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مة بمواصفات خاصة والهدايا الرائعة سبا يواصل دعمه لحملة التوعية بسرطان الثدي من خالل العالجات المصم  أوربان منتجع سنييجا 
 والمزيد من التبرعات لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان 

 

العالمية والمحمية التي تيدف إلى زيادة التوعية بسرطان الثدي خالل شير أكتوبر سبا بدعمو لمعوامل المحركة أوربان يفخر منتجع سنسيجا 
من نسبة وفيات اإلناث في اإلمارات العربية المتحدة، ومن المائة في  03يمثل أكثر من ال يزال مرض سرطان الثدي ولما كان ليذا العام. 

يشجع منتجع سنسيجا فإن وم بمرض السرطان في وقت الحق من حياتيا الي نولديفتيات  03فتاة واحدة من كل  تصابالمتوقع اآلن أن 
 عمى تحسين صحتين وعافيتين. العملالفرصة لدعم ىذه القضية الميمة، وفي نفس الوقت اقتناص عمى مجددًا عميالتو 

قد ابتكر منتجع سنسيجا عالجًا سنة، فم 00وانطالقًا من عالقتو القوية بجمعية أصدقاء مرضى السرطان وشراكتيما التي تمتد عمى مدار 
وسيتم التبرع باألرباح مجددًا لصالح األعمال الخيرية . 6302لصالح مبادرتو لعام  اً أساسي اً مصممًا بمواصفات خاصة ووسادة عنق مطرزة وزيت

تحت رعاية صاحبة السمو  ،0111تسعى دائمًا لتحسين حياة األشخاص المحميين المصابين بالسرطان منذ عام الكائنة في الشارقة، والتي 
 قاسمي.الشيخة جواىر بنت محمد ال

س جيودىا لجمع التبرعات. وجود مؤسسة تكر   فكرة   طرحولقد برسائمو االستثنائية، واسعة في أنحاء المنطقة  اكتسب منتجع سنسيجا شيرة
عامًا،  06المة التجارية الناجح الممتد عمى مدار حد عالجات منتجع سنسيجا "الجدير بالتجربة" من قبل العميالت طوال تاريخ العأوبوصفو 

دقيقة مسجمة تجاريًا ومصممة بمواصفات خاصة وواسعة الشيرة تجمع بين الضربات الطويمة المدة  13جمسة تدليك مدتيا  Bali Chic ُيعد
زالة التو اإلجياد ونقاط الضغط وأساليب تمديد العضالت التايالندية لتخميص الجسم والعقل من  دخال السكينة إلى وا  تر من المناطق المصابة وا 

، إشادة بشير التوعية بمرض Be Aware Bali Chic Messageسُيعاد تسمية ىذه الجمسة العالجية لُتصبح الروح. وبالنسبة لشير أكتوبر، 
 السرطان.

% من 01تم التبرع بنسبة وسي – ما  دره 944داخل منتجع سنسيجا بسعر  Be Aware Bali Chic Massage ُتقدم جلسة التدليك
 األرباح لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

نتاج عدد محدود من وسائد الرقبة ذات المواصفات الخاصة بيدف دعم شير التوعية بمرض السرطان. تصميم في لقد نجح فريق سنسيجا  وا 
إلى وجود اقتباسات محفزة موضوعة عمى يم، ىذا باإلضافة وردي رائع التصمريط شبمزدانة نيا كو بوتتميز الوسائد األنيقة السوداء المطرزة 

سخين ىذه الوسائد المثالية المجانية ولفيا حول الوسادة بأسموب فني مأخوذة عن بعض الشخصيات النسائية البارزة مثل أودري ىيبورن. يمكن ت
ودائمًا ما تنال إعجابين بعد كل جمسة وىي عممية تُقدم لعميالت سنسيجا  –الرقبة والكتفين لتخفيف توتر العضالت داخل المنزل أو خارجو 

 عالجية يخضعن ليا داخل السبا.
% 01وسيتم التبرع بنسبة  – ما  دره 944خل منتجع سنسيجا بسعر دا Be Aware Neck Pillows تُباع مجموعة وسائد جلسة التدليك

 من األرباح لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان.
 [المزيد]
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 ’Signature Blend‘الخاصة بالمنتجع، ابتكر سنسيجا أيضًا نسخة معدلة محدودة اإلصدار من الزيت األساسي  Be Awareلتكتمل المجموعة الثالثية 
ر. يتكون الزيت من مزيج فريد ومنعش من الزيوت المستخمصة من عشبة الميمون والغرنوقي والالفندر، ويحمل شريطًا ورديًا بمناسبة شير أكتوباألكثر مبيعًا. 

برائحة  ىالتزودالجسم وتوضع عمى البشرة أو تمزج مع مستحضرات العناية ب ،محرقة العطرالماء الستخداميا في  فيقطرات قميمة توضع عمى الوسادة، أو 
 باالنتعاش. يفور  روشعو اذة أخ  

% من األرباح لصالح جمعية 011وسيتم التبرع بنسبة  – ما  دره 01داخل منتجع سنسيجا بسعر  Be Aware Essential Oilُيباع الزيت األساسي 
 أصدقاء مرضى السرطان.

 Beوالزيت األساسي   Be Aware Neck Pillowsووسائد الرقبة  Be Aware Bali Chic Massage: تتوفر جمسة التدليك مالحظات للمحررين
Aware Signature Blend Essential Oil  سبا طوال شير أكتوبر.أوربان في جميع فروع منتج سنسيجا 

الفرعان مة الجميرا وسوق المنزل في داون تاون دبي. سبا في ذا فيمج في جميرا ونادي اإلمارات لمجولف ونخأوربان يمكن العثور عمى فروع منتجع سنسيجا 
في ذا فيميج وسوق المنزل ن يدو جو الممن الرجال والسيدات في حين أن الفرعين  في نادي اإلمارات لمجولف ونخمة الجميرا مفتوحان لكل  دان و جو الم

 مخصصان لمسيدات فقط.

سبا أوربان نت والبيانات الخاصة بالموقع وجيات االتصال لكل فرع من فروع منتجع سنسيجا لمزيد من المعمومات والحجوزات والمشتريات عن طريق اإلنتر 
  www.sensasiaspas.comولمحصول عمى قائمة العالجات الكاممة، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 : يمكن تنزيل مجموعة كاممة من الصور العالية الدقة من خالل الرابط التالي:الصور الصحفية

https://www.dropbox.com/sh/203hb1q3qt7ebj3/AADfdxCrnVnnkfxjvuG4nYQqa?dl=0 

باإلضافة إلى الصور والمشاىدة وفرص الحصول سبا، أوربان جوانب فروع منتجع سنسيجا  بجميع فيما يتعمقلمزيد من المعمومات : جهة االتصال اإلعالمي
 دافتون بشركة ميديا مافن.-عمى مقابالت شخصية، يُرجى التواصل مع سارة والكر

 +180 62 231 0383 أو الياتف رقم sarah@mediamavenuae.com البريد اإللكتروني:

https://www.dropbox.com/sh/203hb1q3qt7ebj3/AADfdxCrnVnnkfxjvuG4nYQqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/203hb1q3qt7ebj3/AADfdxCrnVnnkfxjvuG4nYQqa?dl=0

