
ALOE VERA & COCONUT OIL 
HAIR MASK (REPAIRING)

Coconut Oil keeps moist, soft and pre-
vents hair breakage, leave a beautiful soft, 
silky, shiny hair.
 
INGREDIENTS 
3 - 5 Tablespoon of Coconut Oil
3 - 5 Tablespoon of Aloe Vera gel

DIRECTIONS

Mix all ingredients into a bowl. 

Stir the oil and aloe Vera together until they 
form a smooth and  blended.

Apply the mask on the hair with your fingers.
(Dividing long hair into sections can help 
make the application easier).

Cover with a shower cap or warm towel. 

Leave it for 30 minutes.

Rinse with lukewarm water.

قنــاع الشــعر بالصبــار وزيــت 
جــوز الهنــد )ترميــم(

رطوبــة  علــى  يحافــظ  الهنــد  جــوز  زيــت 
ناعًمــا  ويتركــه  تكســره  يمنــع  الشــعر،  ونعومــة 

وحريرًيا والمًعا.                                         

المكونــات 
٣ -٥ مالعق كبيرة من زيت جوز الهند

٣ -٥ مالعق كبيرة من جل الصبار

المكونــات
 

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

قّلبي الزيت والصبار مًعا حتى يكّونوا خليطا ناعما 
وممزوجا.

ضعي القناع على الشعر بأصابعك.
)يمكن أن يساعد تقسيم الشعر الطويل إلى 

أقسام في تسهيل التطبيق(

غطيه بغطاء رأس أو منشفة دافئة.

اتركيه لمدة ٣٠ دقيقة.

أشطفيه بالماء الفاتر



OLIVE OIL CLEANSER

Instead of using harsh chemicals to clean 
your skin, try something natural and light 
that won’t leave your skin feeling stripped 
of moisture. This gentle, soothing olive oil 
cleanser is a simple yet very
Effective elixir for the skin.
 

INGREDIENTS 

1 Tablespoon of Olive Oil
1 Tablespoon of Aloe Vera gel
Cotton cleansing pad

DIRECTIONS

Mix a teaspoon of olive oil with a 
teaspoon of fresh aloe pulp.

Apply to the skin using a cotton pad. 

Cleansing in a circular motion.

مطهــر زيــت الزيتــون 

بــداًل مــن اســتخدام مــواد كيميائيــة مركــزة لتنظيــف 
يتــرك  جربــي شــيًئا طبيعًيــا وخفيًفــا ال  بشــرتك، 
بشــرتك خاليــة مــن الرطوبــة. يعتبــر هــذا المنظــف 
اللطيــف والمريــح مــن زيــت الزيتــون بســيًطا ولكنــه 
فعــال للغايــة للبشــرة.                                    .

المكونــات 

١ ملعقة صغيرة زيت زيتون
١ ملعقة صغيرة من جل الصبار

قطــن تنظيــف

المكونــات
 

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة 
صغيرة من لب الصبار الطازج

ضعيه على الجلد باستخدام ضمادة قطنية.
 

طبقي التطهير بحركة دائرية.



OATMEAL FACIAL SCRUB

The oatmeal scrub exfoliates the dead skin 
and removes the excess oils that cause 
acne in teen skin.
 

INGREDIENTS 

 ¼ Cup of regular oatmeal or oat powder 
 ¼ Cup of water
1 Tablespoon honey

DIRECTIONS

Combine all the ingredients in a bowl and mix 
well to obtain a smooth paste. 
(Using lukewarm water that readily softens the 
oatmeal).

Apply and rub to the face smoothly, (Avoid 
applying around her eyes and mouth region).

Leave it for 15 minutes.

Wash with lukewarm water.

مقشــر الوجــه بالشــوفان

مقشر الشوفان يقشر الجلد الميت ويزيل الزيوت 
الزائدة التي تسبب حب الشباب في بشرة 

المراهقين .  

المكونــات 
٤ ربــع كــوب مــن دقيــق الشــوفان العــادي أو   /١

٤ربــع كوب ماء /١
١ ملعقــة صغيــرة مــن العســل

المكونــات
امزجي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيًدا  

للحصول على عجينة ناعمة
)باستخدام الماء الفاتر الذي يلين الشوفان 

بسهولة(.

ضعيه وافركيه على الوجه بلطف. )تجنبي وضعه 
حول العينين ومنطقة الفم(

اتركيه لمدة ١٥ دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.



HONEY AND COCONUT OIL 
LIPS SCRUB

Coconut oil and Honey can remove dead 
and dry skin.  It also moisturizes and nour-
ishes the lips, leaving them looking fuller, 
healthier, and more hydrated.
 

INGREDIENTS 

1 Tablespoon Coconut Oil
2 Tablespoon Sugar
1 Tablespoon Honey

DIRECTIONS

Combine the ingredients in a bowl and stir 
until smooth.

Apply a little bit on the finger, and gently rub 
it into the lips.  

Continue rubbing gently for 1 minute.

Then rinse with warm water. 

مقشــر للشــفاه بزيــت 
جــوز الهنــد والعســل 

الجلــد  إزالــة  والعســل  الهنــد  جــوز  لزيــت  يمكــن 
الميــت والجــاف. كمــا أنــه يرطــب ويغــذي الشــفاه، 
ممــا يجعلهــا تبــدو أكثــر امتــالًء وصحــًة وترطيًبــا.   .                                     

المكونــات 

١ ملعقــة كبيــرة زيــت جــوز الهنــد
٢ ملعقتيــن صغيرتيــن مــن الســكر

١ ملعقــة صغيــرة مــن العســل

المكونــات
 

امزجي المكونات في وعاء وحركيها 
حتى تصبح ناعمة.

ضعي قليال منه على اإلصبع، وافركيه بلطف 
على الشفاه.

استمري في الفرك بلطف لمدة دقيقة واحدة.

اشطفي بالماء الدافئ..



BANANA AND HONEY 
FACE MASK

The banana face mask helps to rehydrate 
the teen skin, particularly for dry skin, and 
keeps the skin firm and hydrated.
 

INGREDIENTS 

½ a Ripe Banana
1 Tablespoon of Honey

DIRECTIONS

Mash half portion of a ripe banana until 
it’s smooth.

Mix the banana paste with honey and 
blend them well to soft.

Apply the banana paste on the clean face 
and neck.

Leave the face mask for about 30 minutes.

Wash the face with lukewarm water.

قنــاع الوجه 
بالمــوز والعســل 

يســاعد قنــاع المــوز علــى ترطيــب بشــرة المراهقيــن، 
خاصــة البشــرة الجافــة، ويحافــظ علــى بشــرة متينــة 
ورطبــة.                                                       .

المكونــات 

٢ نصــف مــوزة طازجة /١
١ ملعقــة كبيــرة مــن العســل

المكونــات
 

اهرسي نصف كمية موزة ناضجة حتى تصبح 
ناعمة.

اخلطي معجون الموز مع العسل وامزجيهم 
جيدًا حتى يصبحوا طريين.

ضعي معجون الموز على الوجه والرقبة بعد 
تنظيفهما.

اتركي قناع الوجه لمدة ٣٠ دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر.



CUCUMBER EYE PACKS

Cucumber works wonders for alleviating 
various types of skin problems, including 
swelling under the eyes and sunburn. Two 
compounds in cucumbers, ascorbic acid 
and Caffey acid, prevent water retention, 
which may explain why cucumber applied 
topically is often helpful for swollen eyes, 
burns and dermatitis.
 

INGREDIENTS 
Fresh Cucumber
Cotton Gauze

DIRECTIONS

Use any normal cotton gauze, cut into 
10cm x 10cm strips. 

Grate cold cucumber 

Wrap the gauze around 5 grams of grated 
cucumber for each eye.

Apply directly to the affected area for 10 - 15 
min. (Perfect for putting the sparkle back into 
sore, tired eyes)

حــزم عيــون الخيار
ــواع  ــى تخفيــف أن ــار بشــكل معجــزي عل يعمــل الخي
مختلفــة مــن مشــاكل الجلــد، بمــا فــي ذلــك التــورم 
فــي  مركبــان  الشــمس.  وحــروق  العينيــن  تحــت 
ــك،  ــار، حمــض األســكوربيك وحمــض الكافئي الخي
يمنعــان احتبــاس المــاء، وهــو مــا قــد يفســر ســبب 
مــن  كثيــر  فــي  مفيــًدا  الموضعــي  الخيــار  كــون 
ــد.                                     ــن والحــروق والتهــاب الجل ــورم العيني ــان لت األحي

المكونــات 
خيار طازج

شاش قطن

المكونــات
استخدمي أي شاش قطني عادي، مقّطع إلى  

شرائح ١٠ سم × ١٠ سم.

قطعي الخيار البارد.

لفي الشاش حول ٥ جرام من الخيار المقطع لكل 
عين.

طبقيه مباشرة على المنطقة المصابة 
لمدة ١٠ - ١٥ دقيقة.

)مثالي إلعادة البريق إلى العيون المتعبة 
والمرهقة(



HIMALAYAN SALT 
BODY SCRUB

Himalayan salt has naturally occurring 
minerals that make it a great choice for 
a scrub, combining the salt with natural 
olive oil, walnut oil, almond oil, or jojoba 
oil makes your skin smooth & moisturizing.
 

INGREDIENTS 
1 1⁄2 Cups of sea salt or Himalayan salt 
4 Tablespoon of olive oil

DIRECTIONS

Put the salt in a large bowl, add the olive oil 
and mix thoroughly. 

Scrub can be used after or before a shower. 
 
Leave the skin half dry and apply the scrub 
from your feet to the whole body.

Wash with warm water.

Finished with your favorite body lotion or 
body butter.

مقشــر الجســم 
بملــح الهيمااليــا 

يحتوي ملح الهيمااليا على معادن طبيعية تجعله 
خياًرا رائًعا للتقشير، حيث يمزج الملح مع زيت الزيتون 

الطبيعي أو زيت الجوز أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا مما 
يجعل بشرتك ناعمة ومرطبة.

المكونــات 
٢/١ ١ كوب ونصف من ملح البحر أو ملح الهيمااليا

٤ مالعق كبيرة من زيت الزيتون

المكونــات
 

ضعي الملح في وعاء كبير وأضيفي زيت الزيتون ثم 
اخلطيه جيدًا.

يمكنك استخدام المقشر بعد االستحمام أو قبله.

اتركي الجلد نصف جاف ثم طبقي المقشر بدءا قدميك 
الى الجسم كله

اغسليه بالماء الدافئ.

عند االنتهاء طبقي غسول الجسم المفضل لديك أو 
زبدة الجسم.



Before using any of the natural “Spa Kitchen“ treatments in this menu, 
it may be wise to conduct a simple skin test to check for any allergic 
reactions. Simply apply a small amount of your recipe to the inside of 
your wrist, wait 5 minutes, wash and check to make sure the skin is not 
red, irritated or swollen. Now go ahead and enjoy!

NOTES:

قبل استخدام أي من العالجات “مطبخ سبا” الطبيعية في هذه القائمة، 
للتحقق من أي ردود فعل  اختبار جلد بسيط  إجراء  الحكمة  قد يكون من 
تحسسية. بكل بساطة طبق كمية صغيرة من وصفتك إلى معصمك، 
تورم.  او  يحمر  لم  الجلد  أن  تماما  للتحقق  ثما أغسل  5 دقائق،  وانتظار 

اآلن ابدا واستمتع !
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