
POMEGRANATE PEEL FACIAL MASK
Pomegranate peel is rich in ellagic acid, which 
neutralises skin-damaging free radicals. It also 
contains over 100 grams of vitamin C, which helps 
synthesize collagen, aid in the regeneration of new 
skin cells, treat acne, clear the skin and slow down 
the skin's ageing process.   

INGREDIENTS
1 tablespoon dry pomegranate powder                                                                                                                                     
1 tablespoon organic honey                                                                                                                  
2 tablespoon rose water

DIRECTIONS

Put a handful of pomegranate peel out in the sun 
to dry until the colour changes from deep red 
to slightly brown. Grind into a fine powder. Mix 
together the pomegranate powder, organic honey 
and rose water until you get a gritty paste. Apply a 
thin coat of the mask on your clean face and neck. 
Leave on for 20 to 30 minutes then rinse off with 
warm water. Follow with a cold water compress 
to close the pores. Massage your skin with a light 
moisturizer to end. 

ماسك الوجه بقشر الرمان
يقلل  الذي  اليالغيك  بحمض  غني  الرمان  قشر 
ايضا  أنة  البشرة.  على  الحرة  الشوارد  ضرر  من 
يحتوي على أكثر من ١٠٠ جرام من فيتامين سي 
تجديد  الكوالجين،  تكوين  تحفيز  في  يساعد  الذي 
الخاليا الجلدية، عالج حب الشباب، تنظيف البشرة 
على  يحتوي  وأيضا  والصفاء  النضارة  واعطاءها 

خاصية مقاومة تقدم عالمات الشيخوخة. 

المكونات
1 ملعقة طعام من مسحوق الرمان المجفف

1 ملعقة شاي عسل طبيعي
 2 ملعقة طعام ماء الورد

التعليمات
ضعي كمية تساوي كف اليد من قشر الرمان خارجا 
بغرض تعريضها إلشعة الشمس المباشرة، حتى 
يتغير لون القشور من األحمر الغامق الى البني 
ومن ثم اطحني القشور الجافة حتى تتكون لديك 
بودرة ناعمة.في وعاء اخلطي ملعقة طعام من 
الطبيعي  العسل  من  ملعقة شاي  الرمان،  بودر 
الورد حتى يتكون لديك  و ملعقة طعام من ماء 
خفيفة  طبقة  متماسك.طبقي  متجانس  خليط 
من الماسك على منطقة وجه و العنق النظيفة. 
اغسلي  ثم  دقيقة ومن   ٣٠ الى   ٢٠ لمدة  اتركيه 
المنطقة بماء دافئ.ومن ثم اغسلي الوجة بماء 
بمساج  قومي  وبالنهاية  المسامات.  لغلق  بارد 

الوجه والعنق بمرطب وجه خفيف. 
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ROSEMARY,  AVOCADO AND ALOE VERA 
HAIR MASK

This easy to make, deliciously rich hair mask is a 
great natural treatment for dry and damaged hair. 
The rich oils from the avocado and aloe vera gel 
make your hair feel soft and thick. The rosemary 
also contributes to soft, shiny hair. On top of that 
it is a great scalp stimulator, fights hair loss and is 
anti-bacterial.

INGREDIENTS
2 avocados
1/4 cup of aloe vera juice
20 drops of rosemary essential oil OR 
1 tablespoon of dry rosemary powder

DIRECTIONS
Mix all ingredients together well in a bowl.  Apply the 
mixture evenly over your hair and gently massage 
into your scalp. Leave on for 20 - 30 minutes, then 
rinse thoroughly. Shampoo and condition as normal.

 ماسك الشعر مع اكليل الجبل،
 االفاكادو و الصبار

ماسك الشعر الغني بالفوائد المتعددة والسهل 
التالف  للشعر  ممتاز  طبيعي  عالج  هو  الصنع 
وجل  االفاكادو  من  الغنية  الزيوت  إن  الجاف.  و 
الملمس  ونعومة  القوة  شعرك  تعطي  الصبار 
اللمعان  واكليل الجبل يعطي الشعر االشراقة و 
الصحي. وفوق كل هذا فإن هذا العالج يحفز فروة 
الرأس، يقاوم تساقط الشعر ويحتوي على خاصية 

مقاومة للبكتيريا.

المكونات
٢ افوكادو

٤/١ كوب من جل الصبار
٢٠ قطرة من زيت اكليل الجبل الصافي أو 
ملعقة طعام من بودرة اكليل الجبل الجافة 

التعليمات
قم بخلط المكونات معا في وعاء. ثم قم بتطبيق 
الخليط بالتساوي على الشعر و قم بمساج الخليط 
دقيقة   ٣٠ الى   ٢٠ لمدة  اتركه  الرأس.  فروة  الى 
استخدام  باإلمكان  الشعر،  بغسل  قم  ثم  ومن 

الشامبو ومنعم الشعر كالعادة.
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STRAWBERRY AND OLIVE 
FACIAL SCRUB 
Rich in vitamins and antioxidants, strawberries can 
have an instant revitalising and brightening effect on 
the skin, helping to boost radiance. Oats are gently 
exfoliating. When they are mixed with mashed 
strawberries and olive oil, the resulting scrub looks, 
feels, smells and even tastes great. 

INGREDIENTS
2 tablespoons of oats
2 - 4 ripe strawberries
1 teaspoon of olive oil OR 
2 teaspoons of single cream 

DIRECTIONS 
Grind the oats into a powder,  mash the strawberries 
and mix the two together. Pour in enough olive oil 
or cream to make a paste. Use immediately as it 
contains fresh ingredients and cannot be stored.
Gently massage the scrub into the skin, avoiding the 
eye area. If using as a mask, leave on the skin for 10 
- 30 minutes. Gently remove with warm water and 
dry with a clean towel.

 سكراب الوجه بالفراولة
وزيت الزيتون

غني بالفيتامينات و مضادات األكسدة، الفراولة 
النضارة  و  ،التفتيح  الحيوية  اعطاء  فورا  بإمكانها 
للبشرة. حبيبات الشوفان تقوم بالتقشير اللطيف. 
عندما  تخلط و تهرس الفراولة مع زيت الزيتون فإن 
منتج السكراب النهائي له شكل و احساس و رائحة 

رائعة، و ذو طعم ممتاز أيضا.

المكونات
٢ ملعقة طعام من الشوفان

٢-٤ من الفراولة الناضجة
ملعقة شاي من زيت الزيتون أو
 ٢ ملعقة شاي من كريم واحد  

التعليمات
الفراولة،  اهرس  بودر،  الى  الشوفان  بطحن  قم 
ومن ثم اخلط اإلثنان معا. اضف كمية كافية من 
متجانس.  معجون  لعمل  الكريم  أو  الزيتون  زيت 
مكونات  على  يحتوي  انة  حيث  مباشرة  استخدمه 

طازجة وليس باإلمكان تخزينة.
قم بمساج السكراب بطريقة لطيفة على البشرة، 
كماسك  استخدمتة  اذا  العينين.  محيط  متجنبا 
 ٣٠ الى   ١٠ لمدة  البشرة  على  اتركة  إذا  للبشرة، 
و  الدافئ  الماء  باستخدام  بغسله  قم  دقيقة. 

فوطه جافة نظيفة.

#AlilaJabalAkhdar   
@alilajabalakhdar

Spa Kitchen Cards Jul10.indd   3 5/8/18   10:38



SEA SALT FOOT SOAK 

This rejuvenating foot soak is the perfect treat for 
tired feet at the end of a busy day. It contains sea 
salt to deep clean, skin softening and soothing oats, 
the antiseptic qualities of frankincense, and fragrant 
lavender essential oil to relax the muscles.

INGREDIENTS

4 tablespoons of sea salt
2 tablespoons of jumbo oats
10 drops of frankincense essential oil
10 drops of lavender essential oil 
Optional: add dry green tea or dry chamomile flower or dry 
rose petals for your favourite fragrance.

DIRECTIONS

Blitz the sea salt and oats together in an electric 
blender until they form a fine powder. Add the 
frankincense and lavender essential oils and mix 
together.  Transfer to a sanitised jar. Keeps for up to 
6 months stored in a cool, dark place. 
Add a tablespoon of the mixture to your foot bath and 
soak feet for 10 minutes. Dry and apply foot cream. 

حمام القدمين بملح البحر
حمام القدمين المنعش الحيوي هذا هو أنسب عالج 
لالقدام المتعبة في نهاية يوم حافل. يحتوي على 
ملح البحر الذي ينظف بعمق، و الشوفان التي يتنعم 
البشرة و مع خاصية المضادات الحيوية في البخور و 
أيضا الرائحة العطرة لزيت االفندر الذي بدورة يساعد 

في استرخاء العضالت.

المكونات
٤ ملعقة طعام ملح البحر

٢ ملعقة طعام جمبو الشوفان
١٠ قطرات من زيت البخور الخالص

١٠ قطرات من زيت االفندر الخالص.  
خياري: اضافة الشاي االخضر الجاف أو زهرة البابونج الجافة أو 

اوراق زهرة الروز الجافة العطاءه الرائحة المفضلة لديك.

التعليمات
 قم باضافة ملح البحر و الشوفان معا في خالط
 الكتروني حتى يتكون معك بودرة ناعمة. أضف زيت
 البخور و االفندر و اخلط المزيج معا. ضع المزيج في
 مرطبان مطهر. ابقة لمدة ال تتجاوز ٦ أشهر بمكان

تخزين بارد و مظلم٠
أضف ملعقة طعام من الخليط  لوعاء حمام القدمين 
وانقع القدمين لمدة ١٠ دقائق. نشف المنطقة و 

قم بتطبيق الكريم المرطب.
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RICE POWDER HAND SCRUB 
Rejuvenate hands naturally with this wonderful 
scrub. Exfoliating ground rice and nourishing almond 
and olive oils soften, soothe, heal and protect the 
skin, while the stimulating action of rosemary is 
brilliant for use on tired and overworked muscles. 

INGREDIENTS

2 tablespoons of rice
1 tablespoon of pumice powder
2 tablespoons of almond oil
2 tablespoons of olive oil
1 teaspoon of dry rosemary powder OR 
10 drops of rosemary essential oil 

DIRECTIONS

Soak the rice overnight and grind into a powder. 
Mix all ingredients together well in a bowl, then 
transfer mixture to a lidded jar. Keeps for up to 3 
months stored in a cool, dark place. Massage into 
the hands, paying attention to dry skin areas. Rinse 
off with warm water and apply hand cream. 

سكراب اليد بمسحوق األرز
اعد الحيوية والجمال ليديك طبيعيا مع هذا السكراب 
الرائع. حبيبات االرز المقشرة و زيوت اللوز و الزيتون 
المغذية تضفي النعومة و النضارة ليديك و تحمي 
الكليل  المحفز  التأثير  ومع  اليدين،  بشرة  وتعالج 

الجبل الممتاز للعضالت التعبة.

المكونات
٢ ملعقة طعام  ارز 

١ ملعقة طعام بودر الحجر االسفنجي
٢ ملعقة طعام  زيت اللوز

٢ ملعقة طعام  زيت الزيتون
١ ملعقة شاي بودر اكليل الجبل الجافة أو
١٠ قطرات من زيت اكليل الجبل الخالص 

التعليمات
اطحنه ثم  ومن  للصبح  الليل  من  االرز  بنقع   قم 
 لعمل باودر. اخلط المكونات معا في وعاء و من
 ثم انقل الخليط إلناء بغطاء. اتركه لمدة ٣ شهور
 في مكان مظلم، جاف و بارد٠ قم بمساج الخليط
 لليدين والتركيز على المناطق الجافة باليدين ومن
كريم بتطبيق  قم  و  الدافئ  الماء  مع  اغسل   ثم 

 خاص لليد٠
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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 !

مالحضات:
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