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لتغمركم بجمسات  -أوربان سبا  تصل إلى سنسيجا اتالعالمة التجارية "بميس" المتخصصة في مستحضرات التجميل المفضمة لدى الكثير 
 FATات تنحيف الجسم ومجموعة مستحضر  ،عمى مستوى العالم عميها الطمب التي يزدادوالمنتجات  ،العناية بالوجه المعززة باألكسجين

GIRL SLIM 

 
حيث تطل عمينا عالمة  ؛السعادة الغامرة خالل ىذا الموسمب يشعرن العميالت جعلتحقيق ىدفو الرامي إلى عمى سنسيجا اوربان سبا  يعمل

 "بميس" التجارية المشيورة عالميًا لتكون أحدث إضافة إلى حافظتو المثيرة لالىتمام من عالجات الوجو والجسم.
 

 ؛1996رأسًا عمى عقب منذ عام  "المحدودة" السابقة قمب ثقافة السبا فينجحت ىذه المؤسسة المتخصصة في التجميل الناشئة في نيويورك  قد
الحصول عمييا. يحتفل منتجع سنسيجا اوربان  ويسيلُصممت خصيصًا لجعل عممية العناية بالبشرة وتدليميا أكثر مرحًا وخصوصية يا إنحيث 
ىناك وقت أفضل من ذلك الستقبال عالمة "بميس" التجارية في جميع فميس  لذا ؛في اإلمارات العربية المتحدة وجودهعامًا عمى  12رور سبا بم

 فروع السبا.
 

 وجمستين عالجيتين لمجسم بمنتجات بميس خالل شير سبتمبر، ىذا باإلضافة ،يقدم المنتجع اثنين من جمسات العناية بالوجو بمنتجات بميس
 Bliss. تبدأ اإلثارة والمتعة بجمسة العناية بالوجو اتتتسق مع قائمة المنتجع الواسعة والمفضمة لدى الكثير إلى مجموعة المنتجات التي 

Fabulous Facial ،وتحسين  ،التي يمكن تعديميا بالكامل بما يتناسب مع االحتياجات الشخصية، وتضم طقوس تنظيف البشرة وتقشيرىا
 بمستوى عالي من الخبرة، مما يستيدف المناطق المصابة ويترك البشرة منتعشة وصافية وفائقة النظافة.مظير المسام 

 
 عميمةفيي كنسمة ىواء  ؛بالبساطة Bliss Instant Radiance Oxygene Facialالمعززة باألكسجين  تتميز جمسة العناية بالوجو

لبشرة ابين جمسة تقشير خاليا سطح البشرة وعالج  -ة البشرة ويخمصيا من السمومالذي يجدد حيوي-يجمع ىذا العالج ! ةبرقتالمس الوجو 
إلكساب البشرة نعومة ممحوظة وبريقًا رائعًا بعد  ؛الذائع الصيت Bliss Triple Oxygen Cream المعززة باألكسجين وكريم فبالمفائ

جديد حيوية البشرة من الرأس وحتى أخمص القدمين. تجمع عمى ت Bliss Head to Glowتعمل الجمسة العالجية جمسة عالجية واحدة. 
المجددة لخاليا البشرة ولف الجسم  Triple Oxygen Facialبين جمسة العناية بالوجو  Bliss Head to Glowلجمسة العالجية ا

في رحمة لمدة  نتأخذكىي و س والقدمين، بالكامل بالمفائف الدافئة المشبعة بالزيوت األساسية المستخرجة من األعشاب وجمسة لتدليك فروة الرأ
 الجميع. ويالحظبشكل رة ناعمة ومنتعشة ومتجددة شساعة لمحصول عمى ب

 
الرفيق المثالي لبرنامج التمارين الرياضية الخاص بِك، وىو برنامج ومنتج ذو شيرة  Bliss Fat Girl Slimُيعد مستحضر تنحيف الجسم 

ج الجسم المتخصصة في شد البشرة وتنشيط الدورة الدموية الدىون المتراكمة العنيدة والسيموليت، مما عالمية وشديد الرواج. تستيدف جمسة عال
وضع زيت الجريب فروت قبل  الجاف لمبشرةتمشيط بخطوة شديدة األىمية وىي ال الجمسةتماسكًا. تبدأ يمنحِك بشرة أكثر نعومة وطراوة و 

 ،المصابة ويكسب البشرة مرونة فائقة مناطق البشرةحضر من الطحالب البحرية الذي يستيدف األساسي المتخصص في شد البشرة، والقناع الم
الرواج عمى مستوى العالم،  يبميس الشديد منتجيتأتي الممسة النيائية باستخدام  ولفائف الجسم الدافئة لزيادة تدفق الدم والتخمص من السموم.

(. تجمع ىذه 2114ئز بجائزة الجمال ألفضل مستحضر تجميل جديد في عام الفاالمنتج ) Fatgirlslimو Love Handler ماوى
المميزة  الكريمات الرائدة في األسواق والمفضمة لدى الكثيرات بين الخصائص المجددة لمنشاط والحيوية والقدرات المعززة لمطاقة الممتدة المفعول

.لتقميل حجم الغمازات في األماكن التي تظير فييا بكثرةلمادة الكافيين، وذلك 
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 عالمة بميس التجارية في منتجع سنسيجا: العالجات
 

  درىماً  451 /دقيقة BLISS FABULOUS FACIAL - 61جمسة العناية بالوجو 
مظيرًا مثاليًا. ُيجرى ىذا الطقس المنظف والمقشر لمبشرة والمحسن لمظير  بشرتكنكسب يمكن تعديميا بالمواصفات التي تناسب احتياجاتكن لت

 المسام بأيدي الخبراء ويستيدف مناطق البشرة المصابة مما يتركيا منتعشة ومشرقة وفائقة النظافة.

 
 اً درىم 481 /دقيقة Bliss Instant Radiance Oxygene Facial - 61جمسة العناية بالوجو 

ىواء عميمة تالمس الوجو برقة! يجمع ىذا العالج الذي يجدد حيوية البشرة ويخمصيا من السموم بين جمسة تقشير خاليا سطح البشرة  نسمة
الذائع الصيت، إلكساب البشرة نعومة وبريقًا  Bliss Triple Oxygen Creamالمعززة باألكسجين وكريم  فبالمفائلبشرة اوعالج 
 . الجميع ايالحظيم

 
 درىم  611 /دقيقة BLISS HEAD TO GLOW BODY - 61العناية بالجسم  جمسة

المجددة لخاليا البشرة ولف الجسم بالكامل بالمفائف الدافئة المشبعة بالزيوت  Triple Oxygen Facialتجمع بين جمسة العناية بالوجو 
ذكن في رحمة لمدة ساعة لمحصول عمى بشرة ناعمة ومنتعشة تأخىي و األساسية المستخرجة من األعشاب وجمسة لتدليك فروة الرأس والقدمين، 

 الجميع. ويالحظبشكل ومتجددة 
 

 درىمًا  451 /دقيقة BLISS FAT GIRL SLIM - 61جمسة تنحيف الجسم 

بشرة أكثر  تستيدف جمسة عالج الجسم المتخصصة في شد البشرة وتنشيط الدورة الدموية الدىون المتراكمة العنيدة والسيموليت، مما يمنحكِ 
 .Fatgirlslimو Love Handler الصيت الذائعيتتميز باستخدام منتجي بميس نعومة وطراوة وتماسكًا. و 

 

 عالمة بميس التجارية في منتجع سنسيجا: المنتجات
 في أرجاء المنتجع.من منتجات بميس المنتشرة  اً كبير  اً لتكتمل العالجات الجديدة المفعمة بالطاقة والحيوية، يضم منتجع سنسيجا مخزون

وصواًل إلى  -المريمية بنكيات مختمفة منيا البرتقال األحمر الشيي والفمفل األبيض والميمون و  -بدءًا من زبدة الجسم الغنية الخالية من البرابين 
مات التجارية الفعال المتخصص في شد الجسم، يسر منتجع سنسيجا أن يضيف مجموعة منتجات "بميس" إلى العال Fatgirlslimبرنامج 

 المتنوعة والمختارة بعناية في فروع المنتجع بدءًا من شير سبتمبر.
 Bliss Paraben-Free Body Butterمن أمثمة منتجات "بميس" وأسعارىا المتداولة في سنسيجا نجد زبدة الجسم الخالية من البرابين 

وجل شد البطن  ،(درىماً  148)بسعر  Fatgirlslim Skin Firming Creamوكريم شد البشرة  ،(درىماً  134)بسعر 
Fatgirlsixpack Tummy Toning Gel  درىمًا(؛ وجل العينين  211)بسعرBliss Triple-Oxygen Instant Energising 

Eye Gel  وقطع تقشير خاليا سطح البشرة الغنية بحمض الغميكوليك  ،درىمًا( 231)بسعرBliss That’s Incredi-’peel!’ Glycolic 

Resurfacing Pads  درىمًا(. 226)بسعر 
 

والبيانات الخاصة بالموقع وجيات االتصال لكل فرع  نترنتعن طريق اإل والمشتريات : لمزيد من المعمومات والحجوزاتلممحررين مالحظات
  www.sensasiaspas.com لكترونيسبا ولمحصول عمى قائمة العالجات الكاممة ُيرجى زيارة الموقع اإلأوربان سنسيجا  عمنتجمن فروع 

 مجموعة كاممة من الصور العالية الدقة من خالل الرابط التالي: تحميل: يمكن الصور الصحفية
https://www.dropbox.com/sh/zwbaqzx3xaqwsro/AADMQAjejSj2WxE8Z8xPG963a?dl=0  


