תפריט טיפולים

למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא
בטלפון  03-6016014שלוחה ישירה  014מחדרך
או באימיילspa.tlv@thesetaihotel.co.il :

Walk in,
Float out.
בסביבה אוריינטלית עתיקת יומין ,בין האורבני לעוצמת הטבע
של הגלים ,הקמנו את הספא של מלון סטאי תל אביב .במתחם
הספא תוכלו לעבור חוויה בראשיתית שתסחף אתכם מעבר
לזמן ולמקום ,וליהנות מהשקט והשלווה שמביא איתו הטיפול.
אנו מציעים טיפולים קלאסיים מסורתיים לצד טיפולים אתניים
המעוררים את כל החושים .תפריט הטיפולים בנוי כך שתוכלו
ליהנות ממספר טיפולים בחוויה בודדת אחת ,ובמקום לבחור
בין לבין תתענגו לאורך כל השהייה מגם וגם.

Embrace
טיפולים מרגיעים ,מענגים ,עמוקים וממוקדים בהתאמה
עבורך .אנו משתמשים במיטב חומרי הטיפול ,כדי להעניק
לך עונג מושלם וחוויה חושית מלאה.

שבדי קלאסי ( 70 / 50דקות)
עיסוי אירופאי קלאסי המסייע בהמרצת מחזור הדם ,עובד על שרירי הגוף הגדולים בתנועות
ארוכות ,משחרר שרירים תפוסים ,מפיג מתחים ומביא לתחושת איזון ורוגע .ניתן בדרגות עומק
שונות ,לפי רצונך.
ארומתרפי ( 70 / 50דקות)
עיסוי עדין בשמנים ארומתרפיים המותאמים אישית לכל מטופל .חוויה מלאת חושים וריח המשלבת
עיסוי בתוספת תמציות צמחים מיוחדות .טיפול מרגיע ,מנקז רעלים ומטהר את הגוף והנפש כאחד.
רקמות עמוקות ( 70 / 50דקות)
טיפול איטי המתמקד בשחרור שרירים תפוסים ,עובד לעומק הרקמה ,משלב הנחיה נשימתית
ומתיחות על מנת להגיע לאפקטיביות המקסימלית בשחרור הכאב .טיפול המקנה הקלה מיידית
לאזורים הכואבים.
טיפול משולב ( 70 / 50דקות)
טיפול המשלב ממגוון הטכניקות המקצועיות לפי מיומנויות המטפל ,בהתאמה למצב הפיזי-נפשי
של המטופל ליצירת חוויה שלמה של גוף ונפש.
רפלקסולוגיה ( 70 / 50דקות)
טיפול המבוסס על שיטת ריפוי מערבית התופסת את כפות הרגליים כראי כל הגוף .הטיפול מנקז
רעלים ,מפיג מתחים ואף מסייע בפתרון בעיות רפואיות שונות.

פוינטס ( 70 / 50דקות)
טיפול עדין בקצוות הגוף .העיסוי מזמין למסע פנימה ,תוך רגיעה מוחלטת של שרירי הפנים דרך
טיפול ממוקד באמצעות לחיצות בנקודות המתח באזור הפנים ,העורף והקרקפת ,הכתפיים ,כפות
הידיים וכפות הרגליים.
נשים הרות ( 50דקות)
ניתן לנשים הרות מסוף שבוע  16ומעלה .טיפול ייעודי התומך בשינויי הגוף בזמן ההיריון ,תוך
התמקדות בשחרור אזור הגב התחתון והאגן ,טיפול בבצקות ברגליים והכנת הגוף ללידה .ניתן
על-ידי מטפלות שעברו הסמכה מיוחדת לעבודה עם נשים בהריון.
אביאנגה ( 70 / 50דקות)
טיפול הודי בשמן שומשום חם בתנועות ארוכות ועדינות לאורך הגוף .מענג ומלטף ,מחמם ומרגיע.
טיפול חוויתי התורם לתחושת רוגע ואיזון בין הגוף ,הנפש והרוח .הטיפול מתבצע בעירום מלא
עם כיסוי מתאים.
אבנים חמות ( 70 / 50דקות)
טיפול על-פי המסורת האינדיאנית ,המשלב הנחת אבני בזלת חמות לאורך ערוצי אנרגיה בגוף
ועיסוי בשמן חם .טיפול חוויתי המקנה תחושת חום מלטפת ,רוגע ואיזון בין הגוף ,הנפש והרוח.
איורוודה ( 70 / 50דקות)
טיפול הודי מסורתי המכונה "ידע החיים" .עיסוי בשמן שומשום חם בתנועות ארוכות ועדינות
ולסיום נסך שמן על "העין השלישית" תוך עיסוי הקרקפת .טיפול חוויתי המקנה תחושת חמימות,
רוגע ואיזון בין גוף ונפש .הטיפול מתבצע ללא בגדים עם כיסוי מתאים.

Beauty & Scalp
מיטב טיפולי ההזנה והטיהור מחכים לכם .החל ממיצוק ,חיטוב
ופיסול הגוף והפנים ,וכלה במראה זוהר ובריאות מהטבע.

פילינג גוף ( 70 / 50דקות)
הטיפול האולטימטיבי לפינוק וטיהור העור .הוא מתחיל בקרצוף הגוף עם ריחות נפלאים
וממריצים במרקמים שונים לבחירתך .בהמשך ,עיסוי קצר ומרגיע להשבת החיוניות למראה
הטבעי של העור .הטיפול מחדש את תאי העור ,מנקה ביסודיות את העור ומותיר אותו חלק
כמשי ,רענן נקי וצעיר.
פיסול וחיטוב הגוף ( 70 / 50דקות)
טיפול חוויתי לניקוי וחידוש העור ,מתבצע בעזרת רסיסי מלח ושמנים בתוספת אשכוליות .עוזר
בהחלקת העור ובהמרצת הדם ,ומעניק תחושת רעננות מתמשכת .יעיל במיוחד לאזור הצלוליטס
ואזורים נבחרים להצרת היקפים.
טיפול בחמאם הטורקי "קסה" ( 25דקות)
חוויה טורקית מסורתית של עיסוי וקרצוף הגוף בחמאם אותנטי .טיפול להמרצת מחזור הדם,
שחרור שרירים תפוסים וריענון מראה העור .מותיר את הגוף משוחרר ,חלק כמשי וצעיר.
טיפול באורך  25דקות בלבד.

Treatment Blends
מבחר מעולמות הטיפולים  ,המאפשר לפגוש מזרח ומערב בטיפול
אחד מיוחד .את הטיפולים השונים ערכנו יחד כדי לאפשר לכם
להתנסות במגוון טכניקות ולספק לגוף חווית התחדשות מעצימה.

נאי ( 70/90דקות)
שילוב מעורר השראה של טיפול איורוודה המתמקד בתנועות עגולות ובאבנים חמות .טיפול
המחבר את החום ועוצמת האבנים עם כוחו של המטפל.
סאז ( 70/90דקות)
פילינג במגוון ניחוחות ועיסוי ארומתראפי .הטיפול משלב ארומות ,מרקמים ועיסויים עדינים
להרגעת הגוף והנפש.
קאנון ( 70/90דקות)
חיבור בין אמא אדמה לבין רוחות השמיים ,שילוב בין טיפול רפלקסולוגי לכפות הרגליים וטיפול
קרקפת מרגיע ,הגורם לך להתמסר ולהשתחרר.
סנטור (  70/90דקות )
שילוב של עיסוי שוודי קלאסי עם נקודות לחיצה מעולם השיאצו ,לאורך ערוצי האנרגיה .הטיפול
נעשה על מיטה מחוממת ומפנקת במיוחד.
ג'ומבוש (  70/90דקות )
טיפול המהלל את טכניקות המגע המערביות .משלב עיסוי שבדי קלאסי מרגיע ומפנק ,שמזרים
דם ומעורר ,יחד עם טיפול ממוקד של רקמות עמוק המתאפיין בעבודה איטית ,עמוקה ונוכחות
גבוהה בכל תנועה.
קמנצ'ה (  70/90דקות )
שילוב עוצמתי בין מגע עגול מעולם האביאנגה ההודי עם שמן שומשום מחומם ,ובין טכניקות
מגע מערביות ועדינות מהטיפול השבדי הקלאסי.

Specials
להעצמת החוויה ,מגוון תוספות מפנקות אותן אפשר להוסיף
לכל טיפול .ניתן להתייעץ עם מתאמת הטיפולים לתוספת
המתאימה עבורכם בכל עיסוי.
אבנים חמות ,מגבות חמות ,כלים מוזיקלים טיפוליים ,תוספת
זמן לטיפול ,שילוב מטפל נוסף ,פילינג כפות רגליים מסורתי
לפני תחילת הטיפול ,שילוב הטיפול בחדר זוגי עם בן/בת הזוג,
ארוחות (צהריים/ערב).

Quick Rejuvenation
הפסקה ממוקדת של הרגעות ,נשימה למרכוז האנרגיה
וטעינה בחיות.

נסך שמן ועיסוי קרקפת ( 25דקות)
נסך שמן חם על העין השלישית ועיסוי קרקפת מרגיע.
עיסוי צוואר ופנים ( 25דקות)
עיסוי פנים וצוואר בקרם לחות עשיר ,לשחרור שרירי הפנים וההבעה.
עיסוי כפות רגליים ( 25דקות)
עיסוי כפות רגליים ,לשחרור והרגעת כפות רגליים עייפות ומתוחות.

Ethnic Scent
טיפולים שלוקחים אותך למסע מיוחד המעורר את כל החושים.
מאפשרים חוויה הוליסטית מושלמת במגע ,ניחוחות ותחושות
מהעולם האתני.

שביל קליפת התפוזים ( 70/90דקות)
טיפול חמים העושה שימוש בויטמין  .Cממריץ את זרימת הדם ,מגביר את החום הפנימי ומשחרר
את האזורים הנוטים להיתפס ולהתכווץ .כשהגוף חם ורפוי ,ניתן לעבוד בצורה מעמיקה על
השרירים .הטיפול מתמקד בגב התחתון .הגוף נמשח בתערובת חמה של שמני הדרים ,תמצית
אשכוליות ,תפוזים ,לימונים ונעטף בחגיגה של טקסטורות וניחוחות הדרים .הטיפול משלב מגע
איטי ,רך ומלטף עם מגע נמרץ ורטיטות בקצב משתנה.
פריחת היסמין ( 70/90דקות)
טיפול גוף עדין בניחוחות פריחת היסמין הממלא באנרגיית התחדשות וניקיון .שמן היסמין
מרגיע ובו זמנית מרומם ,מועיל במצבי לחץ ומעודד גישה אופטימית והתרוממות רוח .היסמין
ידוע בסגולות הריפוי והטיפוח ,משיב חיות וחיוניות לעור הגוף והפנים ,טוב לגוף ולנפש .במהלך
הטיפול נעשה שימוש בחמאת שיאה-יסמין להזנת כפות הידיים והרגליים ,מגבות ארומטיות לאזור
הפנים ועיסוי מענג שלהם .לסיום הטיפול ,עיסוי דקולטה וקרקפת המעניק תחושת עונג וריחוף.
פאשא טורקית  70/90דקות)
טיפול גוף מחמם בניחוחות וניל ומי-ורדים .ממלא באנרגיות ,מטהר ומחזק .הטיפול ממריץ
ומחייה ועוזר לזרימת הדם ,מעורר את המערכת החיסונית ,מפחית מתח נפשי ומשרה אווירה
טובה של שלווה ונינוחות .במהלך הטיפול נעשה שימוש בחמאות להזנת העור בלחות ,מגבות
ארומטיות ועיסוי פנים וקרקפת מענג.

אמבר ( 70/90דקות)
טיפול איטי במקלות במבוק העובד לעומק הרקמה בתנועות ארוכות ,עוטף בחום ומשרה תחושה
מערסלת וחמימה .הטיפול משחרר שרירים תפוסים במיוחד בטכניקת חימום ותנועה .במהלך
הטיפול נעשה שימוש בשמן ברגמוט הדרי המחזק את מערכת החיסון ,מרגיע וגורם לתחושה
אוטופית מרוממת.
אזורי הגוף נעטפים במגבות חמות לתחושת שלווה נעימה המתפשטת בגוף .זהו טיפול מושלם
להעצמת תחושה פנימית רגועה נינוחה וחמימה.
חוות התבלינים ( 70/90דקות)
טיפול לריענון ולהתחדשות ,המבוסס על מתיחות והנעת מפרקים בשילוב עם רטיות ארומתרפיות,
המכילות צמחי מרפא :כורכום ,לבנדר ,יסמין ובבונג .הרטיות החמות רוויות שמן פרחים ארומתי
ומונחות על העור בתנועות עיסוי סיבוביות .הן מפחיתות כאבי שרירים ומפרקים ,מטפלות
בדלקות כרוניות וממריצות את מחזור הדם.
 70/90( The Setai – Clean Greenדקות)
טקס תה ירוק מזמין לחוויה על חושית בניחוחות מטהרים ומרוממים שנבחרו עבורכם בסטאי.
במגע מערסל ועוברי ,מזמין אותנו הטיפול לצלול עמוק לתוך גלי אלפא בחוויה שכולה ארבע ידיים.
הטיפול מתחיל בחיבור לעולם הפנימי על ידי תנועות רוקינג המלוות את המטופל לאורך מסע
בזמן ,ומחזירות אותו לעטיפה העוברית והקדמונית שבמוח הלימבי.
המטופל נעטף לאורך הטיפול בין שלב לשלב במגבות חמות המייצרות תחושת ביטחון והתמסרות
של הגוף והנפש .השימוש בחום מכין את הריקמה לספיגת הסגולות שבמרקחת השמנים
העילאית .מגע ידי המטפלים בתנועות עגולות ושימוש ברייקי חוגגות עולם של טקסטורות,

ארומות ומשלבות פילינג עדין בגלעיני משמש ועיסוי בחמאה מועשרת .למרקחת סגולות
ירוקות ומטהרות של תה ירוק ועלי קיסוס ,בשילוב ניחוחות משמחים של זרי פריחה לבנה
שופעת ,ולסיום עלי פצ'ולי המאזנים ומחטאים את העור .לחתימת הטיפול בתחושה אופורית,
ננסך שמן על העין השלישית להרגעות המושלמת וחיבור לחוש השישי האינטואיטיבי בשילוב
עיסוי קרקפת וצוואר מענג.

על הביקור בספא
אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה ולהיעזר באחד מיועצינו לקבלת אינפורמציה אודות
הטיפולים השונים.
מחיר הטיפול כולל את הכניסה לספא ולמתקניו (בהתאם לשעות הפתיחה).
לנוחיותכם ,אנא הגיעו כרבע שעה לפני תחילת הטיפול.
כדי ליהנות מחוויית ספא מושלמת ,נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים באזור הספא ולשמור
על השקט.
יש להודיע על ביטול הטיפול עד  8שעות מראש .ביטול ללא הודעה מראש או אי הגעה ,יגרום
לחיוב של  50%מערך הטיפול המוזמן.
בספא לוקרים אישיים ובהם אביזרי ספא .אין ההנהלה אחראית על כל אובדן או נזק לרכוש יקר
ערך.
ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים.
הכניסה לטיפולים ולמתחם הספא (ומכון הכושר) מחייבת חתימה על הצהרת בריאות.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל  16ומעלה.
טיפ הוא לשיקולך הבלעדי.
בסוף שבוע (שישי ושבת) ,חגים וחופשת הקיץ תחול תוספת קבועה על כל הטיפולים.
כל המחירים נקובים בש"ח כולל מע"מ.
למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא בטלפון  03-6016014שלוחה ישירה  014מחדרך או
באימיילspa.tlv@thesetaihotel.co.il :

General information and important information
We recommend that you make an appointment with our specialist for information regarding
our variety of treatments.
The price of the treatment includes free admission to the spa and its facilities (in accordance
with its hours of operation).
For your convenience, please arrive 15 minutes prior to the start of each treatment.
In order to enjoy the spa experience, we ask that you do not operate mobile devices in the
spa and help keep the area quiet.
Cancellations must be made up to eight hours in advance. Cancellation without prior notice
or a non-arrival will result in a 50% charge for the requested transaction.
We will be happy to provide you with a personal locker and spa accessories. The management
is not responsible for any loss or damage to valuable property.
There may be changes in the range of treatments.
Admittance to the treatment & spa area (and fitness center) requires the signing of a health
declaration.
The entrance to the spa area is for guests age 16 and above.
Tip is at your sole discretion.
All prices are listed in Israeli NIS and include VAT.
For further information please call the spa at 03-6016014 or direct extension 014 from your
room or by email: spa.tlv@thesetaihotel.co.il

Throughout the treatment, guests are wrapped in fresh warm towels that create a sense
of calm and security. The use of heat prepares the tissue to absorb the properties of the
natural oils and plants that are applied to the skin. Spa practitioners use a combination of
round movements and the Reiki technique, using different pressures, textures and aromas
to achieve a delicate peeling and an enriched massage.
The fragrance contains purified green tea and ivy leaves, combined with the joyous aromas
of lavender blossoms, and the Pachouli flowers known to balance the skin. To finish the
treatment on a euphoric note, oil is poured on the third eye to connect to the intuitive sixth
sense, while practitioners give a delightful scalp and neck massage for optimal relaxation.

Amber (70/90 minutes)
A soothing and slow treatment using bamboo sticks that work deep into the tissue in long
movements, creating a warm and cradling sensation. The heat created by the technique’s
movement has a unique muscle-releasing effect. During the course of the treatment, bergamot
oil is used to strengthen the immune system and deliver ultimate relaxation. The therapist
wraps the body with warm towels following the treatment giving you an incredible warming
effect.
Spice Bouquet (70/90 min)
A refreshing and rejuvenating therapy that uses stretching and joint movement combined
with aromatherapy creams like turmeric, lavender, jasmine and camomile, that contain herbal
remedies. Therapist uses circular massage movements, saturated with aromatic flower oil,
to reduce muscle and joint pain, treat chronic infections and stimulate circulation.
The Setai Clean Green (70/90 min)
The Setai’s namesake treatment begins with a green tea ceremony that welcomes guests
into a sensual experience using a selection of purifying and uplifting aromas hand-picked by
the Setai Spa. Designed to elevate alpha wave activity and achieve deep relaxation, patients
are submerged into a womblike state. The treatment begins with gentle rocking movements
that aim to connect guests to their inner self and stimulate the limbic brain.

Orange Peel (70/90 minutes)
A warm treatment that uses vitamin C to stimulate blood circulation, increase internal heat,
and release the areas that are vulnerable to contraction. When the body is warm and loose,
you can work deeply on the muscle groups, and this treatment focuses on the lower back.
The body is covered with a warm blend of citrus oils, grapefruit extract, oranges and lemons,
leaving you wrapped in the aromas and textures of citrus. Therapist alternates slow caressing
touch, with intense, deeper massage.
Jasmine blossom (70/90 minutes)
Delicate body care while the scent of jasmine blossoms fills you with revitalizing and refreshing
energy. Jasmine oil is relaxing and exalting at the same time, and is traditionally used in
stressful situations to encourage an optimistic attitude. Jasmine is known for its healing
and nurturing properties, and its ability to restore vitality to the body and face. During the
treatment, shea butter is used to nourish the palms and feet, and aromatic towels are applied
to the face area after a pleasurable facial massage. To end the treatment, a decolletage and
scalp massage gives you a levitating feeling.
Turkish Pasha (70/90 minutes)
A warm body treatment with vanilla and rose water aromas fills you with purifying energy.
The invigorating treatment helps the blood flow, stimulates the immune system, calms stress
and creates conditions for peace and relaxation. During the treatment, lotions are used to
nourish the skin with moisture, and aromatic towels are placed on the face and scalp after
a delightful massage.

Ethnic Scent
The Setai’s fragrance treatments take guests on a special
journey that stimulates all the senses. Guests enjoy a holistic
experience full of touch, smell and sensation, resulting in the
richest relaxation.

Jumbush (70/90 minutes)
A treatment that combines, quick, blood-stimulating Swedish techniques as opposed to deeptissue treatment characterized by deep and slow treatment with high pressure movements.
Kamanche (70/90 min)
A powerful combination of circular movements with heated sesame oil from the Indian
Aviangha world, and gentle touch techniques from the classic Swedish treatment.

Quick Rejuvenation
Quick pampering and relaxation sessions that provide a
focused break from the race of life, and help recharge energy
and vitality.

Specials
Indulgent supplements can be added to any treatment to
complete the experience. You can consult with the treatment
coordinator for the appropriate supplement for each massage.
Choose from hot tubs, hot towels, therapeutic musical
instruments, additional treatment time, combination
treatments, traditional foot peeling, double room treatment
with spouse, or meal additions.

Chennai (70/90 min)
An outstanding combination of Ayurveda treatment that uses round, soft movements and
hot stones. Treatments combine the heat and weight of the stones with the strength of the
therapist to deliver intense results.
Saz (70/90 minutes)
A peel using a combination of fragrances and aromatherapy massage. The treatment combines
aromas, textures and gentle massages to soothe the body and soul.
Kannon (70/90 minutes)
Combines reflexology treatment on several points along the foot, with a relaxing scalp
treatment. The simultaneous head-to-toe body work causes you to surrender and release.
Senator (70/90 minutes)
A combination of classic Swedish massage with push points from the Shiatsu tradition along
the energy channels of the body. The treatment takes place on a luxurious heated bed.
Jumbush (70/90 minutes)
A treatment that combines, quick, blood-stimulating Swedish techniques as opposed to deeptissue treatment characterized by deep and slow treatment with high pressure movements.
Kamencha (70/90 min)
A powerful combination of circular movements with heated sesame oil from the Indian
Aviangha world, and gentle touch techniques from the classic Swedish treatment.

Treatment Blends
The Setai’s signature treatment blends combine several
techniques into a single experience. Expert practitioners blend
Eastern and Western traditions to customize a perfection
pampering experience according to the patients’ preferences.

Body Peel (50/70 minutes)
The ultimate pampering and cleansing treatment for the skin. It starts with a full body scrub with
wonderful scents that stimulates the skin’s surface. Later, a short, relaxing massage to restore vitality to
the natural look of the skin. Re-treatment of the skin cells leaves it smooth as silk, refreshed and clean.
Body sculpting and shaping (50/70 minutes)
Experimental treatment for cleaning and renewing the skin, using oil, salt flakes and grapefruit. Helps
smooth the skin, stimulate blood flow and give a feeling of lasting freshness. Most effective in cellulite
areas.
Turkish Hammam treatment (25 minutes)
Traditional Turkish massage and body scrub experience in an authentic “hammam.” This treatment
stimulates blood circulation, releases the muscles and hydrates skin cells, leaving the body feeling
loose, silky smooth and supple. Only available in 25 minute sessions.

Beauty & Scalp
Signature cleansing treatments await guests in The Setai Spa’s
beauty department. With a menu of treatments designed to
firm, sculpt, shape and scrub, patients leave feeling healthy,
supple, and with skin that’s glowing from the inside out.

Ayurveda (50/70 minutes)
A traditional Eastern treatment that means "knowledge of life", Ayurveda applies warm
sesame oil in long, gentle strokes and finishes with oil on the third eye accompanied by a scalp
massage. Ayurveda is an experiential therapy that provides a sense of warmth, calmness
and balance between body, soul and spirit.Treatment is preferably in bare skin.

Pointes (50/70 minutes)
Gentle treatment to the extremities of the body. The massage invites patients into a meditative
state while relaxing the facial muscles through targeted treatment to tension points in the
face, neck and scalp, shoulders, palms and feet.
Prenatal (50 minutes)
Prenatal massage is administered to pregnant women beginning the end of Week 16. A
special treatment that supports body changes during pregnancy, prenatal massage focuses
on the release of the lower back and pelvic region, treatment of foot pain and swelling, and
preparation of the body for labor. Is given by therapists who have been specially certified to
work with pregnant women.
Avianga (50/70 minutes)
A traditional Indian treatment that applies hot sesame oil in extended, gentle movements
along the body. Delightful and caressing, warm and soothing, Avianga is an experiential
therapy that contributes to a sense of calm and balance between body, mind and spirit.
Treatment is preferably in bare skin.
Hot stones (50/70 minutes)
This traditional Indian treatment combines hot oil massage with the laying of hot basalt stones
along the body's energy channels. An experiential therapy that gives a feeling of warmth
caressing, resulting in calm and balance between body, mind and spirit.

Classic Swedish (50/70 minutes)
A classic European massage that helps stimulate blood circulation, target vulnerable muscle
groups, relieve muscle tension & stress and bring balance and relaxation. It is applied in
varying degrees of pressure, according to the patient's wishes.
Aromatherapy (50/70 minutes)
A gentle massage with aromatherapy oils that are customized for each patient. A sensual and
fragrant experience that combines massage with invigorating herbal extracts. This relaxing
treatment detoxifies and cleanses both body and mind.
Deep tissue (50/70 minutes)
A slow treatment focused on the release of overworked muscles, this massage works deep
into the tissue. Combined with respiratory guidance and stretching to achieve maximum
pain release, this treatment that provides immediate relief to the sensitive areas.
Combination therapy (50/70 minutes)
A combination of a variety of professional techniques depending on the therapist's experience
and in accordance with the patient's needs.
Reflexology (50/70 minutes)
Treatment based on a Western healing method wherein pressure is applied to the feet to
effect physical change throughout the body. The treatment detoxifies, relieves stress and
helps address & alleviate a range medical problems.

Embrace
Deep, focused body treatments designed to deliver a complete
sensory experience and induce optimum relaxation. The Setai
Spa employs the top practitioners and uses the best quality
materials to cultivate a pitch-perfect experience.

Walk in,
Float out.
The Spa at The Setai Tel Aviv is a serene, urban oasis of wellness
and rejuvenation by the sea With its exclusive menu of classic
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For further information please call the spa
at 03-6016014 or direct extension 014 from your room
or by email: spa.tlv@thesetaihotel.co.il

Treatments Menu

