
  



تألقي وأبرزي جمالك من خالل جميع الخدمات التي يوفرها لِك جوري 
مركز الجمال على أيدي خبيرات متخصصات وباستخدام أفضل التقنيات 
المطلقة. والخصوصية  الضيافة  من  جو  وفي  الحديثة  وا�ساليب 

ثقي أن جوري مركز الجمال بوابتِك لعالم التألق. 

Shine Bright Like a Dimond with Joori Beauty Center
Show your beauty with our services provided by specialized 
experts applying the best technologies and modern methods 
ever in an absolutely hospitable and private atmosphere.

Joori Beauty Center, Your Gate to the World of Elegance!



         جلسات تقشير وتغليف الجسم 

الرحلة الحالمة:
ستأخذك هذه الرحلة إلى أرض ا�حالم التي ستمنحك ا�سترخاء التام، حيث أنها ستبدأ الرحلة مسيرتها بجلسة تقشير باستخدام رمال 

الصحراء مع تغليف للجسم الذي سيعطى جسمك التوازن الهرموني التام ويرجع الشكر لمنتج الفا البركاني (المركب ا�ساسي بالتغليف)، 
يليها التدليك ا�رابيسك المعتمد على عصا البامبو وكمادات عشبية ساخنة، بعد ذلك ستنعمي بجلسة خفيفة لبشرة الوجه مع تدليك 

الرأس، النتائج مذهلة حيث أن ساعتان من ا�سترخاء تساوي يومان رائعان من نهاية االسبوع. 

السعر: 400 درهم مدة الجلسة: 120 دقيقة   

عالج التقشير بالصندل والورد للنضارة والترطيب:   
عالج فاخر باستخدام مجموعة متنوعة من الزهور المغربية التي تعمل على تقشير الجسم كله بلطف برائحة الصندل الغني والورد بأمالح 

البحر ويليه مساج مريح لكامل الجسم.

السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
صنفرة بالملح الناعم هو عالج الجسم ا�كثر شعبية �زالته للطبقة الخارجية من خاليا الجلد الميت و إعطاء البشرة المعادن والكالسيوم 

الطبيعية، مع ترك بشرتك أكثر نعومة وسالسة وتتمتع برائحة عطرة.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   
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Dreamy Journey:
Travelling to the land of dreams that will give you complete relaxation. 
Our journey starts with a peeling session with sands of desert in addition 
to a body wrap using the Pure Volcanic Lava (the main product used in 
wrapping) that will give your body a full hormonal balance. Followed by 
a bamboo stick-based Arabesque Massage with hot herbal compresses. 
Then, you will enjoy a light facial and a head massage. You will be 
amazed with the results, as two relaxing hours are equal to 2 days of a 
great weekend!

Scrubbing The Body with Fine Salt

Fine Salt Scrub is the most popular body treatment since it removes the 
outer layer of dead skin cells and provides the skin with the natural 
minerals and calcium. It makes your skin smoother, softer and has an 
amazing scent

New
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Body Peeling and Wrapping Sessions

New

Peeling Treatment with Sandal & Rose for Freshness & Hydration:

New

A luxurious treatment using a variety of Moroccan flowers, with the smell
 of sandal and rose, that gently peel the whole body with sea salt and 
followed by a gentle full body massage.

Session Duration: 120 Min AED 400

Session Duration: 55 Min AED 200

Session Duration: 75 Min AED 250
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Skin Treatments
Re-Balancing Skin Treatment
This treatment is specifically designed to rebalance three main causes of 
accumulation of sebum: Hyper-keratinization, overactive sebaceous 
glands, and Skin inflammation. Suitable for oily skin and those who suffer 
from acne; ages 15 and over.

Session Duration: 90 Min   300 AED 

Session Duration: 60 Min   400 AED 

Hyaluronic Acid Treatment

Hyaluronic acid is a natural component in our bodies helping to absorb 
water in the body and re-moisturize the skin. Suitable for dry skin and 
those who suffer from light wrinkles; ages 20 and over.

Session Duration: 60 Min      400 AED     Two-Session Package: 750 AED

New

New

Vitamin C Treatment
Vitamin C treatment protects the skin from wrinkles as it contains several 
natural protective elements to fight the external influences that harm the 
skin. In addition, this treatment can easily be absorbed by the skin. 
Enriching your skin with vitamin C combined with the pomegranate 
extract that give you a clear and fresh skin. Suitable for dry, tired, dull 
skin with pigmentation and light wrinkled skin; ages 25 and over.

New



Session Duration: 90 Min     550 AED     Four-Session Package: 2000 AED

Skin Perfecting Treatment
The Skin Perfecting Treatment is specifically designed as an alternative to 
Botox to treat deep wrinkles and re-tighten skin since it contains 9 active 
ingredients that include an alternative to Botox; the hyaluronic acid works 
as a filler for the skin and peptide. Suitable for those who suffer from deep 
wrinkles and fine lines; ages 40 and over.

New

The ideal solution for sensitive skin rebalancing; It works to rebalance the 
skin, protect it from harmful effects from the environment, and protect it from 
redness and irritation as well. Suitable for sensitive skin; ages 15 and over.

Session Duration: 55 Min   200 AED 

Natural Treatment to Clean All Skin Types

Natural treatment is mainly designed for providing the skin with its own 
needs and multiple benefits as it works to cleanse and moisturize all skin 
types with its natural ingredients such as dates extract, argan oil, sweet 
almond oil, and aloe vera extract suitable for all skin types and all ages.

Session Duration: 60 Min     300 AED      Two-Session Package: 1000 AED

New

New

Aqua-Therm Treatment
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الصحراء مع تغليف للجسم الذي سيعطى جسمك التوازن الهرموني التام ويرجع الشكر لمنتج الفا البركاني (المركب ا�ساسي بالتغليف)، 
يليها التدليك ا�رابيسك المعتمد على عصا البامبو وكمادات عشبية ساخنة، بعد ذلك ستنعمي بجلسة خفيفة لبشرة الوجه مع تدليك 

الرأس، النتائج مذهلة حيث أن ساعتان من ا�سترخاء تساوي يومان رائعان من نهاية االسبوع. 

السعر: 400 درهم مدة الجلسة: 120 دقيقة   

عالج التقشير بالصندل والورد للنضارة والترطيب:   
عالج فاخر باستخدام مجموعة متنوعة من الزهور المغربية التي تعمل على تقشير الجسم كله بلطف برائحة الصندل الغني والورد بأمالح 

البحر ويليه مساج مريح لكامل الجسم.

السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
صنفرة بالملح الناعم هو عالج الجسم ا�كثر شعبية �زالته للطبقة الخارجية من خاليا الجلد الميت و إعطاء البشرة المعادن والكالسيوم 

الطبيعية، مع ترك بشرتك أكثر نعومة وسالسة وتتمتع برائحة عطرة.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   
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Relief Massage for Pregnant Women (After the third month)
A full body massages session using the finest natural Moroccan Argan 
oils to help you relax and relieve tension and back and foot pain.

Session Duration: 45 Min AED 200 

Body Massage

Full Body Relaxation Massage
A full body massage using natural oils with Moroccan herbal scents that 
enable you to fully relax and feel comfortable and stimulate blood 
circulation to relieve fatigue and exhaust.

Session Duration: 55 Min AED 200 

Foot Massage
This massage focuses on giving your feet comfort and reducing pres-
sure and tension. Not only that, but it also reflects on the whole body as 
it stimulates the blood circulation to make you feel totally relaxed.

Session Duration: 30 Min AED 100 

Back Massage
This massage relieves you from back tension and pain. It also helps to 
stimulate blood circulation in the body to relieve tension and cramps in 
your neck and shoulders.

Session Duration: 30 Min AED 150 
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Slimming Massage
The Slimming massage uses certain techniques that are effective in 
breaking down fat cells, reducing cellulite and water retention. Specific 
massage techniques are applied during this treatment to eliminate 
toxins and excess body fluids. As the slimming massage also stimulates 
blood circulation in your body, which helps you get rid of extra weight.

Session Duration: 55 Min AED 200

Slimming Massage

Belly Massage
This massage helps to eliminating toxins from your body. During this 
massage, your therapist applies gentle pressure and massages the 
abdominal part which helps to improving digestion, stimulating blood 
flow and relieving constipation problems.

Session Duration: 30 Min AED 150 

Body Wraps
Body wraps help slimming and reshaping your body. You are free to 
choose the right treatment for your body after a free consultation with 
our therapists.
1. Slimming a Specific Area Treatment (Belly – Hips- Butt)

Session Duration: 60 Min AED 350

2. Reshaping the Body Treatment
Session Duration: 60 Min AED 350

3. Back Treatment Purifying the Body from Toxins
Session Duration: 40 Min AED 300
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Foot & Hand Care Service
Manicure:
Joori Manicure
French Manicure
Pedicure
Joori Pedicure
French Pedicure
Manicure & Pedicure
Joori Manicure & Pedicure
French Manicure & Pedicure
Nail Polishing

Deep Cleansing Treatment
An intensive treatment to cleanse the skin and secure healing and soothing properties. 
This treatment is designed to treat dry, cracked nails as well as treat very dry, sensitive 
skin on the hands and feet. In this session, thick skin formed due to continuous dryness 
is also treated.

Luxury Manicure
Luxury Pedicure
Luxury Manicure & Pedicure
Luxury French Manicure
Luxury French Pedicure
Luxury French Manicure & Pedicure
Little Princess Sessions (Less than 10 years)
Princess Manicure
Princess Pedicure
Princess Manicure & Pedicure
Princess Nail Polishing

Price
Price

Price
Price

Price
Price
Price

Price
Price
Price
Price
Price
Price

Price
Price
Price
Price

AED 60
AED 70

AED 75
AED 80

AED 130
AED 150
AED 20

AED 100
AED 130
AED 200
AED 110
AED 140
AED 220

AED 30
AED 40
AED 60
AED 15
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الصحراء مع تغليف للجسم الذي سيعطى جسمك التوازن الهرموني التام ويرجع الشكر لمنتج الفا البركاني (المركب ا�ساسي بالتغليف)، 
يليها التدليك ا�رابيسك المعتمد على عصا البامبو وكمادات عشبية ساخنة، بعد ذلك ستنعمي بجلسة خفيفة لبشرة الوجه مع تدليك 

الرأس، النتائج مذهلة حيث أن ساعتان من ا�سترخاء تساوي يومان رائعان من نهاية االسبوع. 

السعر: 400 درهم مدة الجلسة: 120 دقيقة   

عالج التقشير بالصندل والورد للنضارة والترطيب:   
عالج فاخر باستخدام مجموعة متنوعة من الزهور المغربية التي تعمل على تقشير الجسم كله بلطف برائحة الصندل الغني والورد بأمالح 

البحر ويليه مساج مريح لكامل الجسم.

السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
صنفرة بالملح الناعم هو عالج الجسم ا�كثر شعبية �زالته للطبقة الخارجية من خاليا الجلد الميت و إعطاء البشرة المعادن والكالسيوم 

الطبيعية، مع ترك بشرتك أكثر نعومة وسالسة وتتمتع برائحة عطرة.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   

New

New

New

4

         جلسات تقشير وتغليف الجسم 

الرحلة الحالمة:
ستأخذك هذه الرحلة إلى أرض ا�حالم التي ستمنحك ا�سترخاء التام، حيث أنها ستبدأ الرحلة مسيرتها بجلسة تقشير باستخدام رمال 

الصحراء مع تغليف للجسم الذي سيعطى جسمك التوازن الهرموني التام ويرجع الشكر لمنتج الفا البركاني (المركب ا�ساسي بالتغليف)، 
يليها التدليك ا�رابيسك المعتمد على عصا البامبو وكمادات عشبية ساخنة، بعد ذلك ستنعمي بجلسة خفيفة لبشرة الوجه مع تدليك 

الرأس، النتائج مذهلة حيث أن ساعتان من ا�سترخاء تساوي يومان رائعان من نهاية االسبوع. 

السعر: 400 درهم مدة الجلسة: 120 دقيقة   

عالج التقشير بالصندل والورد للنضارة والترطيب:   
عالج فاخر باستخدام مجموعة متنوعة من الزهور المغربية التي تعمل على تقشير الجسم كله بلطف برائحة الصندل الغني والورد بأمالح 

البحر ويليه مساج مريح لكامل الجسم.

السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
صنفرة بالملح الناعم هو عالج الجسم ا�كثر شعبية �زالته للطبقة الخارجية من خاليا الجلد الميت و إعطاء البشرة المعادن والكالسيوم 

الطبيعية، مع ترك بشرتك أكثر نعومة وسالسة وتتمتع برائحة عطرة.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   

New

New

New

4

Waxing
Upper Lip
Eyebrows
Forehead
Face Sides (Cheeks)
Eyebrows & Upper Lip
Chin & Upper Lip
Full Face & Eyebrows
Full Face, Eyebrows, & Neck
Half Face
Full Face
Half Arms
Full Arms
Under Arms
Full Arms & Under Arms
Half Legs
Full Legs
Bikini Line
Full Bikini Area
Full Legs & Bikini
Full Body
Lycone wax is available for sensitive skin.
Hair bleaching service is available.

Facial Threading Service
Upper Lip
Eyebrows
Upper Lip & Eyebrows
Half Face

Price
Price
Price
Price
Price
Price

AED 20
AED 35
AED 20
AED 15
AED 45
AED 35

Price
Price
Price
Price
Price
Price

AED 100
AED 130
AED 30
AED 70
AED 40
AED 55

Price
Price
Price
Price
Price
Price

AED 25
AED 70
AED 60
AED 80
AED 40
AED 100

Price
Price

AED 130
AED 350

Price
Price
Price
Price

AED 15
AED 30
AED 40
AED 35
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Hair Care
Hair Cut

Short (Up to the shoulder level)
Medium (Up to the mid of your back)
Long (Under the mid of your back to the waist)

Hair Dryer

Hair Ends Trimming
Hair Cutting
Haircut for children (from 3 to 7 years)

Hair Dryer / Hair Iron
Short 
Long 
Hair Curling
Medium
Long 

Hairstyle
Short
Medium/ Long
Very Long

Hair Dye (Dye without INOA is available)
Hair roots
Short
Medium
Long

Price
Price
Price

Price

AED 40
AED 70
AED 30

AED 50
Price
Price

Price

Price
Price

AED 70
AED 100

AED 130

AED 70
AED 100

Price
Price

Price
Price

AED 130
AED 180+

AED 130
AED 230

Price AED 300

Price
Price

AED 230
AED 300

Price AED 380+
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الرحلة الحالمة:
ستأخذك هذه الرحلة إلى أرض ا�حالم التي ستمنحك ا�سترخاء التام، حيث أنها ستبدأ الرحلة مسيرتها بجلسة تقشير باستخدام رمال 
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السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
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Hair Care
Half Hair Highlighting

Short 
Medium 
Long 

Full Hair Highlighting

Price
Price
Price

Price

AED 40
AED 70
AED 30

AED 50
Price
Price

AED 70
AED 100

Short
Medium
Long

Prices to be determined according to the hair length and density
Smart Bond for protecting your hair during dye is available.

Half Hair Highlighting
Feel free to inquire about the right treatment for your hair.
Organic Tabitha for all hair types, Nashi for treating hair loss, and L'Oreal for an absolute 
repair to your damaged hair.

Caviar Hair Treatments
With a new scientific method and absolute luxury, we offer you groundbreaking technology
 treatments that lead to the highest standards of hair care products rich in caviar, vitamins
, precious minerals and hyaluronic acid.

Get an instant healthy hair for years to come!

Free from paraben, paraffin, gluten, mineral oil and Petroleum Jelly (Vaseline) materials to
 treat all hair and scalp problems.
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Special Services

Get a 15% discount when paying 2000 dirhams or more on the package.

Make your Package

For Services outside Joori Beauty Center.

No need to tie your neck thinking about the time wasted in traffic and waiting for long.
let Joori Beauty Center taking care of you at your home providing you with the best
treatments designed to meet your needs.

Give a Gift of Love, we have a gift voucher that has 
a validity of six months.
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السعر: 400 درهم مدة الجلسة: 120 دقيقة   

عالج التقشير بالصندل والورد للنضارة والترطيب:   
عالج فاخر باستخدام مجموعة متنوعة من الزهور المغربية التي تعمل على تقشير الجسم كله بلطف برائحة الصندل الغني والورد بأمالح 

البحر ويليه مساج مريح لكامل الجسم.

السعر:  250 درهم مدة الجلسة: 75 دقيقة   

صنفرة الجسم بالملح الناعم:   
صنفرة بالملح الناعم هو عالج الجسم ا�كثر شعبية �زالته للطبقة الخارجية من خاليا الجلد الميت و إعطاء البشرة المعادن والكالسيوم 

الطبيعية، مع ترك بشرتك أكثر نعومة وسالسة وتتمتع برائحة عطرة.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   
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Joori Beauty Center Etiquette

Official Working Hours, Reservation and Payment Policy
-Prices are subject to change without prior notice

-Please book in advance to set a date and time for your appointment

-Gift vouchers are valid for 6 months as of the date of purchase

-Management is not responsible for the loss of personal belongings of customers in the salon

-Please come 15 minutes before the appointment to avoid affecting the session duration

-In pursuit of the convenience of our customers, children are not allowed to enter the
 center unless having an appointment

-The official working hours start daily from 9:00 AM to 9:00 PM. The center will be opened
 on Friday, based on an advance reservation request;

-Products can be exchanged or returned within (7) days of the purchase date, provided 

that they are returned in their original condition, and the purchase invoice shall be 

submitted as well. and Customers, who suffer from certain health conditions such as 

high blood pressure, heart problems, pregnancy, or any health conditions, are advised

 to consult a doctor before undergoing any type of treatment. Since it must be ensured 

that these treatments do not affect their health condition.



         جلسات تقشير وتغليف الجسم 

الرحلة الحالمة:
ستأخذك هذه الرحلة إلى أرض ا�حالم التي ستمنحك ا�سترخاء التام، حيث أنها ستبدأ الرحلة مسيرتها بجلسة تقشير باستخدام رمال 

الصحراء مع تغليف للجسم الذي سيعطى جسمك التوازن الهرموني التام ويرجع الشكر لمنتج الفا البركاني (المركب ا�ساسي بالتغليف)، 
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Joori Beauty Center Etiquette

Cancelling and Postponing Reservation
-In case of delaying, the session duration will either be shorten or changed

-If the reservation is not confirmed by the customer one day before the scheduled date, 
the reservation will be canceled

-Please let us know if you want to cancel the reservation one day in advance so that 
we can re-schedule it later

-In case the appointment is missed or canceled after a minimum of (4 hours), the 
session will be deducted from the session packages
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