת  מיועצינו  באחד  ולהיעזר  ההגעה  טרם  הזמנה  לבצע  ממליצים  אנו 
הטיפולים השונים.

מחיר הטיפול כולל את הכניסה לספא ולמתקניו )בהתאם לשעות הפתיחה(.
לנוחיותכם, אנא הגיעו כרבע שעה לפני תחילת הטיפול.

כדי ליהנות מחוויית ספא מושלמת, נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים באזור הספא ולשמור על 
השקט.יש להודיע על ביטול הטיפול עד 8 שעות מראש. ביטול ללא הודעה מראש או אי הגעה, יגרום 

לחיוב של 50% מערך הטיפול המוזמן.
בספא לוקרים אישיים ובהם אביזרי ספא. אין ההנהלה אחראית על כל אובדן או נזק לרכוש יקר ערך.

ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים.
הכניסה לטיפולים ולמתחם הספא )ומכון הכושר( מחייבת חתימה על הצהרת בריאות.

הכניסה למתחם הספא היא מגיל 16 ומעלה.
טיפ הוא לשיקולך הבלעדי.

בסוף שבוע )שישי ושבת(, חגים וחופשת הקיץ תחול תוספת קבועה על כל הטיפולים.
כל המחירים נקובים בש״ח כולל מע״מ.

General information and important information

We recommend that you make an appointment with our specialist for information regarding 
our variety of treatments.
The price of the treatment includes free admission to the spa and its facilities (in accordance 
with its hours of operation).
For your convenience, please arrive 15 minutes prior to the start of each treatment.
In order to enjoy the spa experience, we ask that you do not operate mobile devices in the spa 
and help keep the area quiet.
Cancellations must be made up to eight hours in advance. Cancellation without prior notice or 
a non-arrival will result in a 50% charge for the requested transaction.
We will be happy to provide you with a personal locker and spa accessories. The management 
is not responsible for any loss or damage to valuable property.
There may be changes in the range of treatments.
Admittance to the treatment & spa area (and fitness center) requires the signing of a health
declaration.
The entrance to the spa area is for guests age 16 and above.
Tip is at your sole discretion.
All prices are listed in Israeli NIS and include VAT.

מחירון טיפולים
Treatment Price List

milos.spa@herbertsamuel.com :למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא בטלפון 08-6688100 או באימייל
For further information please call the spa at 08-6688100 or by email: milos.spa@herbertsamuel.com



טיפולי עיסוי

מילוס

עיסוי משולב

אבנים חמות

עיסוי רקמות עמוק

עיסוי רפואי

עיסוי שוודי

עיסוי לנשים בהריון

עיסוי קצוות

עיסוי גב, צוואר וכתפיים

רפלקסולוגיה

טיפולי עיסוי 

איורוודה

אביאנגה

שירודהרה

עיסוי תאילנדי

עיסוי תאילנדי עם שמן

שיאצו

עיסוי כפות רגליים

Massage Treatments

Milos

Combined Massage

Hot Stone Massage

Deep Temple Massage

Medical Massage

Swedish Massage

Prenatal Massage

Extremities Massage

Back, Neck & Shoulder Massage

Reflexology

Ayurveda

Abhyanga

Shirodhara

Thai Massage

Thai Massage with Oil

Shiatsu

Foot Massage

min / דק׳

70/50

70/50

70

70/50

70/50/30

70/50

50

50/30

30

50/30

70

50

30

70

50

50

30

NIS / ש״ח

450/380

440/380

440

480/400

440/360/290

440/350

360

350/230

230

350/230

450

360

230

470

390

360

190

טיפולי פילינד, עטיפות גוף

חבישת תמרים

עטיפת אצות ים

אלוורה

עטיפת בוץ

חבילת טיפולים יחיד

טיפול אנטי פסוריאזיס

ניקוז לימפתי

Dermalogica טיפולים מבית

טיפולי פנים

טיפול קלאסי חוויתי

טיפול פנים אייג׳ סמארט

טיפול הוליסטי להחדרת לחות

טיפול אנטי סטרס לעור רגיש

Mineral Energy for Men

Peeling Treatments & Body Wraps

Date Wrap

Seaweed Wrap

Aloe Vera Wrap

Mud Wrap

Treatments Packages (Singles)

Anti-Psoriasis Treatment

Lymphatic Cleanse

Dermalogica Treatments

Facial Treatments

Dermalogica Beauty Classic Treatment 

Age Smart Treatment 

Holistic Moisturizing Treatment 

Anti-Stress Treatment for Sensitive Skin

Mineral Energy for Men

min / דק׳

40

20

20

30

70

70

70/50

70/50

70/50

 70/50

70/50

NIS / ש״ח

320

260

200

200

540

590

450/380

460/390

450/380

450/380

450/380

טיפולי גוף

 Mineral Contouring - Slimming
Body Treatment

Dead Sea Body Scrub

 Mineral & Botanical Uplifting
Body Exfoliation

Body Treatments

 Mineral Contouring - Slimming
Body Treatment

Dead Sea Body Scrub

 Mineral & Botanical Uplifting
Body Exfoliation

min / דק׳

70

50

70/50

NIS / ש״ח

590

360

440/360


