
  

 

 بيان صحفي

 للنشر الفوري

  

سنسيجا أوربان سبا يضيف جلسة عالجية فائقة لفترة ما قبل الوالدة إلى قائمة عالجات  الصحي منتجعال
SENSMAMA المفضلة لدى الجميع 

 
على الجسم، مما يجعل الخضوع لجلسة تدليك مصممة بمواصفات خاصة  ُ                                                                 ُ         ً ي عد الحمل فترة التحول الخارق والجمال الحقيقي. ولكن، في نفس الوقت ي عد قاسيا  

 للعناية بالبشرة أكثر أهمية ومنفعة للحوامل

    ً                            ً                                                    خصيصا  من أجل األمهات في دبي؛ ووفقا  الحتياجات األمهات في دبي. ولقد تم تطوير هذه القائمة  SensMamaابتكر منتجع سنسيجا أوربان سبا قائمة 
                                       ً      ، كما تم اختبار سالمتها على الحوامل شخصيا  على هاوما بعدالوالدة               ً                                         وعة مصممة يدويا  من عالجات الجسم االستثنائية لفترة ما قبل التي تشمل تشكيلة متن

خالل فترة حملي. وشهدت القائمة  SensMama، سالينا هاندا. ومن جانبها صرحت سالينا قائلة: "أشدت بقائمة عالجات مألتو يد مؤسسة سنسيجيا واألم 
الحوامل طوال    ً                                                                                    ً                                     موا  يواكب تقدمي في العمر، ومنذ ذلك الحين واصلت نموها حتى وقتنا هذا". "لقد اهتممنا كثيرا  بهذا المنهج المكرس لمتابعة احتياجاتن

ائعة التي تغير حياتها ، ولقد علمتنا كل سيدة حامل كيفية دعم وتعزيز جسمها خالل هذه الفترة الر SensMamaالسنوات العشرة التي قدمنا خاللها عالجات 
 لألبد".

، طرح منتجع سنسيجا باقة ممتازة جديدة بالكامل لفترة ٢٠١٦وتعليقات العميالت طوال عام  SensMamaاستجابة لإلقبال الشديد على حجوزات عالجات 
للجسم  -فترة الحمل في رحلة رائعة مليئة بالدالل                                                                        ً                    ما قبل الوالدة طوال شهر نوفمبر، وهي تضم أشهر عالجات المنتجع وأكثرها رواجا  لتحلق بالسيدات خالل

  والعقل ومنطقة البطن!
The Luxe Mum-To-Be  دقيقة. يبدأ هذا العالج بتدليك  ١٣٥عالجية ممتعة لمدة ة سجلهيYummy Mummy- To-Be -  جلسة تدليك

لتحقيق الثقة التامة  لشام بتدريالخبرة لدى سنسيجا، والذين حصلوا على  وذو العالج خصائيو أمتخصصة مناسبة لمنطقة البطن خالل فترة الحمل ويقدمها 
ه السيدات لالسترخاء في أكثر أوضاع الجسم راحة                                                                     ُ   َّ االحتياجات العديدة المتنوعة خالل المرحلتين الثانية والثالثة من الحمل. ت وج   اتذو للسيدات الحوامل 

   ُ                                                                                  ء ي جرى تدليك للجسم بالكامل لتخفيف التوتر واإلجهاد العضلي والتخلص من السوائل المحتبسة.على حسب حالتها، وفي هذه األثناسيدة كل  ؛      ً وأمانا  

                   ً                         وهي جلسة جديدة تماما  للعناية بالبشرة تقدمها  - Bliss Fabulous Facialبتقديم جلسة العناية بالوجه  The Luxe Mum-To-Beوتتواصل جلسة 
والتي ينتمي أصلها إلى مدينة نيويورك، وهي مصممة بمواصفات خاصة لتترك بشرتك منتعشة وبراقة وفائقة  اتالكثير هذه العالمة التجارية المفضلة لدى 

 النعومة.

، وتشمل نقع القدمين في خشب الورد المهدئ للبشرة وتقشير Mama Mio’s Lighter Legsبجلسة عالج الساقين لة مالشاتكتمل هذه الرحلة العالجية 
كساب السيدات شعورا  بالخفة المتناهية!خفيف للبشرة وتدليك عال مل وا  ِ     ٕ                  ً                   جي، وذلك لتخفيف الح                      

 

      ً                      درهما  على العالجات الفردية. ١٢٥    ً            ً         درهما ، ويشمل خصما  مقداره  ٧٩٩  The Luxe Mum-To-Beيبلغ سعر جلسة 
  

وسوق المنزل في داون  ،ونخلة الجميرا ،فونادي اإلمارات للجول ،توجد فروع المنتجع الصحي سنسيجا أوربان سبا في قرية جميرا: مالحظات للمحرر
لكتروني تاون دبي. لمزيد من المعلومات وعمليات الحجز والشراء عن طريق اإلنترنت وللحصول على قائمة العالجات الكاملة ُيرجى زيارة الموقع اإل

www.sensasiaspas.com  
 :التالييمكن تنزيل مجموعة كاملة من الصور العالية الدقة من خالل الرابط : عالميةللحصول على الصور اإل

https://www.dropbox.com/sh/sxi8w5m4m7jzj9q/AAAhP9f134vA2YsF-iZDjaZla?dl=0 


