בר חמצן

בר החמצן הוא מערכת שמרכזה מחולל חמצן מתוחכם המפיק כ90%-92% -
חמצן טהור ובכך מאפשר למשתמש לנשום כמות חמצן הגדולה ב  4-5פעמים
מכמות חמצן המצויה באוויר.
התהליך מתחיל במחולל החמצן הדוחס את האוויר ומסנן אותו מחנקן וגזים
אחרים .לאחר מכן מובל החמצן )חסר הטעם וריח( לעמדת הארומה בה
מתערבב עם תערובות ארומאטיות העשויות על בסיס מים ,ומכילות אלמנטים
טבעיים כמו תמציות איקליפטוס ,לבנדר ,תפוזים ,מנטה ועוד ..המובלות לבסוף
לאפו של המשתמש בעזרת צינורית חד פעמית.
בין היתרונות הבריאותיים המיוחסים לטיפול בחמצן :הגברת רמת האנרגיה
ועיכוב תהליך ההזדקנות ,התאוששות מכאבי ראש ומיגרנות ,ניקוי הדם

טיפולי גוף וקוסמטיקה
ב  O 2ספא תהנו ממגוון רחב של טיפולים שנועדו להביא את את הגוף והנפש להרמוניה ואיזון .לצורך זה ,אנו מעסיקים את מיטב המטפלים
ומשתמשים בחומרים האיכותיים ביותר.
מגוון עיסויי הגוף מתבצעים בחדרי טיפולים מעוצבים ומרווחים בליווי מוסיקה נעימה ומרגיעה ,ניחוח מרענן וסביב תאורה עמומה ומלטפת.
ניתן לשלב את עיסויי הגוף כחלק מחבילה מפנקת הכוללת מוצרי ספא נוספים ,לבחירתכם :טיפולי פנים וקוסמטיקה ,טיפולים משלימים ,טיפול
בחמצן ואמבט שמנים ומלחים/ג׳קוזי פרטי אליו יוגשו פירות ,יין/שמפניה ופונדו שוקולד גורמה.
מגוון טיפולי הקוסמטיקה והפנים נעשים עם חומרים טבעיים בלבד ,ללא תוספות נפט או אלכוהול.

טיפולי גוף

שוודי )טרמי וקלאסי(
רקמות עמוק )רפואי(
ארומתרפי
אבנים חמות
נשים הרות
משולב

טיפולי גוף מהמזרח הרחוק
טווינא
שיאצו
תאילנדי
רפלקסולוגיה
איור-וודה

טיפולים משלימים

פילינג גוף
עיסוי קצוות
עיסוי ראש וצוואר
עיסוי קרקפת בשמן חם
עיסוי כפות רגליים בשמן חם

טיפולי פנים וקוסמטיקה

מניקור פדיקור קוסמטי ורפואי
טיפולי פנים וצוואר
בנייה ועיצוב ציפורניים
שעווה
עיצוב גבות וריסים

ספא | קוסמטיקה | אירועים

קויפמן  ,2תל אביב 68012

כיום ,כ 21%-אחוזים מהאוויר באטמוספירה הם חמצן .לצערנו ,זיהום האוויר
והרס היערות המתמשך פוגע באיכות האוויר אותו אנו נושמים ,ובערים סואנות
וצפופות רמת החמצן יכולה אף להגיע ל  15%בלבד.

| 2 Koifman St. Tel-Aviv

| /telטל/fax | 03.516.2252 .פקסwww.ospa.co.il | info@ospa.co.il | 03.516.2206 .
כחלק מגל שמוביל את מרכזי הספא בעולם O 2 ,ספא מציע ללקוחותיו טיפול
בבר חמצן הידוע כעצמתי וחיוני לגוף.

מרעלנים ,סיוע למערכת העיכול והמטבוליזם התאי ,חיזוק
המערכת החיסונית ,סיוע בהתאוששות גופנית אחר אימון
גופני ועוד.

אודות

About O2 Spa
|

en

 מקצועי ואדיב שיגשים עבורכם כל חוויה או אירוע עד,מעסיק צוות מוסמך
...השעות הקטנות של הלילה

| Located on Tel Aviv’s beautiful promenade, right in front of the

Mediterranean coastline, O2 Spa is a sanctuary of style and comfort.
Strong design elements are accompanied by light and luxurious finishes

מועדון לקוחות

to create an inviting retreat where you can find balance and harmony in

 ספא ותהנו מהטבות\מתנות בתאריכיםO 2 הצטרפו למועדון הלקוחות של
 אזכור שנת חברות או, יום נישואין,החשובים לכם! בין אם זה יום הולדת
. אנו נדאג להשאירכם מעודכנים בכל המבצעים,כל ארוע אחר
.()ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום

the heart of Tel Aviv. O2 Spa offers a handful of body treatments and
services: professional and eastern body massage, holistic therapies,
Intimate Jacuzzi, facials, pedicure & manicure and unique exhilarating

 במרכז, סמוך לגן צ'ארלס קלור,ממוקם ממול חופה המרהיב של תל אביב
 מחוז של שקט ורגיעה בעיר-  ספאO 2  תמצאו את,העסקים ולצד ההמולה
.ללא הפסקה
 ספא מציע מגוון אפשרויות פינוק הכולל מבחר טיפולי גוף יחידיםO 2
, ג'קוזי פרטי, אמבט מלחים ושמנים, טיפולי פנים וקוסמטיקה,וזוגיים
. בר חמצן מועשר ומגוון פינוקים נוספים, בר משקאות מלא,פינות שאנטי
,אנו מאמינים שהקפדה על סטנדרטים גבוהים בתחום הבריאות
 ספאO 2 , לכן.הסניטריה והיחס האישי הוא המפתח לחווית לקוח מהנה

oxygen sessions that deliver 92% pure oxygen. In addition, Duet suites
are available.
O2 Spa's Stylish treatment rooms are designed to enhance your experience with relaxing music, aromatic scent and free access to hot/cold
beverages.
All body and facial treatments can be purchased separately or as part of
a customized spa package, which includes: Oxygen sessions, Cosmetic
Treatments & Jacuzzi (accompanied by your choice of: Fresh Fruits, Wine,
Champaign and/or Gourmet

Chocolate Fondue).

Life Style
|

rus

| Расположенный на прекрасном променаде Тель-Авива, на

|

fr

Philosophy

| Situé sur la belle promenade de Tel Aviv, sur la côte de la Méditer-

берегу Средиземного моря, СПА-комплекс O2 Spa - воплощение

ranée. O2 Spa est le sanctuaire du style et du confort. Les éléments

стиля и комфорта. Современный дизайн и внимательное отношение

dominants de design sont accompagnés de lumière et de finitions

к

luxueuses pour vous inviter à une retraite où vous pourrez trouver

деталям

позволяют

посетителям

приятнорасслабиться,

восстановить пошатнувшийся баланс сил и утраченную гармонию

balance et harmonie au coeur de Tel Aviv.

тела и души. В перечень услуг комплекса O2 Spa входят
эксклюзивные кислородные сессии, профессиональные массажи и

O2 Spa offre différents traitements du corps et des services profession-

другие процедуры по уходу за телом,включая восточные и

nels et massages orientaux du corps, thérapie holistique, jacuzzi intime,

холистические методики, джакузи для пары, осметические сеансы по

soin du visage, pédicure, manucure et séances d'oxygénation vivifiantes

уходу за кожей лица, педикюр иманикюр, комплекс натуральных

qui délivrent 92% d'oxygène pur. En plus, des suites pour deux sont à

кислородных процедур, во время которых Вы получаете чистый

votre disposition.

 ספאO2 אירועים ב
, השקות עסקיות, בנות מצווה, ימי הולדת, רווקות/  מסיבת רווקים: מקורית ובלתי נשכחת ארועים אישיים ועסקיים,בואו לחגוג באווירה ייחודית
..ערבי גיבוש לעובדים ועוד,  סדנאות,קוקטיילים
 בר משקאות יוקרתי • בר חמצן לארבעה משתתפים בו זמנית • קייטרינג עשיר: מרווח ומפואר הכולל,במהלך האירוע תוכלו להינות מעיצוב יוקרתי
 חלבי ובשרי( • פינת משקאות חמים • פינות ישיבה מפנקות • מסכי פלזמה • מוזיקה לבחירתך • טיפולי עיסוי ושימוש במתקני הספא,לבחירתך )סושי
)אופציונאלי( • מיקום מרכזי בת"א וחנייה קרובה

שוברי ספא לחברות וארגונים
אנו מספקים שוברי מתנה וחבילות מיוחדות לחברות וארגונים המעוניינים
 הצטיינות, ימי גיבוש, ימי כיף, ימי הולדת,לתגמל עובדיהם בעת חגים
 לפרטים אנא צרו קשר עמנו ונשמח לסייע לכם.בעבודה או כל אירוע אחר
.לבנות עבורכם חבילה התואמת את תקציבכם

שוברי מתנה
 להכיר תודה או סתם לפנק,שובר ספא הוא דרך נהדרת להעניק מתנה
 יום האהבה או כל, יום נישואין, בין אם זה יום הולדת.מישהו היקר ללבכם
. אנו נדאג שיקירכם יפונקו עד תם ולא יישכחו את מתנתכם,ארוע אחר

92%-ый кислород. Крометого, можно заказать номер-свиту для пары.

For more information and pricing please visit our website www.ospa.co.il

www.ospa.co.il : בקרו באתרנו, החבילות ומפרטם,למידע נוסף אודות הטיפולים

