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* המחירים בשקלים וכוללים מע״מ

EMBRACE50 / 70 דקות

שבדי קלאסי       
עיסוי אירופאי קלאסי לשחרור שרירים כואבים ולהפגת מתחים. המטפל משתמש בטכניקות מגע 

ובתנועות עיסוי לכל אורך הגוף, המזרימות אנרגיה מחודשת, חום ורכות.

רקמות עמוקות      
עיסוי  ותנועות  לחיצות  בעזרת  בחירה.  לפי  בגוף  נרחבים  באזורים  וממוקד  עמוק  איטי,  טיפול 
ולמוסס אזורי לחץ תפוסים. הטיפול  ניתן להגיע לשכבות העמוקות של הגוף, לשחרר  ממוקדות 

העוצמתי והדומיננטי יותיר אותך בתחושה של קלילות ושחרור.

אבנים חמות      
ומעניק טיפול חם  ידיו המיומנות של המטפל  כוחה המרפא הטבעי של אימא אדמה מתמזג עם 
עם  ארומטיים  ושמנים  חם  שומשום  בשמן  הטבולות  מחוממות  בזלת  אבני  באמצעות  ומלטף 
בתנועות  המטפל  את  משמשות  וגדלים,  צורות  במגוון  המגיעות  הבזלת,  אבני  עמוקים.  ניחוחות 

העיסוי ומותירות את הגוף ברפיון שרירים כללי ותחושה נעימה של חום.       

איורוודה      
טיפול הודי עתיק בשמן שומשום חם ובטכניקות עיסוי מרגיעות לאורך כל ערוצי האנרגיה בגוף, 
בשילוב נסך שמן שומשום חם על “העין השלישית” ועיסוי קרקפת מפנק )הטיפול מתבצע ללא 

בגדים ועם כיסוי מתאים(. 

רפלקסולוגיה      
היום-יום.  מלחצי  לשחרור  רפלקסולוגיות  בנקודות  לחיצות  בשילוב  הרגליים  לכפות  עתיק  עיסוי 
טיפול נקודתי בכפות הרגליים, הנושאות את כל כובד משקל הגוף, משפיע עליהן מידית ועל הגוף 

לאחר מכן. טיפול גם מענג וגם מטפל בכאבים.

                           370 / 470 ש״ח

                                   370 / 470 ש״ח
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                                        390 / 490 ש״ח
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* המחירים בשקלים וכוללים מע״מ

פילינג גוף       
הטיפול האולטימטיבי לפינוק העור. הוא מתחיל בקרצוף הגוף עם ריחות נפלאים וממריצים 
ומרגיע להשבת החיוניות למראה הטבעי  עיסוי קצר  לבחירתך. בהמשך,  במרקמים שונים 
של העור. הטיפול מחדש את תאי העור, מנקה ביסודיות את הגוף ומותיר אותו חלק כמשי, 

רענן, נקי וצעיר.

פיסול וחיטוב העור
טיפול חווייתי לניקוי וחידוש העור, מתבצע בעזרת רסיסי מלח ושמנים בתוספת אשכולית. 
לאזור  מיוחד  מתמשכת.  רעננות  של  הרגשה  ומעניק  הדם  להמרצת  העור,  בהחלקת  עוזר 

הצלוליטס ואזורים נבחרים להצרת היקפים.

טיפול להחדרת לחות
החיוניות  לחידוש  גבוהה  בעוצמה  תגבורת  מעניק  עייף.  לעור  המושלם  ממריץ  גוף  טיפול 

הטבעית של העור והמשאבים הפועלים נגד הזדקנות.
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                               380 / 480 ש״ח
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* המחירים בשקלים וכוללים מע״מ

TREATMENT BLENDS

אראל
שילוב מעורר השראה של טיפול איורוודה המתמקד בתנועות עגולות, רכות ובאבנים חמות 

ומשלב את החום והעוצמה של האבנים לעוצמה ולכח של המטפל.

שמיים וארץ
חיבור בין אמא אדמה- טיפול רפלקסולוגיה במספר נקודות בכף הרגל יחד עם רוחות השמיים. 

טיפול קרקפת מרגיע, הגורם לך להתמסר ולהשתחרר.

שביאנדי
שילוב של עיסוי שבדי קלאסי עם נקודות לחיצה מעולם השיאצו ומהעולם התאילנדי והכול 

על מיטת טיפולים מחוממת ומפנקת במיוחד.

TOP TO TOP
יופי לפנים בשילוב עיסוי קרקפת. הטיפול הוא חוויה עשירה לקרקפת ולפנים לעור  טיפול 

פנים יפה וזוהר.

הלל
מפנק,  המרגיע,  קלאסי  שבדי  טיפול  ומשלב  המערביות  המגע  טכניקות  את  המהלל  טיפול 
עמוקה,  בעבודה  המתאפיין  עמוקות  רקמות  הממוקד  הטיפול  לעומת  ומעורר  דם  מזרים 

איטית ונוכחות גבוהה בכל תנועה.
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* המחירים בשקלים וכוללים מע״מ

קוקון
שילוב של פילינג במגוון ניחוחות לבחירתך, עיסוי שבדי מלטף ומסיכת גוף. משולש קדוש של 

ניקוי, חיטוב והזנת העור.

חוות התבלינים
רטיות  עם  בשילוב  מפרקים  והנעת  מתיחות  על  המבוסס  ולהתחדשות,  לריענון  טיפול 
רוויות  החמות  הרטיות  ובבונג.  יסמין  לבנדר,  כורכום,  מרפא:  צמחי  המכילות  ארומתרפיות, 
שמן פרחים ארומתי ומונחות על העור בתנועות עיסוי סיבוביות. הן מפחיתות כאבי שרירים 

ומפרקים, מטפלות בדלקות כרוניות וממריצות את מחזור הדם.

THE SETAI
חווית טיפול בניחוחות מטהרים ומרוממים המשלבת טקסטורות של מרקמים וארומה, עיסוי 
בלחות.  מועשרת  גוף  וחמאת  חמות  מגבות  עדין,  גוף  פילינג  חמות,  אבנים  משולב  ארומטי 
קרקפת  עיוסי  בשילוב  מושלמת  להרגעות  השלישית  העין  על  שמן  נסך  הטיפול  לחתימת 

וצוואר מענג.
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TREATMENT BLENDS70 / 90 דקות



 * All prices are in Israeli shekels and include VAT.

TREATMENT BLENDS 90 / 70 min

COCOONCOCOON

Peeling with a variety of fragrances for you to choose from, combined with 
a caressing Swedish massage and a body musk – a perfect trio of cleansing, 
shaping and nourishing the skin.

SPICE BOUQUETSPICE BOUQUET

A refreshing and rejuvenating therapy that uses stretching and joint movement 
combined with aromatherapy creams like turmeric, lavender, jasmine and 
camomile, that contain herbal remedies. Therapist uses circular massage 
movements, saturated with aromatic flower oil, to reduce muscle and joint 
pain, treat chronic infections and stimulate circulation.

THE SETAITHE SETAI

The Setai’s namesake treatment sensual experience using a selection of 
purifying and uplifting aromas hand-picked by the Setai Spa. achieve deep 
relaxation, patients are submerged into a womblike state. The treatment 
begins with gentle rocking movements that aim to connect guests to their 
inner self and stimulate the limbic brain.

                                          475 / 575 nis

                                          485 / 595 nis

                                          595 / 695 nis



 * All prices are in Israeli shekels and include VAT.

TREATMENT BLENDS 90 / 70 min

ERELLEERELLE

An inspiring blend of Ayurveda, which focuses on rounded, soft movements 
and heated stones – combining the heat and power of the stones with the 
therapist’s own power and strength.

HEAVEN AND EARTHHEAVEN AND EARTH

A special connection between Mother Earth – a reflexology treatment at a 
number of points on the foot and Heaven – a relaxing scalp treatment that 
makes you want to give in and let go.

SHVIANDASHVIANDA

Classic Swedish massage combined with Thai and shiatsu pressure points, 
on a special luxurious heated massage table.

TOP TO TOPTOP TO TOP

A facial beauty treatment combined with a scalp massage. This treatment 
is a rich experience for the scalp and face, leaving the facial skin beautiful 
and glowing.

HALLELHALLEL

A celebration of western techniques, combining a classic Swedish massage 
relaxing, pampering and soft, with a deep tissue massage-slow, deep, and 
focused in every movement.

                                          495 / 595 nis

                                          475 / 575 nis

                                          475 / 575 nis

                                          495 / 615 nis

                                          455 / 555 nis



 * All prices are in Israeli shekels and include VAT.

BEAUTY & SCALP 50 / 70 min

BODY REJUVENATIONBODY REJUVENATION

The perfect treatment for pampering your skin. It begins with a body 
scrub with wonderful, invigorating fragrances and various textures for you 
to choose. Then a brief, relaxing massage to restore vitality to your skin’s 
natural appearance. The treatment renews the skin cells and gives the body 
a thorough cleansing, leaving the skin smooth as silk, and feeling fresh, 
clean, and rejuvenated.

SCULPTING AND SHAPINGSCULPTING AND SHAPING

This treatment cleanses and renews the skin with the aid of salt crystals, 
oils and grapefruit, leaving the skin smooth and stimulating blood flow for 
a long- lasting refreshed feeling. It is especially good for areas with cellulite 
and for circumference reduction.

MOISTURIZING TREATMENTMOISTURIZING TREATMENT

The perfect invigorating body treatment for tired skin. The treatment 
provides powerful reinforcements for renewing the skin’s natural vitality and 
boosts anti-aging and boosts its anti-aging properties.

                                          380 / 480 nis

                                          380 / 480 nis

                                          390 / 490 nis



 * All prices are in Israeli shekels and include VAT.

CLASSIC SWEDISHCLASSIC SWEDISH

Classic European massage to relieve aching muscles and release tension. 
The therapist uses a variety of massage techniques all along the body to 
promote the flow of renewed energy, warmth and softness.

DEEP TISSUEDEEP TISSUE

A slow, deep and focused treatment on extensive body areas of your choice. Focused 

pressure and massage movements are used to reach deep areas of the body, relieve 

tension and release seized-up muscles. This powerful treatment will leave you feeling 

light and free.

HOT STONESHOT STONES

The natural healing power of Mother Earth merges with the skilled hands of the 

therapist for a warm and caressing treatment with heated basalt stones dipped in 

sesame oil and aromatic oils. The therapist uses basalt stones of various shapes and 

sizes in massage movements, leaving the body with relaxed muscles and a pleasant 

sensation of warmth.

AYURVEDAAYURVEDA

A traditional Indian treatment with hot sesame oil and relaxing massage techniques 

along all the body’s energy channels, including anointing the “third eye” with sesame 

oil and a pampering scalp massage. (The treatment is provided without clothing and 

with appropriate covering.)

                                          370 / 470 nis
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                                         390 / 490 nis
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