
  



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. 





         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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         عالجات البشرة

عالج £عادة توازن البشرة:
هذا العالج صمم خصيصاً £عادة توازن ثالثة أسباب رئيسية لتراكم دهون البشرة: نشاط الكيراتين - نشاط الغدد وا£لتهاب.يناسب 

البشرة الدهنية ومن يعانون من حب الشباب، من عمر 15 سنة فما فوق. 

السعر: 300 درهم    مدة الجلسة: 90 دقيقة   

عالج حمض الهايلورونيك:   
يعتبر حمض الهايلورونيك مكون طبيعي داخل أجسامنا وذلك لجذب الماء للجسم وإعادة ترطيب البشرة. يناسب البشرة المتعطشة، 

الجافة ومن يعاني من التجاعيد الخفيفة من عمر 20 سنة فما فوق.  

باقة جلستين: 750 درهم السعر:  400 درهم    مدة الجلسة: 60 دقيقة   

عالج الفيتامين سي+   
عالج الفيتامين سي يحمي البشرة من التجاعيد، لديه العناصر الحماية الطبيعية لمحاربة العوارض الخارجية والمضرة للبشرة، كما أن 
مكون الفيتامين سي لديه قوة هائلة £متصاص البشرة حيث أنه يعمل بقوة بسبب دمجه مع مستخلص الرمان مما يؤدي إلى بشرة 

صافية ونضرة. يناسب البشرة المتعطشة، المرهقة، والبشرة التي تعاني من التصبغات الخفيفة والتجاعيد، من عمر 25 سنة فما فوق. 

السعر:  400 درهم مدة الجلسة: 60 دقيقة   

عالج التصحيح للبشرة:   
صمم خصيصاً كبديل للبوتكس للتجاعيد العميقة، وإعادة شد البشرة بسبب 9 مكونات نشيطة والتي تتضمن بديل البوتكس. حمض 

الهيلورونك يعمل كمعبئ للبشرة والبيبتايد. يناسب التجاعيد العميقة وخطوط التعابير، من عمر 40 سنة فما فوق.  

باقة أربع جلسات: 2000 درهم السعر:  550 درهم    مدة الجلسة: 90 دقيقة   

عالج ا�كوا ثيرم:   
الحل المثيل للبشرة الحساسة £عادة التوازن، حماية للبشرة من المؤثرات المضرة من البيئة وحماية البشرة من ا£حمرار. يناسب البشرة 

الحساسة من عمر 15 سنة فما فوق.  

باقة أربع جلسات: 1000 درهم السعر:  300 درهم    مدة الجلسة: 60 دقيقة   

العالج الطبيعي لتنظيف جميع أنواع البشرة:   
صممت خصيصاً لتعطي البشرة احتياجاتها الخاصة  وفوائدها المتعددةلتنظيف وترطيب جميع أنواع البشرة، وذلك بسبب مكوناته 

الطبيعية كمستخرج التمر، زيت ا�رغان، زيت اللوز الحلو ومستخرج الصبار. للتنظيف العميق ولجميع أنواع البشرة وجميع ا�عمار.

السعر:  200 درهم مدة الجلسة: 55 دقيقة   
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         مساج الجسم

المساج المريح للحامل (بعد إنقضاء الشهر الثالث):
جلسة تدليك لكامل الجسم باستعمال أرقى أنواع زيوت أركان المغربي الطبيعي، للمساعدة على االسترخاء والتخفيف من حدة التوتر 

والتخلص من آالم الظهر والقدمين.

السعر: 250 درهم    مدة الجلسة: 45 دقيقة   

مساج االسترخاء لكامل الجسم:   
باستخدام زيوت طبيعية بروائح ا�عشاب المغربية التي تمكنك من االسترخاء التام والشعور بالراحة النفسية وتنشيط الدورة الدموية 

للتلطيف من حدة ا£رهاق والتعب.  

السعر:  350/250 درهم    مدة الجلسة: 85/55 دقيقة   

مساج ا�حجار الدافئة:   
تمنحك هذه الجلسة وقتاً نادراً من ا£سترخاء والهدوء التام، باستخدام أحجار دافئة وكل ما فيها من فوائد في تحفيز عملية التصريف 

اللمفاوي وتخلص الجسم من السموم، لتتمتعي براحة نفسية فائقة ومساج فريد من نوعه يمنحك الطاقة ا£يجابية لمواصلة نهارك. 

السعر:  350/250 درهم مدة الجلسة: 85/55 دقيقة   

مساج القدمين:   
يركز هذا العالج على منح القدمين الراحة والحّد من الضغط والتوتر. ليس هذا العالج لمنح الراحة للقدمين فحسب، بل ينعكس أيضاً على 

الجسم كله، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية لتشعري بالراحة واالسترخاء التام. 

السعر:  100 درهم    مدة الجلسة: 30 دقيقة   

مساج الظهر:   
يخفف عنك هذا العالج آالم وأوجاع الظهر، كما يساعد على تحفيز الدورة الدموية بالجسم، لتتخلصي من التوتر والتشجنات المتراكمة في 

منطقة الرقبة والكتفين.

السعر:  150 درهم مدة الجلسة: 30 دقيقة   
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         مساج التنحيف

مساج التنحيف
يستخدم هذا المساج تقنيات محددة لتكسير تراكم الخاليا الدهنية ومحاربة السيلوليت وتخفيف احتباس الماء، ويتم تطبيق تقنيات 
معينة من التدليك للقضاء على السموم والسوائل الفائضة من الجسم. حيث يعمل مساج التنحيف أيضاً على تنشيط الدورة الدموية 

بالجسم مّما يساعدك على التخلص من الوزن الزائد. 

السعر: 250 درهم    مدة الجلسة: 55 دقيقة   

مساج البطن   
تساعدك المعالجة في هذه الجلسة على إزالة السموم من الجسم وذلك بالضغط اللطيف والتدليك المركز في منطقة البطن مما يساهم 

في تحسين عملية الهضم و تحفيز تدفق الدورة الدموية و تخفيف مشاكل ا£مساك.

السعر:  150 درهم    مدة الجلسة: 30 دقيقة   

تغليف الجسم   
تغليفات الجسم والتي تساعد على التنحيف وإعادة تنسيق الجسم، يمنكِك اختيار العالج المناسب لِك بعد عمل ا£ستشارة المجانية مع 

ا�خصائية. 

1. عالج التنحيف للمنطقة المستهدفة (البطن - ا�رداف - الفخذين)
السعر:  350 درهم مدة الجلسة: 60 دقيقة   

2. عالج إعادة تشكيل الجسم
السعر:  350 درهم مدة الجلسة: 60 دقيقة   

3. عالج الظهر لتنقية الجسم من السموم 
السعر:  300 درهم مدة الجلسة: 40 دقيقة   
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لدى جوري مركز الجمال لعالج   LPG يتوفر جهاز الـــ 
الدهون،  تكسير  على  يسعى  والذي  والجسم  الوجه 
نحت الجسم، إزالة السوائل المحتبسة، وعالج البشرة.
الجلسة  لمعرفة  مجانية  إستشارة  عمل  يمكنِك 
الباقات المتوفرة.  المناسبة لِك ولتتعرفي على أسعار 



         العناية باليدين والقدمين

منيكير:
السعر: 60 درهم  منيكير جوري       

السعر: 75 درهم    منيكير فرنسي        

بديكير:
السعر: 75 درهم  بديكير جوري       

بديكير فرنسي        السعر: 85 درهم

منيكير وبديكير:
السعر: 130 درهم  منيكير  وبديكير جوري       

السعر: 150 درهم منيكير  وبديكير فرنسي       

السعر: 20 درهم    طالء ا�ظافر        
   

عالج التنظيف العميق:   
عالج مكثف لتنظيف البشرة وتأمين خواص الشفاء والتلطيف لها. تم تصميم هذا العالج لمعالجة ا�ظافر الجافة والمتشققة با£ضافة 

إلى معالجة البشرة شديدة الجفاف والمتحسسة في كل من اليدين والقدمين. يرافق هذه الجلسة عالج الجلد الغليظ المتكون إثر 
الجفاف المستمر.

السعر: 100 درهم  منيكير فاخر       

السعر: 130 درهم    بديكير فاخر       

السعر: 220 درهم  منيكير  وبديكير فاخر       

السعر: 110 درهم منيكير فرنسي فاخر       

السعر: 145 درهم  بديكير فرنسي فاخر       

السعر: 240 درهم    منيكير  وبديكير فرنسي فاخر       
  

جلسات ا�ميرة الصغيرة (دون الــ 10 سنوات)  
السعر: 30 درهم  منيكير ا�ميرة       

السعر: 40 درهم    بديكير ا�ميرة       

السعر: 60 درهم  منيكير  وبديكير ا�ميرة      

السعر: 15 درهم طالء ا�ميرات لÒظافر        
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         إزالة الشعر بالشمع

السعر: 20 درهم  الشفة العليا        

السعر: 35 درهم    الحاجبين         

السعر: 20 درهم  الجبين        

السعر: 15 درهم جانبي الوجه       

السعر: 45 درهم  الحاجبين والشفة العليا       

السعر: 35 درهم الذقن والشفة العليا         

السعر: 100 درهم كامل الوجه والحاجبين        

السعر: 130 درهم  كامل الوجه والحاجبين  والرقبه      

السعر: 30 درهم    نصف الوجه       

السعر: 70 درهم  كامل الوجه       

السعر: 40 درهم نصف الذراعين        

السعر: 55 درهم  كامل الذراعين        

السعر: 25 درهم تحت ا£بط        

السعر: 70 درهم كامل الذراعين وتحت ا£بط      

السعر: 60 درهم  نصف الساق          

السعر: 110 درهم    كامل الساق       

السعر: 40 درهم  خط البكيني         

السعر: 100 درهم كامل البكيني        

السعر: 130 درهم  كامل الساق مع البكيني      

السعر: 350 درهم كامل الجسم        

يتوفر شمع Lycone للبشرة الحساسة.       
تتوفر خدمة تشقير الشعر.

     
خدمات حف الوجه  

السعر: 15 درهم  الشفة العليا        

السعر: 30 درهم    الحاجبين        

السعر: 40 درهم  الشفة العليا والحاجبين       

السعر: 35 درهم نصف الوجه        
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         العناية بالشعر

قص الشعر
السعر: 40 درهم    قص أطراف الشعر        

السعر: 90 درهم  قص الشعر        

السعر: 30 درهم قص الشعر  لÒطفال (من 3 إلى7 سنوات)     

السيشوار
السعر: 50 درهم    قصير (حتى مستوى الكتف)      

السعر: 90 درهم  متوسط (تحت الكتف حتى منتصف الظهر)     

السعر: 130 درهم طويل (تحت منتصف الظهر حتى الخصر)     

  (Hair Iron) سيشوار / تنعيم الشعر
السعر: 90 درهم  قصير         

السعر: 130 درهم  متوسط        

لف الشعر  
السعر: 200 درهم  متوسط        

السعر: +250 درهم  طويل         

تسريحة
السعر: 130 درهم    قصير          

السعر: 230 درهم  متوسط / طويل       

السعر: 300 درهم طويل جداً        

(INOA تتوفر لدينا صبغة بدون أمونيا)صبغ الشعر
السعر: 130 درهم    الجذور         

السعر: 230 درهم  قصير         

السعر: 300 درهم متوسط        

السعر: +450 درهم طويل        
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         العناية بالشعر

هاي اليت لنصف الشعر:
السعر: 200 درهم    قصير          

السعر: 250 درهم  متوسط         

السعر: 300 درهم طويل         

هاي اليت لكامل الشعر:
السعر: 300 درهم    قصير          

السعر: 350 درهم  متوسط        

السعر: 450 درهم طويل        

تحدد ا�سعار وفقاً لطول الشعر وكثافته.       

تتوفر لدينا Smart Bond لحماية الشعر أثناء الصبغة.  

عالجات الشعر:   
يمكنِك االستفسار عن العالج المناسب لِك.  

تابيثا العضوي لكل أنواع الشعر، ناشي لتساقط الشعر، لوريال لترميم الشعر.

عالجات كافيار للشعر:   
براعة علمية ورفاهية مطلقة! تقدم عالجات تكنلوجيا رائدة تقود أجود المعايير لمنتجات العناية بالشعر الغني بالكافيار، الفيتامينات، 

المعادن الثمينة والحمض الهيالورونيكي.

النتيجة فورية لشعر ينبض حيوية لسنوات قادمة.

خالية من مواد البارابين، البارافين، الجلوتين، الزيت المعدني، والبترواليوم لعالج جميع مشاكل الشعر وفروة الرأس.

بوتكس، بروتين، كوالجين لعالج الشعر:   
مع مرور السنوت، يقل إنتاج الشعر للكيراتين مما يتسبب بضعف وجفاف الشعر، لذا هذا العالج المثالي بمكوناته الفعالة يعمل على 

تغذية خصل الشعر، ويبحث عن الكيراتين الضار لكل خصلة ويعمل على تصليحه.

الرجاء إستشارة ا�خصائية لمعرفة ا�سعار.   

New
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         خدمات مميزة

غرفة الشخصيات المهمة:

يوفر مركز جوري للجمال غرفة خاصة لِك لتستمتعي بأي خدمة من خدماتنا بهدوء وخصوصية.

اصنعي باقتك بنفسك
خصم %15 عند دفع قيمة 2000 درهم أو أكثر على الباقة.

لخدمات خارج جوري مركز الجمال.   
ال داعي للتفكير في عناء الوقت الضائع في ا£زدحام، دعي جوري مركز الجمال ليهتم بك في منزلك ويقدم لك العالجات المصمم لتالئم 

احتياجتك.

اهدي من تحبي، تتوفر لدينا قسيمة هدايا وتمتد صالحيتها لمدة ستة أشهر. 
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         إتيكيت جوري مركز الجمال

الدوام الرسمي وسياسة الحجز و الدفع

- ا�سعار قابلة للتغيير دون إعالم مسبق.
- الرجاء الحجز مسبقاً لضمان توفير تاريخ ووقت الموعد المناسب لك.

- تتوفر قسائم الهدايا وتسري صالحيتها لمدة 6 أشهر منذ تاريخ الشراء.
- ا£دارة غير مسؤولة عن ضياع المقتنيات الشخصية للزبونات في الصالون.
- الرجاء الحضور قبل الموعد بــ15 دقيقة لتفادي التأثير على مدة الجلسة.

- سعياً منا لتوفير أسباب الراحة لزبونتنا، يمنع دخول ا�طفال للمركز إال لحجوزاتهم.
- الدوام الرسمي يبدأ يومياً من الساعة 09:00 صباحاً إلى 09:00 مساًء، ويتم إفتتاح المركز يوم الجمعة بناء على طلب 

الحجز المسبق.
- يمكن استبدال أو استرجاع المنتجات في غضون 7 أيام من تاريخ الشراء على أن تكون على حالتها ا�صلية، ويشترط إبراز 

فاتورة الشراء.
- ننصح رواد المركز الذين يعانون من حاالت صحية معينة كارتفاع ضغط الدم أو المشاكل القلب أو الحمل أو أية حاالت 

صحية بضرورة استشارة الطبيب قبل الخضوع �ي نوع من أنواع العالجات، إذ يجب التأكد من عدم تعارض هذه العالجات 
مع الحالة الصحية.

إلغاء وتأجيل الحجز

- في حال التأخر عن الموعد المحدد، سيتم إما االستقطاع من مدة الجلسة أو تغييرها.
- إذا لم يتم التأكيد على الحجز من ِقبل الزبونة قبل الموعد بيوم واحد، سيتم إلغاء الحجز.

- الرجاء إعالمنا في حال رغبتك بإلغاء الحجز قبل الموعد بيوم واحد حتى نتمكن من جدولته في وقت الحق.
- في حال التغيب عن الموعد أو الغاِئه بعد الحد ا�دنى (4 ساعات)، سيتم خصم الجلسة من باقات الجلسة.
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