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سنسيجا اوربان سبا ُتطمق حزمة خدمات "سكول رن" المخصصة لآلباء، إضافة إلى برامج عضوية مغرية لمدمني المنتجعات الصحية، في سبتمبر 
 المقبل

 

طمق أكبر سمسة يم في سبتمبر المقبل، حيث ست  سوف تيرع األميات )وكذلك اآلباء!( في دبي مباشرة إلى "سنسيجا اوربان سبا" بعد توصيل األطفال لمدراس
 منتجعات صحية في دولة اإلمرات العربية المتحدة الترياق المثالي لصيف م رِىق أمضوه في االعتناء بأطفاليم.

 

بمغان ثمانية أعوامًا، وتستمر حزمة صمم ىذه المجموعة سالينا ىاندا، مؤسسة العالمة التجارية القائمة منذ اثنتى عشرة سنة، وىي أيضًا أم لفتاتين توأمتين ت
عادة تشغيل العقول الم رىقة.  "سكول رن" لمدة ستين دقيقة، تقوم خالليا بإزالة التوتر وتجديد البشرة وا 

 

إزالة التوتر  درىم فقط، تبدأ حزمة "سكول رن" بجمسة تنشيط لمظير والرقبة والكتفين، من أجل 052الخاص البالغ ‘ العودة الى المدرسة’وبالنسبة لعرض 
ومنتعشًا حتى في أصعب األماكن. وبعد ذلك، جمسة تدليك سريعة لموجو، باستخدام منتجات "إيمميس" المصممة خصيصًا حسب نوع البشرة، ليصبح متجددًا 

نياية إلى شخص جديد، مستعد لفصل يشع منو ىذا الوىج المفقود. وتنتيي الحزمة بجمسة تدليك ناعمة لمرأس وفروة الرأس، ليتحول الوالد أو الوالدة في ال
 دراسي جديد.

 

القرية في الجميرا، ونادي اإلمارات لمغولف، ونخمة الجميرا وسوق المنزل في داون تاون -وتتوفر حزمة خدمات "سكول رن" في كل مراكز سنسيجا اوربان سبا 
حًا والثالثة مساًء، كما يستطيع العمالء شراء ما يشاؤون من مستحضرات طوال شير سبتمبر. وي مكن حجز الحزمة في أيام األسبوع، بين العاشرة صبا -دبي

 %، حتى يستمر تألقيم في منازليم.02الوجو، المتوفرة في محالت سنسيجا اوربان سبا، بخصم 
 

وعة كاممة من المزايا % عمى معظم خدماتيا األكثر شيرة، إلى جانب مجم05وابتكرت سنسيجا أيضًا برنامج عضوية جديد لمغاية، بخصم يصل إلى 
 المضافة لكبار الشخصيات. وىو الخيار المثالي لشبكة عمالئيا العاديين واسعة النطاق.

 
اوبت سنسيجا مع مع وجود آالف من العمالء األوفياء، الذين يتدفقون عمى مراكز سنسيجا مرة واحدة في الشير عمى األقل لتدليل أنفسيم واالعتناء بيا، تج

 مالحظات العمالء من خالل تقديم قائمة من حزم سنوية لتدليك الجسد وتدليك الوجو، إلى جانب جوائز مثيرة.
 

لمن يشتركون في عضوية "سبا جانكي"، يمكنيم، في كل شير، اختيار إما جمسة تدليك بالينيز واحدة تمتد لستين دقيقة أو جمسة تدليك عمى سبيل المثال، 
ن درىم(. أما أعضاء "سبا باف"، فسوف يتمتعو  022درىم )وتوفير  099عمى طريقة اليوغا التايالندية أو جمسة تدليك خاصة بالسيدات الحوامل، فقط بمبمغ 

درىم(، ويستطيع أعضاء "جيم فايس" االختيار من أي  022درىم في الشير )وتوفير  042بجمسة تدليك الفرك من سنسيجا، الذي يدوم لستين دقيقة، مقابل 
 درىم.( 045درىم في الشير )وتوفير ما يصل إلى  052الجمسات المتنوعة لتدليك الوجو المخصصة وفقًا لمبشرة مقابل 
 

سنسيجا أوربان سبا أيضًا عمى مجموعة من الخدمات اإلضافية الرائعة، ليتمتعوا بيا طوال العام، بما يشمل ثالثة جمسات "تحسينية" وسيحصل أعضاء 
% عمى كل منتجات التجزئة، التي يشترونيا في 02وخصم  -مثل جمسة تدليك بزيت زبدة الكاكاو عندما يشتركون في عضوية "جو آبر كالس"-مجانية 
% عمى أية جمسات إضافية من سنسيجا م قدَّمة بسعرىا الشامل، ىذا إلى جانب "دعوتين" لألصدقاء أو العائمة، ليستفيدوا من أسعار 02وخصم  المنتجع،

 العضوية ذاتيا.

 

فرع من فروع لمزيد من المعمومات ولمحجز والشراء عن طريق اإلنترنت ولالستفسار عن مكان وبيانات االتصال الخاصة بكل مالحظات لممحرر: 
SensAsia Urban Spa  ولالطالع عمى قائمة العالجات الكاممة، ي رجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.sensasiaspas.com 

 

لمزيٍد من المعمومات حول كل ما يتعمق بالمنتجع الصحي سنسيجا أوربان سبا، إضافة إلى الصور والمقاالت لمتواصل بشأن االستفسارات اإلعالمية: 
 ميديا مافن. سارة واكر دوفتون بشركة  فية والمقابالت الشخصية، ي رجى التواصل معالصح

 +970 56 629 0878الرقم  أو ي رجى االتصال عمى sarah@mediamavenuae.comالبريد اإللكتروني: 


