
רוגע  של נשכחת בלתי חוויה לאורחיו מציע המלח בים מפואר ספא המלח מלון ים הרודס
 .ופינוקים שלווה

 .פנים וטיפולי עיסויים ,גוף טיפולי של רחב מגוון למצוא תוכלו בספא
 ולהיכנס סאונות קוזי,’ג ,מחוממת ים מי בריכת – הספא במתקני החוויה את התחילו

 .לטיפול שבחרתם
 .עבורכם ביותר המתאים הטיפול בבחירת ולעזור לייעץ ישמחו הספא צוות חברי

 עיסוי טיפולי
 inside & out הרודס 

 בדקות כבר שתורגש מידית טיפולית חוויה לרמת להגיע אורח לכל מאפשר הטיפול
 שמן עם בעיסוי וממשיך הגוף את המחמם במשקה מתחיל .טיפול בהיכנסו לחדר הראשונות

 .מתחים להפגת במיוחד מומלץ העיסוי ,ומרגיע מפנק חם

 ₪ 390 דקות 50 
 

 הרמוניה

 להשלמת המצח על חם שמן ונסך פנים עיסוי ,רגליים כפות עיסוי ,גוף עיסוי המשלב טיפול
 .כאחד ושלווה פינוק ,רוגע משלב הטיפול .החוויה

 ₪ 440 דקות 70 

 
 חמות אבנים
 נחל ובאבני ידיים במגע עיסוי שמשלב העתיקה האינדיאנית מהמסורת ומפנק חווייתי טיפול

 .חמות
 ₪ 440 דקות 70 

 

 משולב עיסוי
 .שלווה באווירה עיסוי של שונות טכניקות ומשלב החושים כל על שפועל טיפול

 ₪ 360 דקות 50 ₪ 440 דקות 70 

 
 עמוקות רקמות עיסוי
 .בגוף שונים באזורים מתח ונקודות השרירים לשחרור וממוקדת עמוקה טיפול שיטת

 ₪ 360 דקות 50 ₪ 440 דקות  70
 

 רפואי עיסוי

 ,שרירים בשחרור ,כאבים על בהקלה ומסייעת הפיזי הרובד על דגש ששמה עיסוי טכניקת
 .הכללית ההרגשה ובשיפור טווחי התנועה בשיפור

 ₪ 290 דקות 30 ₪ 360 דקות 50 ₪ 440 דקות 70 

 
 שוודי עיסוי
 רוגע תחושת משרה ,הדם מחזור בשיפור ,השרירים בשחרור המסייע בסיסי קלאסי עיסוי

 .ושלווה
 ₪ 310 דקות 50 ₪ 390 דקות 70 

 

 בהריון לנשים עיסוי
 .ונפיחויות הכובד תחושת של סימפטומים על מקל ,ואילך 18 משבוע הרות לנשים עדין עיסוי
 ₪ 360 דקות 50

 
 סטרס אנטי קצוות עיסוי
 הרגליים ,הידיים כפות :הגוף שבקצוות בשרירים המצטבר המתח את המרפה מרגיע עיסוי

 .והראש



 ₪ 230 דקות 30 ₪ 330 דקות 50 
 

 וגב כתפיים צוואר עיסוי
 .עליון גוף בפלג ממוקד טיפול

 ₪ 210 דקות 30 

 
 רפלקסולוגיה

 .ולהרגעה לאיזון המטופל של רגלו בכף ספציפיות נקודות על לוחץ המטפל בה טיפול שיטת

 ₪ 320 דקות 50 ₪ 230 דקות 30 

 

 הרחוק מהמזרח

 איורוודה
 .המצח על חם שמן וניסוך הגוף לאורך חם שמן משיכת הכוללת מסורתית טיפול שיטת

 ₪ 420 דקות 70 
 

 אביאנגה

 הגוף לאורך חם שומשום שמן של משיכה הכולל ,ההודית התורה בהשראת חוויתי טיפול
 .ועדינות ארוכות בתנועות

 ₪ 330 דקות 50 

 
 שירודהרה

 העין על חם שומשום שמן נסך שכולל האיורוודית התורה בהשראת וראש פנים עיסוי

 .השלישית
 ₪ 210 דקות  30

 

 תאילנדי עיסוי
 מזרן על נעשה הטיפול ,איטיות ולחיצות מתיחות שמשלבת מסורתית תאילנדית טיפול שיטת

 .ונוח קל בביגוד

 ₪ 440 דקות 70 
 

 שמן עם תאילנדי עיסוי

 במתיחות ומתמקד חם שמן עם עיסוי המשלבת מסורתית יוגה טכניקת על המבוסס טיפול
 .איטיות ולחיצות

 ₪ 360 דקות  50

 
 שיאצו
 .הגוף לאורך לחיצות הכוללת ואנרגטית פיזית עבודה שמשלבת עתיקה מזרחית מסורת

 ₪ 360 דקות 50 
 

 Foot Massage  רגליים כפות עיסוי

 .במינרלים עשיר רגליים בקרם הרגל לכף מפנק עיסוי
 ₪ 190 דקות 30 

 

 טורקי החמאם

 במה ועליו במיוחד גבוהה בטמפרטורה שיש מצופה בחדר נעשה המסורתי החמאם טיפול

 .הטיפול מתבצע עליה חמה
 



 קסה
 המגביר בסבון וקרצוף אותנטי בחמאם הגוף וצחצוח ניקוי ,פילינג של מסורתית טורקית חוויה

 להרגשה ,לסירוגין וקרים חמים מים הגוף על מוזלפים הטיפול במהלך ,הדם זרימת את
 .משוחררים ולשרירים נקי רך עור של נפלאה

 ₪ 290 דקות 25 

 
 טורקי עיסוי
 .השרירים ולשחרור הדם זרימת לשיפור וממריץ חזק עיסוי

 ₪ 290 דקות 25 
 

 גוף עטיפות ,פילינג טיפולי

 מלח פילינג
 להענקת ,הדם מחזור ובהזרמת מתים תאים בהסרת ,נקבוביות בפתיחת המסייע טיפול

 . וניקיון התחדשות ,רעננות תחושת

 ₪ 320 לחות החדרת כולל דקות 60 ₪ 260 דקות 40 
 

 קפה פילינג

 האנטי לתהליך תורם ,העור את ומבריק נוזלים סופח ,פעיל אקסידנט אנטי חומר ,הקפה
 . בצלוליט בטיפול ויעיל ינג'אייג
 ₪ 330 דקות 40 

 
 בוץ עטיפת
 .כללית ולהרגעה בפרקים כאבים להפחתת המסייעים במינרלים עשירה ,חמימה בוץ עטיפת

 ₪ 290 דקות 20 ים אצות בשילוב בוץ עטיפת ₪ 200 דקות 20 
 

 ים אצות עטיפת

 הלחות לאיזון ,עור תאי לחידוש מסייע הטיפול ,במינרלים עשירות ים באצות הגוף עטיפת
 .העור וגמישות

 ₪ 260 דקות 20 

 
 אלוורה
 .כאבים ולהפגת בכוויות לטיפול ,פצעים לריפוי המיועדת אלוורה בתמצית הגוף עטיפת

 ₪ 200 דקות  20

 

 מים טיפול

 גופרית
 כגון עור תופעות נגד יעילה ,רקמותיו את לשקם לגוף עוזרת הגופרית בבריכת הטבילה

 חמים המים ,והשיער הציפורניים את מחזקת ,מאלרגיות הנובעות שונות ואקזמות דלקות
 .שרירים בכאבי והקלה הגוף להרפיית מסייע שלהם החום ,מהרגיל

 ₪ 60 דקות 20 

 

 מיוחדות טיפולים חבילות

 אדמה אמא
 המסייעת במינרלים עשירה חמימה בוץ עטיפת הטיפול להשלמת דקות 30 בבוץ עיסוי

 .כללית ולהרגעה כאבים להפחת

 ₪ 410 דקות 60 
 



 )צלוליט אנטי יפול)ט דבש עקיצת
 החלפת את משפר ,עמוקות שומן שכבות על המשפיע דבש עם צלוליט אנטי דקות 30 עיסוי

 .בגוף הדם זרימת את משמעותי באופן ומייעל עורית התת וברקמה בעור החומרים
 וזוהר אלסטי ,גמיש מראה לעורנו להעניק מיועדת בדבש גוף עטיפת הטיפול להשלמת

 .במיוחד

 ₪ 480 דקות  60
 

 לימפתי ניקוז

 לפני במיוחד מומלצת העטיפה .במינרלים עשירות ים אצות של גוף בעטיפת מתחיל הטיפול
 את המפעיל עדין ידני עיסוי בהמשך .דקות 20 העור וגמישות הלחות לאיזון לימפתי עיסוי

 דקות 50 הלימפה נוזלי זרימת את ולהאיץ להקל שמטרתו הלימפה מערכת

 ₪ 590 דקות 70 
 

 שוקולד אספרסו

 לניקוי טרי קפה פילינג לאחריו השרירים לשחרור דקות 40 עיסוי עם החוויה עם מתחילים
 .העור להזנת שוקולד עטיפת בהמשך .העור וריענון החומרים חילוף להגברת יעיל ,העור
 ₪ 640 דקות 90 

 
 פסוריאזיס אנטי טיפול
 המועשר שומשום שמן עם קרקפת עיסוי ,ים אצות עטיפת ,עדין ל'ג פילינג המשלב טיפול

 .לגוף לחות החדרת הטיפול ולסיום במינרלים
 ₪ 510 דקות 60 

 מפנקות יחיד חבילות

 התרגעות
 באמבט מסתיים דקות 50 חם בשמן שוודי עיסוי ,דקות 20 חמה ומגבת בכפפה הגוף קרצוף

 דקות 15 מפנק קוזי'ג שמנים
₪ 550 
 

 התחדשות
 באמבט מסתיים .לבחירה דקות 70 איורוודה/חמות אבנים עיסוי ,דקות 20 מלח פילינג
 .דקות 15 מפנק קוזי'ג שמנים

₪ 660 
 

 זוגית טיפולים חבילת

 .חתוכים ופירות שמפניה בליווי רומנטית באווירה זוגי בחדר יחד להתפנק בואו
 

 האושר אל בדרך

 .דקות 20 זוגי קוזי'ג שמנים אמבט החוויה להשלמת .דקות 70 מפנק קלאסי שוודי עיסוי
₪ 960 
 

 קסומה חוויה
 ,דקות 50 חם בשמן מפנק עיסוי בהמשך ,חמה ומגבת דקות 20 בכפפה הגוף קרצוף

 .דקות 20 קוזי'ג שמנים אמבט החוויה להשלמת

₪ 1150 

 

 קסמרה מבית פנים טיפולי

 GOJI ההימלאיה מהרי ומפנק טהור חוויתי טיפול - הטיבטי הסוד 



 ההימלאיה מהרי GOJI -ה פרי תמצית על המבוסס עוצמה רב אנטיאוקסידנטי טיפול
 מאוד חדשנית בטכנולוגיה אקולוגית בחקלאות שגודלו נוספים טבעיים מרכיבים בתוספת

 סימנים עם לעור במיוחד עור סוג ולכל גיל בכל וגברים לנשים מתאים זה טיפול .ופעילה
 פיגמנטציה כתמי ,הבעה קמטי ,קמטוטים של הופעתם עם מוקדמת הזדקנות של ראשוניים

 .מרעננת אדומה ארומטית ומסיכה מרגיע עיסוי עם מאוד חוויתי טיפול זהו .בעור קל ורפיון

 ₪ 360 דקות 50 
 

Intensive Q10  וממריץ מזין אנרגטי טיפול 

 וגורמים לשמש מחשיפה כתוצאה מוקדמת הזדקנות סימני עם ומקומט יבש לעור הזנה טיפול
 מיובש ,יבש בעור בטיפול ומסייע לתאים אנרגיה מספק זה חוויתי טיפול .אחרים סביבתיים

 .העור של החיצוני ההגנה מעטה את ומשפר קמטים מחליק זה טיפול .וברק זוהר וחסר

 ₪ 360 דקות 50 
 

 ShineStop ומעורב שמן לעור מטהר טיפול 

 פני על שומן של מוגברת הפרשה עם שמן עור וניקוי לטיהור אנטיספטי מתקדם פנים טיפול
 .העור
 אופטימלי טיפול זהו .ברק עודף ומפחית החלב בלוטות באיזון מסייע זה מקצועי טיפול

 זה טיפול .הצורך במידת עמוק ניקוי כולל זה טיפול .בעייתי ועור מסבוריאה הסובלים לאנשים
 .ומרעננת מרגיעה קרה אנטיספטית שחורה במסיכה מסתיים

 ₪ 430 דקות 70 

 
 RGnerin הפנים עור ליצוק פנים טיפול 

 וקמטוטים קמטים של והפחתה למניעה ינג'אייג ואנטי מתיחה אפקט בעל חדשני פנים טיפול

 .והתחדשותם מתים תאים של אפקטיבית להסרה יוקרתי פילינג משולב זה בטיפול .בעור
 .וזוהר מתוח מראה לו ומעניק העור על מגן זה טיפול

 ₪ 450 דקות 50 

 
Elixircell  התאים וחידוש מיצוק ,לחמצון חדשנית בטכנולוגיה מתקדם פנים טיפול 

 בעור

 מגיל מתאים זה טיפול .העור תאי וחידוש חימצון ,למיצוק ומתקדם חדשני ינג'אייג אנטי טיפול
 -ה על מגן .הפנימיות בשכבות העור תאי של תקין מבנה על בשמירה ומסייע ומעלה 35

DNA בעור התאים של. 

 דרמטית טיפולית תוצאה לקבלת וייחודיות פעילות מסיכות 2 משלבים זה טיפול במהלך
 .דופן יוצאת

 ₪ 490 דקות 60 

 
 במיוחד וזוהר בריר לעור יוקרתי פנים טיפול – קראט 24 זהב מסיכת

 .העור של התקין לתפקוד החיוניים וויטמינים מינרלים שלל קוקטייל המכיל עוצמתי רב טיפול
 עור של דרמטית והתחדשות להחייאה זהב אבקת המכילה ייחודית מסיכה כולל זה טיפול
 .בעור מוקדמת הזדקנות סימני של ולהפחתה הפנים

 ₪ 490 דקות 50 
 

 Pure Oxyge העור של להחייאה חמצן טיפול 

 של והחייאה חידוש ,בתאים החומרים חילוף לעידוד חדשנית בטכנולוגיה פעיל חמצן טיפול
 .העור תאי

 ייחודי עיסוי ,פעילים מרכיבים של החדרה כולל זה טיפול ,וזוהר בריא מראה לעור מעניק

 .גיל ובכל העור סוגי לכל מיועד .אצות בסיס על מתקלפת טיפולית במסכה ושימוש
 ₪ 330 דקות 50 
 עמוק לניקוי תוספת ,קומודונים להוצאת עמוק ניקוי כוללים אינם הטיפולים***

 שקלים 70 דקות 20 



 המראה להשלמת טיפולים
 מניקור

 ₪ 140 מלא ציפורניים סידור כולל הטיפול
 פדיקור

 ₪ 200 הרגל כף בעור וטיפול ציפורניים סידור כולל הטיפול
 רפואי פדיקור
 עור בבעיות בטיפול עוסק .ספציפיות רפואיות בבעיות וטיפול לריכוך המיועד שמנים אמבט

 ₪ 280 קשה
 

 :ליבכם לתשומת
 ח"בש הינם לעיל הנקובים המחירים • 

 ומעלה 16 מגיל לספא הכניסה • 
 התשלום את להסדיר מנת על וזאת הטיפול לפני דקות 15 הספא לקבלת להגיע יש • 

 בחלוק לטיפול להגיע יש • 

 ונוח קל בביגוד ותאילנדי שיאצו לטיפול • 

 בהתאם יקוצר הטיפול זמן משך מאחרים והנכם במידה בזמן לטיפול להגיע הקפידו אנא • 

 הטיפול לפני שעות ארבע עד יתאפשר הטיפול סוג או הטיפול שעת שינוי • 

  .במלואו יחויב הודעה ללא הגעה אי .מהסכום 50% -ב יחויב היום באותו טיפול ביטול • 
 חלופי טיפול יותאם רפואית מגבלה בשל יתבצע לא והטיפול במידה •

 עת בכל במחירון והן בתפריט הן שינויים לבצע הזכות את לעצמו שומר "הרודס "מלון •

 .מבצעים כפל אין  •

 

 ,בברכה
 הספא צוות
 .המלח ים – המלח ים הרודס מלון

 08-6591558/9  חייגו להזמנות


