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خـدمـــات مـنـزليـــة ممـيـــزة 

FACIAL TREATMENTS

Please contact us on 02 448 1800 for details
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بنا على ٠٢٤٤٨١٨٠٠

EYELASH & MAKEUP
Full set eyelash extentionوصالت رموش كاملة 500

AED

Half set eyelash extentionوصالت رموش نصف مجموعة 350
AED

Eyelash refillإعادة تركيب / تصليح 250
AED

Evening Makeup (with eyelashes)مكياج سهرة مع رموش 500
AED

Eyelash removalإزالة وصالت الرموش 50
AED

Party makeup (with eyelashes)مكياج الحفالت مع رموش 1000
AED

Natural makeupمكياج عادي 300
AED

Bridal makeupمكياج العروس 2500
AED

Add-ons - ضافاتZبعض ا  

Neck serumعالج منطقة الرقبة 50
AED

Eye vitamin Cفيتامين «س» للعين 100
AED

Face Mask قناع للوجه 100
AED

Eye Treatmentعالج منطقة ما حول العين 250
AED

Cold Collagen Maskقناع الكوالجين البارد 200
AED

Casmara Gel Maskقناع الكاسمارا 250
AED

A Sublime Experience with a Remarkable results

www.delmacenter.com

@Delma_center

02 4481800 050 4412957

Guinot Cleansing Facialتطهير و تنظيف البشرة 300
AED

Guinot Whitening Facialتبييض البشرة 400
AED

Guinot Hydralift Facialتنظيف البشرة: شد البشرة 400
AED

Guinot Acne Facialتنظيف البشرة: للتخلص من الشوائب 400
AED

Guinot Lifting Facial تنظيف البشرة: شد ورفع البشرة 400
AED

Guinot Beauty Neuve Facialتنظيف البشرة: للنظارة المتجددة 400
AED

Guinot Super Hydralift Facial 
(including eye & neck treatment)

تنظيف البشرة: شد عميق 
(مع عالج منطقة ما حول العين والرقبة) 650

AED

Crystal Facialتنظيف البشرة بالكريستال 400
AED

Guinot Mini Facial تنظيف بشرة غير عميق 200
AED

Summum Treatmentعالج سوموم 750
AED



WAXINGHAND & FEET CAREHAIR CARE

Kids cutقص شعر االطفال
AED
80

Fringe cutقص شعر الغرة
AED
60

Starting from - ابتداًء من  

Hair trimingتطريف الشعر
AED
80

Hair cutقص الشعر
AED

130

Hair full colorصبغة كاملة 400
AED

Hair highlightهاياليت للشعر 300
AED

Hair Blow dryسيشوار 100
AED

Roots colorصبغة الجذور 200
AED

L’oreal empulses treatmentعالج لوريال للشعر
AED/ each
100

Hair Stylingتساريح للشعر 250
AED

Synergicare treatmentعالج سيرانجي كير للشعر 130
AED

Brazilian Blowoutتمليس الشعر 1000
AED

Hair maskماسك للشعر 80
AED

Lanza Hair treatmentsعالج االنزا للشعر 200
AED

Keratin treatmentعالج الكيراتين 100
AED

BLEACHING

Full bodyتقشير الجسم كامل 300
AED

Full legs waxشمع لكامل الساق
AED

120
Full legs & Bikini waxشمع لكامل الساق مع منطقة البيكيني

AED
200

Hand waxشمع لليدين
AED
30

Half legs waxشمع لنصف الساق
AED
70

Feet waxشمع للقدمين
AED
30

Half arm and under armبطZشمع لنصف الذراع وتحت ا
AED
75

Full body waxشمع لكامل الجسم
AED

400

Under arm waxبطZشمع لمنطقة تحت ا
AED
35

Full arm waxشمع لكامل اليد
AED

100

Half lower arm waxشمع للنصف ا}سفل للذراع
AED
40

Handتشقير اليد 30
AED

Half legsتشقير نصف الساق 60
AED

Full legsتشقير الساق كامل 120
AED

Half armsتشقير نصف الذراع 60
AED

Full arms bleachتشقير الذراع كامل 100
AED

Under armsبطZتشقير تحت ا 35
AED

Faceتشقير الوجه 100
AED

Feet bleachتشقير القدمين 30
AED

Face & neckتشقير الوجه والرقبة 150
AED

Full front waxشمع كامل أمامي
AED
70

Full bikini wax (Brazillian)شمع لمنطقة البيكيني كاملة
AED

100
Bikini line waxشمع لخط البيكيني  

AED
35

Bikini lineتشقير خط البكيني 35
AED

Back bodyتشقير الظهر 80
AED

Front bodyتشقير الصدر و البطن 60
AED

Full back waxشمع لكامل الظهر
AED
80

Eyebrow tintingصبغ الحاجبين
AED
50

Eyebrow tint and threadخيط وصبغ الحاجبين
AED
85

Chin wax or threadشمع أو خيط للدقن
AED
30

Upper Lip & chin wax or threadشمع أو خيط الشفة العليا والدقن
AED
50

Upper Lip wax or threadشمع أو خيط للشفة العليا
AED
20

Eye browخيط أو شمع للحاجبين
AED
35

Eye brow & upper lip wax or threadخيط أو شمع الحاجبين و الشفة العليا
AED
55

Full face wax or threadخيط أو شمع لكامل الوجه
AED

100

Eye brow & upper lip & chin wax 
or thread

خيط أو شمع الشفة العليا
والدقن والحاجبين AED

85

THREADING & TINTING

Total Nail care (mani & pedi)العناية بأظافر اليدين والقدمين
AED

130
French Manicure & Pedicureالعناية با}ظافر بالطريقة الفرنسية

AED
130

Hand care (manicure)العناية باليدين
AED
60

French Manicureالعناية بأظافر اليدين بالطريقة الفرنسية
AED
60

Feet care (pedicure)العناية بالقدمين
AED
80

Hand scrub / maskسنفرة أو ماسك اليدين
AED

100

Hand treatment 
(scrub & mask or paraffin)

معالجة اليدين
( بالبارافين وماسك أو بالسنفرة) AED

140

Feet scrub / maskسنفرة أو ماسك القدمين
AED

150

Feet treatment 
(scrub & mask or paraffin)

معالجة القدمين
( بالبارافين و ماسك أو بالسنفرة) AED

160
Hand & Feet treatment 
(scrub & mask or paraffin)

معالجة اليدين والقدمين
( بالبارافين وماسك أو بالسنفرة) AED

250

Gel extention refillإعادة تطبيق الجل
AED

230

Gel french hand care (french mani )طالء أظافر اليدين بالجل بالطريقة الفرنسية
AED

150

Extention removal إزالة وصالت االظافر
AED
70

Callues removalإزالة الجلد الميت
AED
70

Acrylic plain hand care
(acrylic plain mani)

عناية اليدين باZكريليك
AED

250
Acrylic french hand care
(acrylic french mani) 

عناية اليدين باZكريليك بالطريقة الفرنسية
AED

300

Gellish removalإزالة الجل
AED
30

Gel nail extention (plain)وصالت ا}ظافر بالجل
AED

250

Acrylic hand refillكريليك لليدينZإعادة تعبئة ا
AED

200

Gel nail extention (french)وصالت ا}ظافر بالطريقة الفرنسية
AED

300

Gel 1 nail repairإصالح ا}ظفر الواحد بالجل
AED
35

Gel hand & feet polishطالء أظافر اليدين والقدمين بالجل
AED

220

Gel hand polishطالء أظافر اليدين بالجل
AED
85

Gel feet polishطالء أظافر القدمين بالجل
AED

100

Chrome Nailsأظافر الكروم
AED

220

Nail embosing design (per nail) (لكل أظفر) تصميم ونحت ا}ظافر
AED
25

Nail art (per nail)(لكل أظفر) فن ا}ظافر
AED
5

French Pedicureالعناية بأظافر القدمين بالطريقة الفرنسية 80
AED
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SLIMMING
Lymphatic drainage massage
(30 min)

تدليك التصريف اللمفاوي
(٣٠ دقيقه) 150

AED

Lymphatic drainage + Blanket 
slimming massage (30 min)

التدليك للتصريف اللمفوي مع بطانية 
حرارية (٣٠ دقيقه) 200

AED

Slimming Course (10 sessions - 30 min)
Lymphatic drainage massage (30 min)
G5 slimming treatment (30 min)
Cavitation slimming treatment (30 min)

باقة التنحيف (١٠ جلسات -  ٣٠ دقيقة)
تدليك التصريف اللمفاوي ( ٣٠ دقيقة)

التنحيف بجهاز جي فايف  ( ٣٠ دقيقة)
تفتيت الدهون بجهاز الكافيتيشن ( ٣٠ دقيقة)

2000
AED

Slimming Course (10 sessions - 60 min)
Lymphatic drainage massage (60 min)
G5 slimming treatment (60 min)
Cavitation slimming treatment (60 min)

تنحيف الجسم (١٠ جلسات -  ٦٠ دقيقة)
تدليك التصريف اللمفاوي ( ٦٠ دقيقة)

التنحيف بجهاز جي فايف  ( ٦٠ دقيقة)
تفتيت الدهون بجهاز الكافيتيشن ( ٦٠ دقيقة)

3500
AED

Lymphatic drainage massage
(60 min)

تدليك التصريف اللمفاوي
(٦٠ دقيقه) 300

AED

Lymphatic drainage + Blanket 
slimming massage (60 min)

التدليك للتصريف اللمفوي مع بطانية 
حرارية (٦٠ دقيقه) 350

AED

Lymphatic drainage + Blanket 
slimming massage Course
(10 sessions - 30 min)

باقة التدليك للتصريف اللمفوي مع 
بطانية حرارية

(١٠ جلسات -  ٣٠ دقيقة)
2000

AED

Lymphatic drainage + Blanket 
slimming massage Course
(10 sessions - 60 min)

باقة التدليك للتصريف اللمفوي مع 
بطانية حرارية

(١٠ جلسات -  ٦٠ دقيقة)
3500

AED

Fat burning (1 session)جلسة حرق الدهون 500
AED

Cellulite treatment & Body Contouring 
“Velashape II” (1 session)

عالج السيلواليت ونحت الجسم 
(جلسة واحدة) 1000

AED

Cellulite treatment & Body Contouring 
“Velashape II” (4 session)

عالج السيلواليت ونحت الجسم 
(٤ جلسات) 3000

AED

Cellulite treatment & Body Contouring 
“Velashape II” (6 session)

عالج السيلواليت ونحت الجسم 
(٦ جلسات) 4200

AED

Cellulite treatment & Body Contouring 
“Velashape II” (8 session)

عالج السيلواليت ونحت الجسم 
(٨ جلسات) 5600

AED

BODY CONTOURING & CELLULITE


