النادي CLUB SCHEDULE
األيام Days

دوام النساء Ladies Shift

دوام الرجال Mens’ Shift

اإلثنين Monday

عطلة أسبوعية Vacation

صباحي -مسائي 10-10
Morning - Evening

صباحي -مسائي 10-10
Morning - Evening

عطلة أسبوعية Vacation

األربعاء Wednesday

صباحي Morning 8-3

مسائي Evening 5-11

الخميس Thursday

مسائي Evening 5-11

صباحي Morning 9-3

صباحي Morning 8-3

مسائي Evening 5-11

صباحي -مسائي 10-10
Morning - Evening

عطلة أسبوعية Vacation

صباحي Morning 9-3

مسائي Evening 5-11

الثالثاء

كي تكوني مختلفة

نتطل��ع إلى تقدي��م الخدم��ات التجميلية الراقي��ة والعالجات
الصحي��ة المفي��دة لالرتق��اء ب��ك إلى عال��م الجم��ال واألناقة
باس��تخدام أفض��ل واح��دث التقني��ات واألجه��زة المتطورة
بإش��راف أخصائيات يوفرن لك الرعاية الكاملة لتتألقي أميرة
بإشراقة جذابة نضرة.

خدمات النادي

 مسبح سونا غرفة بخار جاكوزي بركة مياه باردة مساج كهربائي (غرفة تدليك الكتروني)(ناد رياضي)
 ٍ Gym حديقة (عرزال ،شالل ،ديوان ،جسر معلق ،جلسات متنوعة) كافيتريا -صفوف رياضية

Tuesday

الجمعة

Friday

السبت Saturday

األحد

Sunday

الصفوف الرياضية :يوغا  -بيالتس  -آيروبيك  -فايت دو
 أوكسيجينو  -أي بي أس -ترامبولين  -زومباSports Classes: Yoga - Pilates - Aerobic - Fight do
- Oxygeno - ABS - Trampoline - Zumba

خدماتنا
العناية باألظافر

العناية بالشعر

 طالء لون $3.................................................. فرانش $7.................................................... بارافين لليدين $10........................................ عناية بأظافر اليدين $8.................................... عناية بأظافر القدمين $12................................ -تركيب أظافر $10..........................................

 قص $10..................................................... صبغ  ........................................إبتداء من $27 تسريح$10................................................... كيراتين (تمليس) $150. ................................. كيرلينغ (تجعيد) $14...................................... تسريحات خاصة للمناسبات واألعراس$200. .......... موديالت شعر $100. ........................................ بلياج ........................................ابتداء من $34 صبغة  +بلياج  .............................ابتداء من $47 صبغة ($14 ....................................... )Racine حمام زيت $14 ............................................. -كريستال للشعر$80 ......................................

التدليك
 تدليك استرخاء$40......................................... تدليك باألحجار الساخنة $75.............................. $50...............................Body Scrub Massage $60............... Body Scrub Massage with Facial مساج تنحيف $30.......................................... -ماسك شوكوال $40....................................................................

حمامات متنوعة
 حمام لبناني مع ماسك للشعر$35..................... حمام تركي$25............................................. حمام مغربي $50........................................... حمام مغربي مع ماسك للشعر والوجه $75................ حمام آروماثيرابي $35..................................... حمام حليب $40............................................ حمام ملح $35.............................................. حمام طين للجسم $30.................................. -حمام سوداني$20..........................................

العناية بالجسم

 -إزالة الشعر بالشمع

 تنظيف حواجب$5....................................................... -حنة حواجب$4.............................................................

ماكياج
 ماكياج عروس $200. ...................................... -ماكياج $40.................................................

األسعار تشمل الضريبة على القيمة المضافة

سيعاد افتتاح المركز التجميلي بإدارة جديدة و حلة أفضل

MEMBERSHIP االشتراكات
طريقة الدفع
Payment

مباشرة
Direct

السعر
Price

 رسم اشتراك للمشتركين الجدد$100 + $1200
subscription fees for new- 100$ + 1200$
subscribers

الخدمات

االشتراك

Services

Membership

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

إشتراك سنوي
Annual Membership

مباشرة
Direct

 حال وجود اشتراك سنوي للعائلة$300
If an annual subscription for the family

) سنة16 - 9 اإلناث (عمر
) سنة16 - 14( الذكور
Girls (Age 9-16)
Boys (Age 14-16)

إشتراك سنوي لألوالد
Kids Annual
Membership

مباشرة
Direct

$33

خدمات النادي
Club Services

زيارة واحدة
One Visit

مباشرة
Direct

$80

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

مباشرة
Direct

$150

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

مباشرة
Direct

$200

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

مباشرة
Direct

$250

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

مباشرة
Direct

$300

خدمات النادي والصفوف الرياضية
Club Services & Sports Classes

 زيارات4 إشتراك شهري
4 Visits Montlhy
Membership
 زيارات10 إشتراك شهري
10 Visits Montlhy
Membership
 زيارة15 إشتراك شهري
15 Visits Monthly
Membership
 زيارات20 إشتراك شهري
20 Visits Montlhy
Membershipص
إشتراك شهري
Monthly Membership

SWIMMING CLASSES تعليم السباحة
$30

One Hour /ساعة واحدة

$20

Half an Hour / نصف ساعة

حصة واحدة
One Session

مباشرة
Direct

$80

 ساعة واحدة كل حصة/ للكبار
Adults / One Hour per session

 حصص4
4 Sessions

مباشرة
Direct

$54

 نصف ساعة كل حصة/ للصغار
Kids / Half an Hour per session

 حصص4
4 Sessions

مباشرة
Direct

األسعار تشمل الضريبة على القيمة المضافة

زين عبد الـ..

تجارة واستيراد وتصدير
الفاكهة والخضار

Specification
نوع العمل

Brochure

التاريخ

16/12/2015

الخضار المركزي ،محل رقم - B68

القسم

Assaha Wellness Club

هاتف03 - 086507 :

نوع الورق

250 g Coated

لون الورق

White

المقاس

16x16

عدد األلوان ونوعها

4 colors

مواصفات أخرى

Saddle Stitch

الكمية

5000

بيروت  -المدينة الرياضية ،سوق

الكلفة
بيروت  -طريق المطار
Beirut - Airport Street

01- 450909

assahalebanon

www.assahavillage.com

مطابقة البراند
الموافقة عليه

Yes

