
E LE M I S FAC I AL M E N U

The hands of a highly trained ELEMIS therapist are profoundly effective anti-ageing tools. 
Experience our best selling facial to target your skin concerns. 

*The facial price (AED 300)  is fully redeemable against products in the store.
*The treatment amount must be redeemed after the service & no cash or credit value will be returned.      

*This promotion cannot be used in conjunction with another offer.

BIOTEC Facials

Awaken dull, tired-looking complexions with this radiance-boosting facial for a 
visibly brighter, glowing skin.

AED 300

Pro-Glow Brilliance++        30 min

Pro-Glow Renewal On the Go++        30 min
ELEMIS signature deep-cleansing facial. This triple cleanse facial provides hyper-

focused resurfacing and moisture-boosting results to unlock healthy, glowing skin 
from within. In one treatment, skin looks visibly refreshed, renewed and radiant.

AED 300

This powerful anti-ageing facial smooths wrinkles, fills out expression lines and 
plumps skin with optimal hydration for a youthful look.

AED 300

Pro-Glow Smooth++        30 min

Pro-Glow Resurface++       30 min

Transform the skin’s texture while minimising the look of uneven skin tone, enlarged 
pores and congestion for a renewed complexion that has never looked smoother.

AED 300



قائمة العناية بالوجه من إيليمس

عناية البايوتيك

برو -جلو بالس لتجديد البشرة، عناية سريعة لمّدة 30 دقيقة

العناية التي تحمل توقيع إيليمس، تنظيف عميق للوجه. تنّظيف ثالثي يخّلص 
البشرة من شوائبها، يمّلسها ويزيد من رطوبتها فتكون الّنتيجة بشرة مشرقة 

بمظهر صّحي. جلسة واحدة تكفي لتبدو البشرة منتعشة، متجّددة ومشرقة.  

  ٣٠٠ درهم اماراتي

برو-جلو بالس لتنعيم البشرة - عناية لمّدة 30 دقيقة

عناية بالوجه مكافحة للتقّدم في الّسن تنّعم التجاعيد وتعطي البشرة امتالء 
وترطيبا لمظهر أكثر شبابا. 

  ٣٠٠ درهم اماراتي

برو-جلو  بالس لتوّهج البشرة - عناية لمّدة 30 دقيقة

عناية رائعة للبشرة الباهتة والمتعبة، تعّزز توّهجها لتصبح أكثر نضارة وإشراقا. 

  ٣٠٠ درهم اماراتي

برو-جلو بالس لترميم البشرة - عناية لمّدة 30 دقيقة

عناية لتجديد البشرة وإعادة توحيد لونها باإلضافة إلى تنعيم ملمسها عبر 
تنظيف المسام وتضييقها فتصبح ناعمة المظهر ومتجانسة.

  ٣٠٠ درهم اماراتي

ُتعد أيدي خبراء إيليمس بمثابة أدوات فعالة للغاية لمكافحة عالمات تقّدم البشرة في السن. 
جّربي تدليك الوجه األكثر مبيعًا لدينا لتتخّلصي من مخاوف البشرة التي تراودك 

*سعر تدليك الوجه )300 درهم( قابل لالسترداد بالكامل مقابل المنتجات في المتجر.
* يجب استرداد مبلغ العالج مباشرة بعد الخدمة ولن يتم إرجاع أي قيمة نقدية أو ائتمانية.

*ال يمكن استخدام هذا العرض بالتزامن مع عرض آخر.


