
EXPERIENCES

التجارب الب الفردیة



The Face Checkup
15 min – 150 qar

A full skin consultation by one of our professional therapists to help 
suggest the most suitable experience for your skin. Our experiences are 
all personalized according to your skin’s needs so an analysis will also 
help in choosing the products that will be used during your Botany 

Experience.

فاحص الوجه
15 min – 150 qar

استشارة كاملة للبشرة من قبل أحد املعالجین املحترفین لدینا. تساعد االستشارة في 
اقتراح التجربة األنسب لبشرتك. جمیع تجاربنا مخصصة  وفقا الحتیاجات وجهك، و 

سیساعد أیضا في اختیار املنتجات التي سیتم استخدامهاعلى بشرتك.



Face Workout
30 min – 365 qar

Just like a body workout but for your face. We start with a cleanse, 
warm up, cardio, sculpting and cool down. Our therapist will stimulate 
your facial muscles, reducing tension and encouraging natural toning, 

through massage and contouring.

تمرین الوجه
30 min – 365 qar

تماما مثل تمرین الجسم ولكنه تمرین لوجهك. نبدأ بالتنظیف، ثم اإلحماء، التمرین 
العضلي، النحت والتبرید أو التهدئة. ستحفز معالجتنا عضالت وجهك وتقلل التوتر 

وتشجع التناغم الطبیعي من خالل التدلیك وتحدید الوجه.



Detox Days
30 min – 365 qar

Whether you’re recovering from a hectic life, a long flight, or just need 
a break. Your skin will be delighted with our cleanse, light scrub and a 
drainage massage using specific botanical oils to help detoxify the skin, 

Your treatment will finish with face rolling and there ultimate 
hydration.

أیام التخلص من السموم
30 min – 365 qar

سواء كنت تتعافین من مشاغل الحیاة، أو رحلة طیران طویلة، أو تحتاجي فقط إلى 
استراحة. ستسعد بشرتك بالتطهیر والفرك الخفیف والتدلیك باستخدام زیوت نباتیة 

معینة للمساعدة في إزالة السموم من الجلد، وسوف ینتهي عالجك برولر الوجه 
والترطیب.



Ready to Party
45 min – 450 qar

Cleanse, exfoliate and nourish your skin just in time for the big party. 
The therapist will perform our signature shaping and contouring 

massage. You will notice improved facial tones, accentuated facial 
features, highlighted jawline and an immediate lifting effect.

اإلستعداد للحفلة
45 min – 450 qar

تجربتنا الخاصة بتنظیف وتقشیر وتغذیة بشرتك في الوقت املناسب ألي حفلة أو 
مناسبة قادمة. ستقوم معالجة الب بإجراء التدلیك الخاص بنا مما یساعد تشكیل 

وكونتورالوجه بطریقة طبیعیة وآمنة. ستالحظین تحسنا في مالمح الوجه، وخداً بارزاً 
وفكاً ممیزاً بسبب تأثیر الشد الطبیعي الفوري.



The Botany Lab Facial
60 min – 499 qar

Your customized deep cleansing facial. A Hydrating, rejuvenating and 
stimulating experience that will decongest your pores, brighten your 

skin tone and leave your skin feeling refreshed. 

عنایة بوتاني الب الخاصة للوجه
60 min – 499 qar

نقوم في الب بالفحص والتنظیف العمیق الخاص بك. استمتعي بتجربة تجدید وتحفیز 
من شأنها أن تزیل وتطور من احتقان املسام وتفتیح لون البشرة، لتتركها منتعشة بعد 

التجربة طوال الوقت.



On Point
45 min – 400 qar

Relax, destress and let your body heal and rebalance itself. During this 
facial reflexology, gentle pressure is applied to different reflex zones and 

reflexology points on the face. These points directly relate to areas of 
the body that help encourage healthy blood and lymphatic flow that 

stimulates collagen and elastin.

على النقطة
45 min – 400 qar

استرخي وازيلي التوتر ودعي جسدك يشفى ويعيد توازن نفسه. أثناء هذا العالج 
االنعكاسي للوجه، يتم وضع ضغط خفيف على مناطق مختلفة ونقاط انعكاسية على 
الوجه. هذه النقاط تتعلق مباشرة بمناطق الجسم التي تساعد على تحفيز تدفق الدم 

والغدد الليمفاوية الصحية التي تحفز الكوالجني واإليالستني.



The Botany Face Lift
60 min – 500 qar

The Face Lift is an anti-gravity treatment designed to lift the face, 
strengthen its muscle, correct its form and remove unnecessary 

sagging. The Face Lift has two different phases: the sculptural massage 
and the deep tissue massage. The therapist molds the client’s face, and 

corrects any problematic areas and creates a more youthful 
appearance.

عالج بوتاني لشد الوجه
60 min – 500 qar

شد الوجه هو عالج مضاد للجاذبية مصمم لرفع الوجه وتقوية عضالته وتصحيح شكله 
وإزالة الترهالت الغير ضرورية. تتكون عملية شد الوجه من مرحلتني مختلفتني: تدليك 
نحتي و تدليك األنسجة العميقة للوجه يقوم أخصائي البشره بإعادة تشكيل مالمح 

الوجه ،تصحيح املناطق الغير متجانسة وخلق مظهر أكثر شبابا 



Nobody Got Time
30 min – 365 qar

Taking care of your skin doesn’t have to take hours. This is an express 
facial that will leave your skin feeling fresh and hydrated.

من لدیه وقت؟
30 min – 365 qar

ال یجب أن تستغرق العنایة ببشرتك ساعات طویلة. یقدم لكم الب الحل االمثل للعنایة 
السریعة بالوجه و الذي سیجعل بشرتك تشعر باالنتعاش والتغذیة التامة التي 

سیالحظها الجمیع.



Eyes and Lips Shape
45 min – 400 qar

Treat your eyes and lips to our natural customized shaping massage, 
targeting two delicate areas, the lips and the eyes. These massage 

techniques enhances the micro-circulation in the eye area reducing 
puffiness and dark circles, and making the lips more plumper.

شكل العني والشفاه
45 min – 400 qar

عالجي هاالت العني وشفتيك بتدليك تشكيل طبيعي مخصص ، يستهدف منطقتني 
حساستني ، الشفاه والعينني. تعمل تقنيات التدليك هذه على تحسني الدورة الدموية 

الدقيقة في منطقة العني مما يقلل االنتفاخ والهاالت السوداء ويجعل الشفاه أكثر امتالًء.



   

عالج النحت و االسترخاء هو تدليك يخفف من التوتر العضلي العميق  على مستوى 
الظهر, والكتفني والرقبة. يضغط املعالج باستخدام أدوات املايو فاشل ملنح العضالت 

االسترخاء و الراحة. صًمم هذا العالج لتقليل آالم الجسم وتحرير العقد و كذلك لتعزيز 
الدورة الدموية في املناطق املستهدفة  

Sculpt & Release
50 min – 450 qar

The Sculpt & Release is a myofascial massage that targets deep stress-
related muscle tension on your back, shoulders, neck, and jaw. The 

therapist applies pressure with the use of myofascial tools to encourage 
the muscles to slowly unwind itself. This treatment is designed to 
reduce pain and release knots to enhance blood circulation in the 

targeted areas.

نحت و استرخاء
50 min – 450 qar



JOURNEYS

 مجموعة الرحالت املتكاملة



The Purifying Journey
40 min – 2,500 qar

(5 sessions + 1 free) 

Your detox and cleanse journey. Each session includes - facial cleanse, 
detox massage with drainage oil, oxygen blast + detox serum. 6th 

session will include LED therapy at the end to complete the package.

فاحص الوجه
40 min – 2,500 qar

(5 جلسات + جلسة مجانية) 

دعینا نأخذك في رحلة آسرة تخلص بشرتك من السموم وتقوم بتطهیرها من الداخل. 
تتضمن كل جلسة: تنظیف للوجه، تدلیك بوتاني الب بزیوتنا الخاصة لطرد السموم، 

املعالجة باألكسجین + مصل التخلص 

.LED من السموم. في نهایة الرحلة تتضمن الجلسة السادسة عالج اضاءة



The Personal Trainer
40 min – 2,500 qar

(5 sessions + 1 free) 

Your training and sculpting workout regime. Get that sculpted and 
contoured face of your dreams with our face workout experience and 
face lifting machine to remove muscle tension and naturally contour 

your face. 6th session will include high frequency therapy at the end to 
complete the package.

فاحص الوجه
40 min – 2,500 qar

(5 جلسات + جلسة مجانية) 

التدریب والنحت الخاص بك. احصلي على الوجه املحدد واملالمح البارزة الذي حلمتي 
بها من خالل تجربة تمارین الوجه وآلة شد الوجه إلزالة التوتر العضلي والتي تقوم برسم 
مالمح وجهك بشكل طبیعي. في نهایة الرحلة تتضمن الجلسة السادسة عالج الذبذبات 

العالیة والسریعة.



Best You Can Be
40 min – 3,000 qar

(5 sessions + 1 free) 

Your fully customizable journey. Pick any of our 30 min experiences 
and a supplement prior to each session.

فاحص الوجه
40 min – 3,000 qar

(5 جلسات + جلسة مجانية) 

رحلة من الجمال الطبیعي تقومین انتي باختیار محطاتها بالكامل. اختاري أياً من 
تجاربنا التي تبلغ مدتها ٠٣ دقیقة + مكمالً لكل جلسة.



Detox + Glow
1 Detox Days treatment + 1 Day Skin Glow Juice Program: QR 550 
1 Detox Days treatment + 3 Day Skin Glow Juice Program: QR 990 

Introducing an Evergreen Organics and Botany Lab collaboration. Get 
glowing skin inside and out! This package includes a Detox Days facial 

and the Skin Glow juice program. 

ديتوكس +  بشرة متوهجة 
عالج ليوم واحد للتخلص من السموم + عصير ليوم واحد إلشراقة البشرة: ٥٥٠ ريال قطري 

عالج يوم واحد للتخلص من السموم + عصير 3 أيام لتوهج البشرة ٩٩٠ ريال قطري 

نقدم لكم تعاون بني ايفرجرين وبوتاني الب . بنساعدك تحصل على بشرة متوهجة من الداخل 
والخارج! يتضمن الباكج جلسة التخلص من السموم للوجه وبرنامج العصائر العضوية املليئة 

EVبالفيتامينات ملدة يوم واحد.

ERGREEN

OR G A N IC

S

EV

ERGREEN



SUPPLEMENTS

املكمالت



Collagen Boost
25 min – 200 qar

فاحص الوجه
25 min – 200 qar

Oxygen gun and collagen serum

فرد األوكسيجن وسيروم الكوالجن



Anti-Aging
25 min – 200 qar

مكافحة الشیخوخة
25 min – 200 qar

Pro-lift machine and collagen serum

جهاز برو ليفت مع سيروم الكوالجن



Anti-Bacterial
25 min – 200 qar

مضاد للبكتیریا
25 min – 200 qar

High-frequency wand

عالي الكثافة



Light Therapy
25 min – 200 qar

LED العالج بالضوء
25 min – 200 qar

LED Light Machine

جهاز ليد اليت



Brightening
25 min – 200 qar

اإلشراق واللمعان
25 min – 200 qar

Oxygen gun and brightening serum

فرد األوكسيجن وسيروم التفتيح



PROBLEM SOLVERS

حلول مشاكل البشرة



Anti-Acne
35 min – 250 qar

عالج حب الشباب
35 min – 250 qar

Oxygen gun with detox serum and high frequency wand

فرد األوكسيجن وسيروم الديتوكس + عالي الكثافة



Pigmentation
35 min – 250 qar

عالج الصبغة
35 min – 250 qar

Oxygen gun with brightening and light therapy (blue)

فرد األوكسيجن مع التفتيح + العالج الضوئي (أزرق)



Wrinkle Reduction
35 min – 250 qar

تقليل التجاعيد
35 min – 250 qar

High frequency wand and Pro-lift machine

عالي الكثافة + جهاز برو ليفت



NAIL CARE

العناية باألظافر



Cut and File
20 min – 85 qar

(Hands and Feet)

Basic Manicure
30 min – 120 qar

(Hands only)

Basic Pedicure
30 min – 120 qar

(Feet only)

Basic Manicure 
and Pedicure

60 min – 200 qar

(Hands and Feet)

قص وترتيب
20 min – 85 qar

(األيادي و األرجل)

مانيكير أساسي
30 min – 120 qar

(اليدين فقط)

باديكير أساسي
30 min – 120 qar

(قدم فقط)

 مانيكير وباديكير
أساسي 

60 min – 200 qar

(األيادي و األرجل)


