
 AmeInfo.com omrClipping f 

 إسبا تايم يفتتح إسبا جديد في األفنيوز

أطلقت شركة أوركيد إسبا تايم جديد في األفنيوز بعد النجاح الذي حققه إسبا تايم في مجمع المھلب وذلك 
تلبية للرغبات المتزايدة من عمالئه لالستفادة بالعالجات الفريدة التي تمنحھم الشعور بالھدوء والراحة من 

  .ط الحياة المجھدة ، ويعّد ھذا االفتتاح خطوة أولى من الخطة التوسعية للشركةنم

•  
  
  

فنيوز مثالياً للسيدات الالتي يبحثن عن مالذّ من متطلبات الحياة اليومية لما يقدمه من األ - يعّد إسبا تايم 
.عالجات فريدة تعني بالصحة والجمال وتساعد علي استرخاء الجسم والذھن والروح  

 
عات نتمتع بخمسة حواس ولكن عالمنا اليوم تسيطر عليه الكثير من االلتزامات و والمواعيد و التوق... إننا بشر"

جعلتنا نستخدم فقط النظر والسمع دون الحواس األخرى كاللمس والشّم والتّذوق والتي عزلت تماما بسبب 
وأضافت أن ھذا اإلھمال لبعض الحواس يزيد من . افادت ميني بينبراجروم مديرة إسبا تايم" نمط حياتنا اليومية 

.عازمون على إحياء تلك الحواس المھملة ونحن في إسبا تايم. مستوى اإلجھاد عند اإلنسان إلى أقصى حد  
 

الضيف "إن عراقة وإبداع إسبا تايم على حٍد سواء ھما ما جعاله يركّز على صحة و جمال المرأة ، وتبعاً لفلسفة 
فقد صممنا باقة من البرامج والطقوس المنتقاة من كنوز الشرق استحدثت خصيصا لسبا تايم لتلبي " أوالً 

وبفضل أيدي أخصائياتنا . يث تم موائمة تلك العالجات لتالءم ذوق وحاجة المرأة في الكويت متطلبات عمالئنا ، ح
.المتدرّبين في إسبا تايم فإّن الضيف يشعر بتجربة ال تنسى مليئة بالراحة والھدوء والدالل   

 
لتدليك التايلندي يقدم إسبا تايم عالجات وفقاً لمتطلبات الضيف سواء كانت تقليدية كمساج الجسم بالصدف أو ا

العريق أو التدليك بحجر األروما أو التدليك بكمدات األعشاب ، أو كانت عالجات متخصصة كطقوس ليلة الزفاف 
االفنيوز بتقديم عالجات بسيطة صممت  -للعروس، أو التدليك المطور للنساء الحوامل ، كما ينفرد إسبا تايم 

.ص من اإلجھاد الناتج عن التنزه بالمجمعخصّيصاً لرواد االفنيوز لتساعدھم على التخل  
 

الحدائق  يجذب إسبا تايم ضيوفه من خالل رّحابة المكان والتصميم الفريد الذي يعكس مفھوم جديد لمزج
.واالحجار والمياه و الخضرة مما يجعل إسبا تايم واحة يشعر فيھا الضيف بالراحة واالسترخاء   

 
الماء جعلنا نھتم أكثر في إسبا تايم بتوفير الكثير من مظاھر الطبيعة من ان افتقار طبيعة الكويت إلى الخضرة و

مياه واحجار طبيعية وخضرة بمزيج اسيوي معاصر مقتبس من جزر اسيا والمحيط الھادى ، حيث ان جميع 
.مرافق اسبا تايم معطرة بروائح الزيوت االساسية المھدئة لألعصاب والشموع المضاءة للشعور باالسترخاء  

 
إن التصميم النھائي والجو العام السبا تايم يعكس مفاھيم الفخامة والجودة "اختتمت ميني بينبراجروم 

".مشمولين بالضيافة لتجعل منه مكاناً  فاخراً في الكويت ليتسنى للضيف تجربة فريدة ال تنسى  
 


