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Hello Kitty Princess
(Available Products Suitable for Princesses from age 4 to age 11)     

 كيتي برنسيس 
 (منتجات تجميل ا�ميرة متوفرة في مراكز العناية بالجمال   هيلو  كيتي ل�عمار من 4 إلى11 )

Nails AEDاالظافر

Beauty AEDالعناية بالجمال

Hello Kitty Cure: File, Treat and Polish
Toe-Tally Perfect: Scrub, File, Treat and Polish
Hello Kitty Mani-Pedi Combo
Strawberry Yummy Manicure
Delight Chocolate Pedicure
Happy Choco berry Mani-Pedi
Mermaid Manicure
Mermaid Pedicure
Mermaid Mani-Pedi Combo
Princess Polish Wish
Shine & Glitt Polish 
Hello Kitty Nail Art Per Nail
Hello Kitty Nail Art Full Set
Stencils, Stickers and Bling Per Nail 
Stencils, Stickers and Bling Full Set
Hand Treatment
Foot Treatment

كيتي كيور: برد وتدليك و  طالء ا�ظافر 
باديكير مثالي: تنظيف و برد وتدليك و سنفرة و طالء ا�ظافر

كيتي منيكير بديكير كومبو
مانيكير بنكهة  الفراولة الرائع 

باديكير بنكهة الشوكوالتة الرائعة 
شوكو بيري ماني-بيدي

مانيكير ميرميد 
باديكير ميرميد

مانيكير و باديكير ميرميد كومبو
طالء أمنية ا�ميرة
طالء تألق و لمعان

كيتي فن رسم على ا�ظافر 

كيتي تدليك اليدين 
تدليك القدم

78
90

150
96

108
204
114
138
222
42
48
18

114
18
60
42
42

Hello Kitty Day Make Up
Hello Kitty Glam Make Up 
Glitter Body Tattoo
Joli-Face Painting
Smoothly Make Up: Lips and Eyes
Hello Kitty Glam Facial: Chocolate, Oatmeal & Yogurt
Signature Hello Kitty Facial

ماكياج  النهار من كيتي 
الماكياج الباهر من كيتي 
وشم مؤقت براق للجسم

رسم جميل على الوجه 
ماكياج ناعم : الشفاه والعينان 

كيتي جالم الوجه: الشوكوالته، دقيق الشوفان والعسل
تجميل الوجه من  كيتي   

66
96
48
54
60
96

120



Hello Kitty Princess   كيتي برنسيس 

Hair AEDالشعر 

Princess Package AEDباقة ا�ميرة

Her Royal Kitty-ness Package
Mani, Pedi, bubbly shampoo, Blow Dry, Make-Up, Cupcake & Drink

Queen Mother and Her Kitty-ness Package
Mermaid Mani-Pedi Combo, Blow Dry, Princess Make up, 
Queen 30mins Foot Massage Cupcake and Drink

BFF Package for 2
Mani, Pedi, kitty bow, Make up or Facial, Cupcake and Drink

هير رويال كيتي-نيس
مانيكير، باديكير، تصفيف الشعر ،ماكياج وكاب كيك ومشروب

باقة الملكة ا�م وابنتها-كيتي نيس
مانيكير، باديكير ، تجفيف و تصفيف الشعر ،ماكياج وكاب كيك  ومشروب

باقة  بي إف إف الثنين
مانيكير ،باديكير ،فيونكة كيتي،ماكياج أو تجميل الوجه وكاب كيك  

ومشروب

324

714

594

First Hair Cut (certificate and hair lock)

Hello Kitty Cut & Wash

Hello Kitty Cut, Wash & Blow Dry short / medium / long

Wash & Blow Dry short / medium / long

Signature Hello Kitty Bow

Hair-Doozz: Styling and Irons

Hair Strands Sparkle

Braids  short/medium/long

Pretty Bangs 

Colored Highlights

Bubbly Shampoo

Macadamia Hair Treatment 

Organic Keratin Treatment *
100% Formaldehyde Free

قصة الشعر للمرة ا�ولى (الشهادة وعينة من  الشعر)

قصة الشعر من كيتي

كيتي لتجفيف و تصفيف الشعر القصير/ المتوسط / الطويل

تجفيف و تصفيف  الشعر القصير/ المتوسط/ الطويل 

فيو نكة الشعر الشهيرة من هيلو  كيتي

هير دوز : كوي و تصفيف  

خيوط الشعر البراقة

ضفائر الشعر القصيرة/ المتوسطة/ الطويلة 

تصفيف غرة

خصالت شعر ملونة 

شامبو الشعر الرغوي

عالج الشعرمع زيت بالمكاديميا 

عالج الكيراتين العضوي
 خالي من الفورمالديهايد 100%

105

115

145/165/185

80/120/170

65

85/115/135

75/114/205

50/70/90

35

105

40

135

price on consulatation





Hello Kitty Queen
(Available Products Suitable for Queens from age 12 and up)

كيتى الملكة
 (منتجات تجميل ا�ميرة متوفرة في مراكز العناية بالجمال   هيلو  كيتي ل�عمار من +12 )

Nails AEDاالظافر

مانيكير دامور 
باديكير دامور 

باقة مانيكير وباديكير
مانيكير فرنسي 
باديكير فرنسي 

مجموعة مانيكير وباديكير فرنسي 
 مانيكير تلميع جيل
 باديكير تلميع جيل

مجموعة مانيكير وباديكير جيل
مانيكير الكسيو جيل
باديكير الكسيو جيل

أظافر تلميع الكسيو جيل
تصميم أظافر الملكة 

فنون أظافر الملكة
طالء أمنية الملكة

102
114

108
120
210
144
162
258
204
222
426

18/66
18/66

24/150
54

Manicure D’amour
Pedicure D'amour
Mani-Pedi Combo
French Manicure
French Pedicure
French Mani-Pedi combo
Gel Polish Manicure
Gel Polish Pedicure
Gel Polish Mani-Pedi Combo
Luxio Gel Polish Manicure
Luxio Gel Polish Pedicure
Luxio Gel Polish Mani-Pedi Combo 
Luxio Gel Polish Nail Build per Nail/ Full Nails
Queen Nail Design Per Nail/ Full Nails
Queen Nail Art Per Nail/ Full Nails
Queen Polish Wish

Nail Tretaments االظافر

مانيكيرمع التدليك  ³زالة ا³جهاد   
باديكير  مع التدليك ³زالة ا³جهاد  

 مانيكير وباديكير  (كومبو) مع التدليك  ³زالة ا³جهاد  
 مانيكيرمضاد التجاعيد مع مع التدليك االسترخاء  
  باديكيرمضاد التجاعيد مع مع التدليك االسترخاء 

 مانيكير وباديكير (كومبو) مضاد التجاعيد مع التدليك  لالسترخاء 
مانيكير ميرميد 

باديكير ميرميد
مانيكير و باديكير ميرميد كومبو

برافين حريري 
عالج وإزالة الثفن  

 تبييض ا�ظافر
التدليك المركز 15 دقيقة / 30 دقيقة

126
144
240
162
186
330
144
168
282

102/114
90
78

60/108

Posh Pampering Manicure
Posh Pampering Pedicure
Posh Pampering Mani-Pedi Combo   
Dr. Renuad Anti-Aging Manicure
Dr. Renaud Anti-Aging Pedicure
Dr. Renuad Anti-Aging Mani-Pedi Combo
Mermaid Manicure
Mermaid Pedicure
Mermaid Mani-Pedi Combo
Silk Paraffin Hands /Feet
AHA- Callus Remover Treatment
Bright Nail Whitener 
Focus Massage 15mins/ 30mins



Package AEDباقة ا�ميرة

324

426

690

Real Beauty
Mani-Pedi D’Amour Combo and Blow Dry

Gorgeous Beauty
Mani -Pedi D’Amour Combo, Shampoo & Blow Dry, Focus
Massage, Hand or Foot Silk Paraffin and Hot Beverage

Queen SPA Experience
Anti-Aging Mani-pedi Combo, Smooth Hair Treatment and Hair 
Styling

باقة الجمال الحقيقي
مانيكير دامور كومبو و التجفيف 

باقة الجمال الرائع
مانيكير دامور ،باديكير أدورابل، شامبو، تجفيف مع تصفيف الشعر  ،التدليك المركز 

لليد أو البارافين الحريري و مشروب ساخن

تجربة الملكة للسبا 
عناية التقدم بالسن ، باقة المنيكير ، تنعيم الشعر و تصفيف الشعر

Hello Kitty Queen كيتى الملكة 

Threading AED

Neck Threading 
Chin Threading 
Full Face No Eyebrows Threading 
Half Face Threading
Forehead Threading 
Upper Lip Threading 
Eyebrow Threading 

حف الذقن بالخيط
حف الذقن بالخيط

حف الوجة كامل ماعدا الحواجب بالخيط
حف الوجه بالخيط

حف الجبين بالخيط
حف الشارب بالخيط

حف الحواجب بالخيط

36
36
96
84
48
48
60



Hello Kitty Queen كيتى الملكة 

Hair AEDالشعر 

قص الشعر

قص الغرة

قص ا�طراف 

قص الشعر  قصير/ متوسط/ طويل 

تجفيف مع تصفيف الشعر قصير/ متوسط/ طويل 

تصحيح لون الصبغة قصير/ متوسط/ طويل

صبغة الشعر قصير/ متوسط/ طويل

هايال يت كامل الشعر قصير/ متوسط/ طويل

هايال يت نصف الشعر قصير/ متوسط/ طويل

هايال يت نصف الشعر قصير/ متوسط/ طويل

صبغة الشعرعلي طريقة أمبري و سمبري 

صبغة جذور الشعر 

  شامبو للملكة

ضفائر الشعر 

فيو نكة الشعر 

التسريحة ا�نيقة المتجعدة أو الملساء 

بهرج الشعر القصير / المتوسط / الطويل

يحدد السعر حسب التصميم

198

66

114

246/306/342

150/186/210

234/270/306

360/456/540

360/420/480

204/240/276

204/240/276

360/456/480

210/270

60

108

108

180/228/276

90/138/246

*price upon consulatation

Hair Cut  & Wash

Bang Trimming

Trimming

Cut, Wash & Blow Dry short/medium/long

Wash & Blow Dry short/medium /long

Color Correction short/medium/long

Hair Color short/medium /long

Highlights Full Style short/medium /long

Highlights Half Style short/medium /long

Lowlights short/medium /long

Dip Dye Ombre or Sombre short/medium /long

Roots Color

Queen Shampoo

Styling Braids

Signature Bow

Chic Curls or Straight Style short/medium /long

Hair Strands Sparkle up to 5/ up to 10/ up to 20 strands

Hair Up Do's 



258/294/378

Hello Kitty Queen كيتى الملكة 

*Price upon consulatation @يحدد السعر حسب التصميم

Hair Spa سبا للشعر

Customizable SOS Hair Recovery Treatment
The Customizable SOS Treatment can be used to fortify hair, improving its internal condition to help 
provide resilience for the hair. Repairs internal damage and returns hair back to virgin condition in 
just 5 minutes 
Choose between Shine, Repair or Smooth or a combination of all three for an immediate effect. 
 
Organic Keratin Treatment *  
Combines natural keratin, Argan oil, organic natural extracts and an array of essential amino- and 
fatty- acids, and vitamins carefully formulated to repair and beautify the most resistant hair.
Designed to infuse a great deal of vitamins and essential nutrients into your hair for an impeccable 
texture and shine. 
It restores all types of hair while controlling volume and frizz. We use the newest generation in hair 
therapy & the most advanced line of keratin treatment and thermal activated straightening system 
(60% to 70%)
100% Formaldehyde Free. Suitable for Children, Pregnancy & Lactating Mothers.
 
Caviar Anti-Aging Repair Treatment *
This treatment is formulated with carefully selected fruits, seeds and roots extracts and oils known for 
their healing properties. This potent Caviar treatment is a powerhouse of vitamins, minerals, amino 
and Omega-3 fatty acids and antioxidants, crucial for healing, moisturizing & rejuvenating damaged 
hair. Contains formaldehyde free natural keratin, Argan Oil and proteins.  (Straightening 80%)
 
Botox Professional Treatment *
Imagine transforming your hair from root to end. This Professional Formaldehyde Free Treatment does 
just that, restoring every strand and targeting damage from the inside out to bring dull, 
over-processed hair back to life. The advanced technology replenishes depleted hair proteins to 
restore softness and shine, while a blend of acids work to straighten and nourish even the most 
coarse or resistant hair. Hair stays smooth, silky and healthy looking for up to 12 weeks  (Straightening 
80%)

Straightening Keratin Treatment *
Keratin advanced treatment and smoothing formulation designed to repair hair damages and tame 
curls, reduce volume and control frizz. Effectively repairs and nourishes the hair shaft. Other 
ingredients such as colloidal gold, bamboo extract, coconut oil, collagen, shea butter, Argan oil, 
proteins, vitamins and amino acids penetrate deeply into the cortex healing the structural outer and 
inner layers of the shaft. Contains low levels of formaldehyde is scent free and smoke free. 

عالج اس او اس الستعادة الشعر قابل للتخصيص
يمكن استخدام عالج اس او اس القابل للتخصيص لتقوية الشعر وتحسين حالته الداخلية للمساعدة في توفير 

المرونة للشعريصلح التلف الداخلي ويعيد الشعر إلى حالته البكر في  5 دقائق فقط اختر بين يلمع  أو يصلح  أو ناعم 
أو مزيج من .الثالثة للحصول على تأثير فوري

عالج الكيراتين العضوي@
فهو يجمع بين الكيراتين الطبيعي وزيت ا�رغان والمستخلصات الطبيعية العضوية ومزيج من ا�حماض ا�مينية 

والزيوت ا�ساسية والفيتامينات المصممة بعناية ³صالح وتجميل الشعر ا�كثر مقاومة.
مصمم لبث كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ا�ساسية في شعرك ، للحصول على ملمس ولمعان ال 

تشوبهما شائبة.
 يستعيد جميع أنواع الشعر مع التحكم في الحجم والتجعد. نستخدم أحدث جيل للشعر وأحدث خطوط عالج

.(الكيراتين ونظام التمليس الحراري المنشط (%60 إلى 70%
% 100 خالي من الفورمالديهايد مناسب ل�طفال والنساء الحوامل والمرضعات.

عالج الكافيار لمكافحة الشيخوخة@
 تمت صياغة هذا العالج من الفواكه والبذور ومستخلصات الجذور والزيوت المختارة بعناية والمعروفة بخصائصها
 العالجية.يعتبر عالج الكافيار الفعال هذا مصدر قوة للفيتامينات والمعادن وا�حماض الدهنية ا�مينية وأوميغا 3

 ومضادات ا�كسدة، وهو أمر ضروري للشفاء وترطيب وتجديد الشعر التالف. يحتوي على الكيراتين الطبيعي وزيت
 ا�رغان .والبروتينات الخالية  (استقامة %80) من الفورمالديهايد

استقامة عالج الكيراتين@  
عالج الكيراتين المتقدم وتركيبة التنعيم المصممة ³صالح تلف الشعر وترويض تجعيد الشعر وتقليل الحجم 
والتحكم في التجعد. يصلح ويغذي جذع الشعر بشكل فعال. المكونات ا�خرى مثل الذهب الغرواني وخالصة 

الخيزران وزيت جوز الهند والكوالجين وزبدة الشيا وزيت ا�رغان والبروتينات والفيتامينات وا�حماض ا�مينية تخترق 
بعمق في القشرة وتشفي الطبقات الهيكلية الخارجية والداخلية للبدن. يحتوي على مستويات منخفضة من 

الفورمالديهايد خالي من الرائحة والدخان. 
السعر عند االستشار .



Sparties
Celebrating my Party with my best friends

in a chic and vintage environment with Hello Kitty theme! 
Customized Cake, Cupcakes, Cookies, Pops and a huge CandyBar.

Wow !

 االحتفاالت !
االحتفال بعيد ميالدي مع أعز ا�صدقاء في بيئة أنيقة على

 نمط هيلو كيتي الرائع. مع كعكة عيد ميالد،
كعك البوب ،البسكويت و الحلوى.

واو!

Free

your inner

child



G_Commercial License Number: 656461
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@hellokittyspa

@hellokittybeautyspa

www.hellokittybeautyspa.com

* All prices are in AED. Prices are subject to change without prior notice.

All Images and Materials are Copyright by Hello Kitty Beauty Spa

@ جميع ا�سعار بالدرهم ا¡ماراتي . ا�سعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
جميع الصور والمواد هي حقوق الطبع والنشر من قبل هيلو كيتي بوتي سبا

دبى - الطابق ا�رضي ، غاليريا مول ، الوصل، ت: ٠٤٣٨٨٧٢٧٥
Ground Floor The Galleria Mall, Al Wasl Tel: 04 3887525


