






UAE is a leading healthcare destination that provides easy 
access to a high-quality medical services and treatments in a 
well-regulated health system and advanced infrastructure which is 
built to offer an exclusive health and wellness experience.
 
Oriana Speciality Hospital aims to be a pioneer in the field of 
Health tourism and a market leader for aesthetic and plastic 
surgeries.
 
The Hospital is located at Pullman Hotel Sharjah, a modern five 
stars hotel, located in Al Taawun Area, 15 minute drive from 
Dubai international airport, one of the world’s most dynamic 
airports in the world.

.
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توفر  والتي  الصحية  للرعاية  الرائدة  الوجهة  المتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تعد 
وصوًال سهًال لخدمات وعالجات طبية عالية الجودة وفق نظام صحي منظم جداً 

وبنية تحتية متطورة تم تصميمها لتقديم تجربة عالجية وسياحية مميزة.

العالجية  السياحة  مجال  في  سباقًا  ليكون  التخصصي  أوريانا  مستشفى  يهدف 
ورائداً في مجال التجميل والجراحات التجميلية.

في  يقع  والذي  نجوم،  الخمس  ذو  الشارقة  بولمان  فندق  في  المستشفى  يقع 
منطقة التعاون بالشارقة، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار دبي الدولي، أحد 

أهم وأكبر المطارات في العالم.

في المفهومأهًال بكم
العالجيـــــــــة. للســــــيـــــاحة  الجــــديـــــــد 

WELCOME
NEW DEFINITION OF MEDICAL TOURISM.

TO THE 



.



Medical tourism and Aesthetic & Plastic Surgeries are our 
passion. Our great experience in hospitals and hotels 
management makes us unique in this field. 

“Oriana Specialty Hospital” is considered the first hospital in the 
region, to be built and integrated with a five-star hotel complex
of Pullman Sharjah Hotel.
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السياحة العالجية والجراحات التجميلية هي شغفنا. خبرتنا الكبيرة في مجال إدارة 
المستشفيات والفنادق تجعلنا متميزين في هذا المجال.

يعتبر مستشفى أوريانا التخصصي أول مستشفى تخصصي في المنطقة يتم بناؤه 
بشكل متكامل مع فندق عالمي خمس نجوم "فندق بولمان الشارقة".

مسـتشفى تخصصي بخدمات فندقيـة خمس نجوم
SPECIALITY HOSPITAL SERVICED BY A 5-STAR HOTEL
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At Oriana Specialty Hospital, we provide the best medical and 
aesthetic services, while ensuring the privacy and comfort of our 
customers and finest hospitality services through Pullman Hotel 
Sharjah, from the beginning of your arrival until your complete 
recovery and departure.
Supported by a team of best international medical specialists 
and surgeons for successful results and unforgettable medical 
tourism experience.

والتجميلية  العالجية  الخدمات  أفضل  نقدم  التخصصي،  أوريانا  مستشفى  في 
خمس  فندقية  وخدمات  والخصوصية  بالراحة  مفعمة  راقية  بيئة  في  لعمالئنا 
تعافيك  ولحين  وصولك  منذ  تبدأ  الشارقة،  بولمان  فندق  من  مقدمة  نجوم 

ومغادرتك.
العالميين  والجراحين  ا±طباء  أفضل  من  مجموعة  من  متواصل  بدعم  وذلك 
الذين يعملون لدينا من أجل تحقيق أفضل النتائج وجعل تجربة السياحة العالجية 

ذكرى جميلة التنسى.
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Beside the special hospitality services that Pullman Hotel Sharjah 
provides, Oriana Specialty Hospital offers wide-ranging healthcare 
packages for our local and international patients that suit their needs 
and ensure their peace of mind.
Our dedicated professionals will take care of all aspects, right from 
helping you plan the packages, arrange the hotel accommodation 
and ensure that your treatment period here is comfortable and 
pleasant.
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يقدم  الشارقة،  بولمان  فندق  يقدمها  التي  الراقية  الفندقية  الخدمات  إلى  با�ضافة 
باقات  من  واسعة  حزم  والدوليين  المحليين  للزوار  التخصصي  أوريانا  مستشفى 

الفحوصات العامة التي تناسب احتياجاتهم وتضمن راحة بالهم.
سيقوم مسؤولو خدمة العمالء بترتيب كافة ا±مور لكم، بدءاً من مساعدتكم في 
وذلك  الفندق  في  إقامتكم  وترتيب  لكم  المناسبة  الطبية  الفحوصات  باقة  اختيار 

لجعل فترة عالجكم بمستشفى أوريانا التخصصي، تجربة مريحة وممتعة.
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Immerse yourself in the UAE’s cultural capital. Located in the vibrant 
district of Al Taawun, Pullman Hotel Sharjah is a playground for 
creative explorers, wellbeing & beauty seekers, and business 
professionals alike. A short hop from Al Khan Bay, Al Qasba 
waterfront and Expo Centre Sharjah, it makes work and play a 
breeze. Dubai International Airport and the vibrant city of Dubai are 
both a short drive away.

With 180 stylish rooms and suites that have it all, the hotel offers 
plenty of choices of restaurants and cafes in addition to a luxurious 
ladies SPA and health-clubs for those who want more from their stay. 
Settle into your new home away from home.

.

.
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بولمان  فندق  يقع  ا�مارات.  لدولة  الثقافية  العاصمة  في  والسعادة  المتعة  اكتشف 
للمستكشفين  واحة  هو  الفندق  بالحياة،  النابضة  التعاون  منطقة  في  الشارقة 
المبدعين والباحثين عن الرفاهية والجمال، ورجال ا±عمال على ٍحد سواء. يقع الفندق 
الشارقة  إكسبو  ومركز  القصباء  وقناة  الخان  بحيرة  من  قصيرة  مسافة  على 
في  بالحياة  النابضة  دبي  ومدينة  الدولي  دبي  لمطار  الوصول  يمكن  كما  للمعارض، 

غضون دقائق قليلة.

من  مجموعة  إلى  با�ضافة  فاخر،  فندقي  وجناح  غرفة   180 على  الفندق  يشتمل 
المطاعم والمقاهي. كما يشتمل على سبا نسائي فاخر با�ضافة إلى النوادي الصحية 

وحمامات السباحة الخاصة بالنساء والرجال.

فندق بولمان الشارقة



.



The hotel takes the business of leisure seriously so you can work out 
with the best, or unwind with a signature SPA ritual. 
Practice your stretch at the yoga deck and dive deep into the indoor 
or outdoor pool, which features a dedicated Gym and swimming 
pools for ladies.

Pullman Sharjah is a place to inspire the mind and rejuvenate the 
body at Lamar SPA and Oriana Specialty Hospital..

.
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يعتير الترفيه وا�سترخاء من ا±مور المهمة بالنسبة لنا في فندق بولمان الشارقة 
أو  التمارين على أكمل وجه  الجد حتى تتمكن من ممارسة  والتى تؤخد على محمل 

االسترخاء مع طقوس السبا المميزة.

يمكنك ممارسة طقوس اليوجا بجوار حمام السباحة أو الغوص في المياه المنعشة 
خاص  آخر  للرجال  صحي  نادي  على  الفندق  يحتوي  كما  الخارجي.  أو  الداخلي  للمسبح 

بالنساء كما يحتوي على حمامات سباحة خاصة بالسيدات.

سبا  المار  في  الجسم  حيوية  وتجديد  العقل  إلهام  مكان  هو  الشارقة  بولمان 
ومستشفى أوريانا التخصصي.





“LUXURY IS WHEN YOU GET EXACTLY WHAT YOU WANT, 
WHEN YOU WANT IT, AND HOW YOU WANT IT, BEFORE 

YOU’VE ACTUALLY ASKED FOR IT.”
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”الرفاهية هي أن تحصل على ما تريده بالضبط، عندما تريده، 
وكيفما تريده، قبل أن تطلبه.“



..



MARJAN ISLAND RESORT & SPA,RAK. MANAGED BY ACCOR

Plan an unforgettable holiday at the five-star Marjan Island Resort 
& Spa in Ras Al Khaimah where memories of sun, sea and sand 
await. The resort is located at Al Marjan Island – a spectacular 
manmade destination comprising four coral-shaped islands that 
open out to the shimmering waters of the Arabian Gulf.

Inspired by the centuries-old tradition of Arabian hospitality, the 
alcohol-free resort invites travelers to recharge and enjoy the best 
in family fun, wellbeing and sunny adventures.
Dine at seven incredible restaurants and cafes, or pamper 
yourself at the luxury spa, beauty clinic and salon. There’s plenty 
to keep all ages entertained. Whether you want to soak up the 
sun at our private beach and three swimming pools, stay active 
with watersports, or let the little ones explore a world of wonder 
at the kids’ club, get ready for a truly memorable stay.

.

في موقع من أجمل المواقع البحرية وعلى جزيرة حالمة تمتد داخل مياه الخليج 
بإطاللته  نجوم  الخمس  ذو  المرجان  جزيرة  سبا  و  منتجع  يتربع  الصافية  العربي 
البحرية الساحرة وخدماته المتميزة. يبعد المنتجع قرابة خمس وأربعين دقيقة 
االبتعاد  الخيار ا±مثل لÆسترخاء دون  بالحياة مما يجعله  النابضة  عن مدينة دبي 
عن وهج المدينة . إنه المكان ا±مثل للتمتع بالراحة والسكينة في جو عائلي مليء 

بالمرح والنشاط.

وجبة  بتناول  استمتع  أو  للتجميل.  أوريانا  أوبعيادة  الفاخر  السبا  في  نفسك  دلل 
لذيذة في أحد مطاعم ومقاهي المنتجع السبعة. هناك الكثير لتسلية جميع أفراد 
الخاص  شاطئنا  على  اللحظات  بأجمل  االستمتاع  في  ترغب  كنت  سواء  العائلة, 
أوتجربة ا±لعاب البحرية المشوقة أو ا�سترخاء بأحد حمامات السباحة الخارجية أو 
من  الخالي  المنتجع  فإن  بالنساء،  الخاصة  ا±خرى  أو  بالرجال  الخاصة  الداخلية 
الكحول يدعو زواره جميعًا �عادة شحن طاقاتهم واالستمتاع بأفضل ما يقدمه 

المنتجع من نقاهة و مرح وسعادة لجميع أفراد العائلة.

منتجـــع وســـبا جزيـــرة المرجـــان، رأس الخيمة، بإدارة أكـــور
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Oriana Specialty Hospital offers the latest in treatments using the 
most advanced technology in a relaxed environment where 
patient privacy and comfort is our priority. Our qualified 
dermatologists & plastic aesthetic  specialist surgeons have 
outstanding skills in delivering world class and up-to-date 
cosmetic & aesthetic treatments.

We offer a complete range of cosmetic procedures and 
treatments ranging from liposuction, breast augmentation, fat 
transfer and facial surgeries. Our team of the best plastic 
surgeons from across the world will restore your youthful 
appearance and awaken your natural beauty.

التقنيات في  التخصصي أحدث العالجات باستخدام أحدث  أوريانا  يقدم مستشفى 
أولوياتنا. يتمتع أخصائيو  المريض وراحته من  بيئة مريحة حيث تكون خصوصية 
تقديم  في  متميزة  بمهارات  لدينا  المؤهلون  التجميل  وجراحو  الجلدية  ا±مراض 

أحدث العالجات التجميلية على مستوى عالمي.

شفط  بين  تتراوح  التجميلية  والعالجات  ا�جراءات  من  كاملة  مجموعة  نقدم 
الثدي ونقل الدهون وجراحات الوجه. سيقوم فريقنا المكون من  الدهون وتكبير 
أفضل جراحي التجميل من جميع أنحاء العالم باستعادة مظهرك الشاب وإيقاظ 

جمالك الطبيعي.
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ORIANA AESTHETIC CLINIC

عيادة أوريانا التجميلية
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التقدم في العمر قدر
لكن المحافظة على الجمال قرار
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&
قسـم

PLASTICالجراحة التجميلية
      AESTHETIC SURGERY

نقدم في مستشفى أوريانا مجموعة كاملة من ا�جراءات التجميلية والعالجية 
لتحقيق غاياتك. مثل شفط الدهون و تكبير الثدي ، نقل الدهون ، جراحات الوجه 

وأكثر من ذلك.

يتكون فريقنا من أفضل جراحي التجميل من أمريكا و أوروبا و الشرق ا±وسط. 
عند اختيارك لمستشفى أوريانا التخصصي لجراحتك التجميلية يمكنك أن تكون 
الكافية لمساعدتك في استعادة مظهرك  الخبرة  أن أطباءنا لديهم  واثًقا من 

الشبابي ، واستعادة جمالك الطبيعي وتعزيز  شكلك. 

We offer at Oriana specialty Hospital a complete range of 
cosmetic procedures and treatments to meet your goals. 
Ranging from liposuction, breast augmentation, fat transfer, 
facial surgeries, etc. 

Our team consists of some of the best plastic surgeons across 
the world. When choosing Oriana Specialty Hospital for your 
cosmetic and plastic surgery needs, you can be confident that 
our skilled specialists can help restore your youthful 
appearance, reawaken your natural beauty and enhance your 
look.

We inspire individuals, transform lives and promote confidence 
through our expertise and medical solutions, our goal is to 
exceed your expectations and our aim is to provide you with the 
finest service and quality care.
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If you have been diagnosed with lipedema, please do not lose 
hope. While learning that diet and exercise will not help this 
medical condition, can make you feel hopeless. Planning your 
treatment is a partnership we navigate together, which is why 
we want you to know that you have options in managing 
lipedema to help you live a normal, healthy life. Depending on 
the severity of your condition and how it impacts your 
day-to-day life plays a major role in what options are available 
to you for treatment. In the earlier stages, diet and exercise 
modifications can be implemented to see how your body 
responds first. Lymphatic massage can also ease the pressure of 
fluid-filled areas. The most effective, primary treatment for 
lipedema is medically necessary liposuction. Our Doctors can 
perform lymphatic sparing liposuction on the calves, thighs, 
buttock, abdomen, and arms where lipedema has emerged 
and impacted your health.

LIPEDEMA عالج الاليبوديما
إذا تم تشخيصك بالوذمة الشحمية، فال تفقد ا±مل. حتى إن لم يساعد النظام 
الغذائي أو التمارين الرياضية هذه الحالة الطبية، يمكن أن تجعلك تشعر باليأس. 
لديك  أن  تعرف  أن  نريدك  ولهذا  معًا،  فيها  نتنقل  شراكة  هو  للعالج  التخطيط 
طبيعية  حياة  عيش  على  لمساعدتك  الشحمية  بالوذمة  التحكم  في  خيارات 
رئيسيًا في  اليومية، تلعب دوراً  وصحية. إن شدة حالتك وكيف تؤثر على حياتك 
نوع الخيارات المتاحة لك للعالج. في المراحل المبكرة، يمكن إجراء تعديالت على 
النظام الغذائي والتمارين الرياضية لمعرفة كيف يستجيب جسمك أوًال. يمكن 
للتدليك اللمفاوي أيضًا أن يخفف من ضغط المناطق المليئة بالسوائل. العالج 
طبيًا.  الضروري  الدهون  شفط  هو  الشحمية  للوذمة  فعالية  ا±كثر  ا±ساسي 
في  اللمفاوي  االستبقاء  مع  الدهون  شفط  إجراء  لدينا  التجميل  لجراحي  يمكن 
الربلة والفخذين وا±رداف والبطن والذراعين حيث ظهرت الاليبوديما وأثرت على 

صحتك.

For before & 
after cases
Scan Code  

لرؤية الحاالت
( قبل و بعد )
امسح الكود
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THE LATEST TECHNOLOGY IN SKIN TIGHTENING

The J-Plasma is a surgical procedure and one-time treatment to 
tighten loose skin around the body. J-Plasma is the most 
revolutionary device to date tighten the skin of the face, neck 
and body and has been noted as a game-changer in 
skin-tightening. This technology integrates helium gas with 
radio-frequency energy to create cold helium plasma to tightens 
and rejuvenates the skin.  For example, the J-Plasma can be 
used for tightening the skin around the tummy area or even the 
chin area giving superior results.

J-PLASMA جاي-بالزمـــــا

أحدث تقنية في شد البشرة

J-Plasma  هو إجراء جراحي وعالج لمرة واحدة لشد الجلد المترهل حول الجسم.  
J-Plasma  هو الجهاز ا±كثر ثورية حتى اÖن لشد بشرة الوجه والرقبة والجسم 
وقد لوحظ أنه يغير قواعد اللعبة في شد الجلد. تدمج هذه التقنية غاز الهليوم 
وتجديد  البشرة  لشد  باردة  هيليوم  بالزما  �نتاج  الراديوية  الترددات  طاقة  مع 
شبابها. على سبيل المثال، يمكن استخدام J-Plasma  لشد الجلد حول منطقة 

البطن أو حتى منطقة الذقن مما يعطي نتائج رائعة.

For before & 
after cases
Scan Code  

لرؤية الحاالت
( قبل و بعد )
امسح الكود
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FACE RESHAPE
تنحيــف الوجــه

أصبحت عملية شفط الدهون من الوجه عملية تجميلية شائعة، إما لوحدها أو 
المرغوب  غير  الدهنية  ا±نسجة  إزالة  العملية  في  يتم  الوجه.  شد  عمليات  مع 

فيها لتعزيز وتحسين شكل الوجه و الفك و الخدين و الذقن المزدوجة.

من  معينة  مناطق  في  الزائدة  الدهنية  ا±نسجة  تتراكم  الوجه،  يشيخ  عندما 
تقنيات  الوجه  في  الدهون  شفط  يستخدم  والخدين.  والعنق  الذقن  مثل  الوجه، 
الليزر JK  أو بمساعدة الموجات فوق الصوتية �زالة الرواسب الدهنية تحت الجلد.

Facial Liposuction has become a common cosmetic procedure, 
either on its own or in conjunction with facelift or other facial 
procedures. It consists of the removal of unwanted fatty tissue 
with a cannula and vacuum device promoting and improving 
facial shape like jaw line or even using laser lipolysis 
approach.

During the facial aging process, excess fat tissue accumulates 
in specific areas of the face, such as the chin, neck and jowls. 
JK’s Facial Liposuction uses laser or ultrasound-assisted 
techniques to delicately remove only the necessary 
subcutaneous fat deposits.

For before & 
after cases
Scan Code  

لرؤية الحاالت
( قبل و بعد )
امسح الكود
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Facelifts are a great way to surgically rejuvenate areas of your 
face to give a softer and more youthful appearance. mainly 
focusing on Lifting loose skin, removing excess tissue and 
Repositioning skin areas.

A Facelift restores elasticity and muscle tone to improve neck 
and chin contours, the procedure also reduces jowls and deep 
creases and provides a more youthful appearance. We help 
women gain more confidence by giving them a fresher and 
more vibrant appearance.

FACE LIFTING شد الوجه

وشبابًا  نعومة  أكثر  مظهر  �ضفاء  رائعة  وسيلة  الوجه  شد  عمليات  تعتبر 
لوجهك. يكون التركيز بشكل أساسي على رفع الجلد المترهل ، وإزالة ا±نسجة 

الزائدة وإعادة تحديد مناطق الجلد.

يعيد شد الوجه مرونة وقوة العضالت مما يحسن مالمح العنق والذقن ، كما 
يقلل ا�جراء من التجاعيد العميقة ويوفر مظهر أكثر شبابًا. نساعد النساء على 

اكتساب المزيد من الثقة من خالل منحهن مظهًرا أكثر نشاًطا وحيوية.

أن  هو  لدينا  الوجه  شد  عملية  من  الهدف   ، التخصصي  أوريانا  مستشفى  في 
تجعلك تبدو أكثر شبابًا وأقل تعبًا وبالتأكيد ليس كما لو كنت قد أجريت للتو 
عملية جراحية.  عدد ا±شخاص الذين قاموا بعملية  شد الوجه أكثر مما تعتقد.

For before & 
after cases
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RHINOPLASTY
تجميل ا±نف

بنفسك،  ثقتك  وتعزيز  الذاتية  صورتك  تحسين  ا±نف  تجميل  لعملية  يمكن 
ومساعدتك على النوم بشكل أفضل في الليل.

ا�جراءات  أكثر  من  واحدة  هي  ا±نف  تجميل  أو  ا±نف  تشكيل  إعادة  جراحة 
إعادة  ا±نف  تجميل  لعملية  يمكن  العالم.  أنحاء  جميع  في  شيوعا  التجميلية 
تشكيل ا±نف ببساطة إذا كان الشخص غير راٍض عن مظهره ، أو يعيد تشكيله 
بعد ا�صابة. هدفنا في مستشفى أوريانا التخصصي هو خلق أنف جذاب وطبيعي 

في مظهره ويتناسب مع بقية مالمح الوجه.

يشكل تجميل ا±نف %10من جميع العمليات الجراحية التي تجرى سنويًا على 
المركزية  كالسمة  أنفك  في  تفكر  عندما  مفاجئًا  ليس  هذا  والرجال.  النساء 
الطفيفة  التعديالت  حتى  ولكن  كبيرة،  تغييرات  إجراء  في  ترغب  قد  لوجهك. 

يمكن أن تحول مظهر وجهك بالكامل.

Rhinoplasty can improve your self-image, boost your 
confidence, and help you sleep better at night.

Nose reshaping surgery or rhinoplasty is one of the most 
common cosmetic procedures worldwide. Rhinoplasty can 
reshape the nose simply if one is dissatisfied with its 
appearance, or remodel it after an injury. Our aim at Oriana 
Speciality Hospital is to create a nose that is both attractive and 
natural in its appearance and fits in with the rest of your facial 
features.
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EYELID SURGERY
شــــد الجفن

مع تقدمنا في العمر تفقد بشرتنا مرونتها، وتصبح عضالتنا أضعف ، مما يؤدي 
إلى تراكم الدهون تحت أعيننا. شد الجفن هو إجراء تجميلي يمكن إجراؤه على 
أي من الجفون العلوية والسفلية. يمكن إجراء جراحة شد الجفن العلوي تحت 
تحت  عادة  السفلي  الجفن  شد  إجراء  يتم  بينما  العام.  أو  الموضعي  التخدير 
التخدير العام. يتضمن شد الجفن إزالة الجلد الزائد بعناية ، وإزالة أو تغيير موضع 
�جراءات  حاجة  هناك  تكون  قد  المرضى  بعض  في  الدهون.  أو   / و  العضالت 
إضافية لتحسين النتيجة. يختار بعض المرضى إجراء جميع الجفون ا±ربعة في 

نفس الوقت.

As we age, our eyes can make us look older than our years. 
Tired. Stressed. Cranky. Our skin loses elasticity, our muscles 
become weaker, and fat can accumulate under our eyes. An 
eyelid lift is a cosmetic procedure (Blepharoplasty) can be 
performed on either or both of the upper and lower eyelids. 
Upper eyelid blepharoplasty can be performed under local or 
general anaesthetic. Lower eyelid blepharoplasty is usually 
performed under a general anaesthetic. 

For before & 
after cases
Scan Code  

لرؤية الحاالت
( قبل و بعد )
امسح الكود





41

BROW LIFTING
رفع الحواجب

It also known as a forehead lift or forehead rejuvenation, is a 
cosmetic procedure to raise the brows. It improves the 
appearance of the forehead, the brow and the area around the 
eyes by raising the soft tissue and skin of the forehead and 
brow. A brow lift can be done alone or with other facial 
procedures, such as eyelid surgery (blepharoplasty) or a 
face-lift.

Aging typically causes the browsing to move down. As skin and 
soft tissues lose elasticity, the distance between the eyebrows 
and eyelashes also shortens, the lower position of the eyebrows 
can make you look tired, angry or sad. you can raise your 
eyebrows and restore a refreshed, pleasing appearance.

لرفع  تجميلي  إجراء  هي  الجبين،  تجديد  أو  الجبهة  رفع  باسم  أيًضا  معروفة 
المحيطة  والمنطقة  والحاجب  الجبين  مظهر  تحسين  على  يعمل  الحواجب. 
شد  إجراء  يمكن  والحاجب.  الجبين  و  الرخوة  ا±نسجة  رفع  طريق  عن  بالعيون 

الحاجبين بمفرده أو مع إجراءات الوجه ا±خرى ، مثل جراحة الجفن  أو شد الوجه.

يؤدي التقدم في السن عادًة إلىارتخاء الحواجب. بما أن الجلد وا±نسجة الرخوة 
،وضع  أيًضا  تقصر  والرموش  الحواجب  بين  المسافة  فإن   ، مرونتهما  تفقدان 
خالل  من  يمكنك  لذا  حزيًنا.  أو  غاضًبا  أو  متعًبا  تبدو  يجعلك  السفلي  الحواجب 

هذه العملية أن تستعيد مظهًرا أكثر انتعاشًا وسروراً.
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Tummy Tuck surgery reduces fat and skin, creating a smoother 
and firmer abdomen. It’s helpful for people who have lax skin 
caused by pregnancy, aging, significant weight loss, genetics, 
or prior surgery.

The surgery is particularly helpful for women who, because of 
multiple pregnancies, have weak abdominal muscles and are 
annoyed by loose skin that has been over-stretched and no 
longer responds to diet and exercise.

TUMMY TUCK شد البطن

تقلل هذه الجراحة من كمية الجلد و الدهون، مما يخلق بطنًا أكثر سالسة. إنه 
مفيد لÛشخاص الذين يعانون من تراكم الجلد بسبب الحمل أو الشيخوخة أو 

فقدان الوزن بشكل كبير أو الوراثة أو الجراحة السابقة.

البطن  في  ضعف  من  يعانين  الالتي  للنساء  خاص  بشكل  مفيدة  الجراحة  هذه 
بسبب الحمل المتعدد و لديهن انزعاج من الجلد المترهل الذي  تمدد بشكل 

كبير ولم يعد يستجيب للنظام الغذائي والتمارين الرياضية.
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Liposuction is a surgical procedure that uses a suction technique 
to remove fat from specific areas of the body, such as the 
abdomen, hips, thighs, buttocks, arms or neck. Liposuction also 
shapes (contours) these areas. Other names for liposuction 
include lipoplasty and body contouring.

When you gain weight, fat cells increase in size and volume. In 
turn, liposuction reduces the number of fat cells in a specific 
area. The amount of fat removed depends on the appearance 
of the area and the volume of fat. The resulting contour changes 
are generally permanent as long as your weight remains stable.

Vaser: It is a liposuction technique that uses ultrasound waves to 
break up and liquefy fat cells, making them easier to extract.

LIPOSUCTION
شــفـط الدهون

شفط الدهون هو إجراء جراحي يستخدم تقنية الشفط �زالة الدهون من مناطق 
، مثل البطن أو الوركين أو الفخذين أو ا±رداف أو الذراعين أو  معينة من الجسم 
الدهون و نحت  الدهون تشمل شفط  أخرى لشفط  ايضا  أسماء  الرقبة هنالك 

الجسم.

الدهون  يأتي دور  شفط  و هنا  الحجم.  الدهنية في  الخاليا  تزداد  الوزن  زيادة  عند 
تعتمد  الجسم.  من  المرادة  المنطقة  في  الدهنية  الخاليا  عدد  من  بالتقليل 
تكون  الدهون.  وحجم  المنطقة  مظهر  على  إزالتها  يتم  التي  الدهون  كمية 

تغييرات شكل الجسم الناتجة دائمة  طالما بقي وزنك ثابًتا.

الفيزر: هي تقنية شفط الدهون التي تستخدم الموجات فوق الصوتية لتفتيت 
وتسييل الخاليا الدهنية ، مما يسهل استخالصها.
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BREAST
   BEAUTIFICATION

تجميل الصدر

تكبير الثدي
جسم  من  الدهون  نقل  أو  زرع  عمليات  في  التقنيات  أحدث  أطبائنا  يستخدم 

المريض لتكبير الصدر و إعطاءه مظهراً أفضل .

شد الثدي
عادة، قد ترغب  النساء الالتي أنجبن أطفالًا أو الالتي فقدن بعض الوزن  في إعادة 
ثدييهن إلى ما كان عليه في سن أصغر أو قبل ا�نجاب. أيضًا النساء اللواتي يرغبن 

في الحصول على ثدي أكبر يمكنهم  تكبير الثدي مع شده  في نفس الوقت .

تصغير الثدي
الصدر،  حمالة  وعالمات  الرقبة،  أو  الظهر  آالم  تخفيف  على  يساعد  أن  يمكن 

وتغيرات الجلد تحت الثديين و تحسين الثقة بالنفس.

Breast Augmentation 
We use the latest implants or transfer fat from the patient’s 
body for best breast augmentation results.

Breast Lifting 
Typically, women who have had children or who have lost 
some weight and wish their breasts to be returned to how they 
were when they were younger or before they had children. 
Women who also want larger breasts may wish to consider a 
Breast Lift combined with a breast augmentation.

Breast Reduction
It can help alleviate back or neck pain, strap marks from bras, 
skin changes under the breasts and improve self-confidence.
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Breast LipoLift® is a breast lifting technique that uses liposuction 
to precisely reshape, lift, and reduce the breasts. Breast 
LipoLift® was developed when a young woman with a 
connective tissues disorder called Ehlers-Danlos wanted to lift 
and improve the asymmetry and look of her breasts. 
Ehlers-Danlos Syndrome is generally characterized by 
hyper-mobile joints and skin that stretch further than normal, and 
tissue that is more fragile than the average person due to the 
faulty production of collagen education. It’s a unique procedure 
performed by our Doctors.

LIPOLIFT اليبوليفت

Breast LipoLift® هــي تقنيــة لشــد الثــدي تســتخدم شــفط الدهــون �عادة 
 Breast تطويــر  تــم  بدقــة.  وتصغيرهمــا  ورفعهمــا  الثدييــن  تشــكيل 
LipoLift® عندما أرادت امرأة شابة تعاني من اضطراب في ا±نسجة الضامة 
تســمى Ehlers-Danlos رفــع وتحســين تناســق مظهــر ثدييهــا. تتميــز 
متالزمــة إهلــرز دانلــوس عمومــًا بالمفاصــل شــديدة الحركــة والجلــد الــذي 
يمتد أكثر من المعتاد، وأنسجة أكثر هشاشة من الشخص العادي بسبب 

ا�نتاج الخاطئ للكوالجين. إنه إجراء فريد من نوعه يقوم به مختصونا.
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The ideal male chest is muscular and lacks excess adipose 
tissue. Gynaecomastia is a condition affecting male patients 
where there is an excess of breast glandular tissue and/or fat. 
It is most common in teenage boys and older men. It has many 
causes such as hormone imbalance, obesity and side effects of 
certain medication or can occur without an obvious cause.

Generally, Gynecomastia isn’t a serious problem, but it can be 
tough to cope with the condition.  Sometimes they have pain in 
their breasts and may feel embarrassed.

GYNECOMASTIA (MEN)
عــالج التثـــدي عنـــد الرجــال

الزائدة.  الدهنية  إلى ا±نسجة  المثالي هو ذو نسيج عضلي ويفتقر  الذكر  إن صدر 
التثدي  هو حالة تؤثر على المرضى الذكور حيث يوجدلديهم فائض من ا±نسجة 
الغدية و الدهون في الثدي . هو أكثر شيوعا عند ا±والد المراهقين وكبار السن 
من الرجال. له العديد من ا±سباب مثل عدم التوازن الهرموني والسمنة واÖثار 

الجانبية لبعض ا±دوية أو يمكن أن تحدث دون سبب واضح.

الصعب  من  يكون  قد  لكن  و  خطيرة،   مشكلة  التثدي  يمثل  ال  عام،  بشكل 
إلى  با�ضافة  ثدييهم  في  ألم  من  يعانون  قد  أنهم  الحالة.خاصة  مع  التعامل 

الشعور  با�حراج.
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قسـم الجلديـة و
التجميل

يقدم مستشفى أوريانا التخصصي أفضل العالجات باستخدام أحدث التقنيات في 
بيئة راقية و مريحة, حيث تعد خصوصية المريض وراحته من أهم أولوياتنا.

تتميز عيادات مستشفى أوريانا بوجود نخبة من أمهر ا±طباء في مجال الجلدية و 
التجميل و الجراحات التجميلية من أجل تقديم خدمة عالجية و تجميلية عالية 
بولمان  راقية مزودة بخدمات فندقية 5 نجوم من قبل فندق  بيئة  الجودة, في 

بالشـارقة .

Oriana Speciality Hospital offers the latest in treatments using the 
most advanced technology in a relaxed environment where 
patient privacy and comfort is our priority.

Our qualified dermatologists & plastic aesthetic specialist 
surgeons have outstanding skills in delivering world class and 
up-to-date cosmetic & aesthetic treatments.

&DERMATOLOGY
      COSMETOLOGY
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BOTOXالبوتوكس

Botox injections are one of the most popular non-surgical 
cosmetic procedures in the world. It used primarily to treat frown 
lines between the eyebrows, crow’s feet and other wrinkles and 
fine lines on the forehead and around the lips that tend to 
accumulate over time, as a result of years of squinting and 
frowning. 

Botox Treatment can also be very beneficial to people with 
excessive sweating (underarms, palms). On the hands. The 
treatment is simple and involves tiny injections of Botox on the 
palms. Results last for months.

في  شيوًعا  الجراحية  غير  التجميلية  العمليات  أكثر  من  البوتوكس   حقن  تعد 
خطوط  السن,  في  التقدم  عالمات  لعالج  أساسي  بشكل  تستخدم  العالم. 
الجبهة  على  الدقيقة  الخطوط  و  التجاعيد  من  وغيرها  الحاجبين  بين  التجهم 

وحول الشفاه التي تزداد بمرور الوقت. 

كما  أن  البوتوكس مفيًدا جًدا لÛشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط تحت 
تستمر   . البوتوكس  من  صغيرة  حقن  ويتضمن  بسيط  العالج   ، اليدين  و   االبط 

النتائج لعدة أشهر .
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FILLERالفيلر

مع تقدم العمر ، يصبح الجلد أقل مرونة ويسهم تلف الشمس في فقدان حواف 
استعادة  النساء في  العديد من  ترغب  لذلك  التجاعيد،  و  الخطوط  تزداد  و  الشفاه 
الحجم المفقود من الخدين و غيرها من مناطق الوجه أو الجسم لتعزيز الثقة في 
النفس واستعادة المظهر الشبابي. يتم حقن الفيلر في البشرة لملئ الخطوط و 

إعطاء نتائج أكثر طبيعية.

مجموعة  باستخدام  المختص  الطبيب  يوصي  سوف   ، الخاصة  الحتياجاتك  وفًقا 
مختلفة  من  أنواع الفيلر للحصول على أفضل النتائج.

With advancing age, skin becomes less elastic and the sun 
damage contributes to the loss of lip edge definition, wrinkles 
and irregular pigmentation. In addition to lines, lost facial and 
cheek volume may also be a concern. Many women want to 
restore the lost volume from their cheeks that may have left them 
looking flat or hollow.

Dermal fillers are injected into your skin to fill lines, enhancing 
your facial contours and lips for natural looking results
Depending on your particular needs, your consultant will 
recommend using combinations of different types of fillers for the 
best results.
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PRPالبالزما

PRP is a recent technology that uses ingredients from your own 
blood to regenerate your skin and to rejuvenate collagen, 
resulting in vibrant fresh, younger looking skin.

PRP injections are effective for treating the eye area, fine lines 
and wrinkles, improvement in skin tones and texture,  face 
rejuvenation, dull dry skin, hair loss.

لتجديد  دمك  في  الموجودة  الدموية  الصفائح  تستخدم  حديثة  تقنية  هي 
الكوالجين ،مما يوفر زيادة تدريجية في سماكة الجلد  و يعطي  بشرة نضرة 

نابضة بالحياة.

والتجاعيد, تحسين  الدقيقة  الخطوط  العين,  PRP فعالة لعالج منطقة  حقن 
لون البشرة والملمس, تجديد كامل خاليا الوجه, عالج الجلد الجاف, تساقط 

الشعر.
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Meso treatment for face
It contains vitamins and natural compounds, amino acids that 
help in regenerating the skin and restoring its freshness.

Meso treatment for hair lose
is a baldness treatment alternative that allows both men and 
women with hair regrowth. It can also delay male pattern 
baldness, it can potentially eliminate the need for hair 
transplant surgery.

يستخدم الميزوثيرابي لعالج الوجه و تساقط الشعر:

الميزوثيرابي الوجه
تحتوي على فيتامينات ومرّكبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد في تجديد 

الجلد وإعادة نضارته.

الميزوثيرابي لعالج تساقط الشعر
الميزوثيرابي هو عالج لتساقط الشعر يسمح لكل من الرجال والنساء بإعادة 
زراعة  لجراحة  الحاجة  يلغي  قد  و  أيضا  ظهوره  يؤخر  أن  يمكن  و  الشعر.  نمو 
الشعر حيث تحصل فروة الرأس  على زيادة في الفيتامينات مما  يحسن الدورة 
لبصيالت  أفضل  تغذية  الدموية   الدورة  فتتيح  المنطقة.  هذه  في  الدموية 

الشعر مما يؤدي إلى نمو الشعر مرة أخرى.

MESO THERAPY
          FOR FACE    HAIR

ميزو ثيرابي الوجه و الشـعر

&
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THREAD FACE LIFTING
بالخيــوط الوجــه  شــد 

إزالة  و  لشد  الحلول   أفضل  لمرضانا  نقدم   ، التخصصي  أوريانا  مستشفى  في 
ترهالت الوجه دون الحاجة �جراء عملية جراحية

باستخدام تقنية الخيوط لشد الوجه.

و  العمر  في  التقدم  عالمات  من  التخلص  على  أساسي  بشكل  تعمل  وهي 
الترهل في الرقبة و الوجه. مما يعمل على استعادة جمال و نضارة الوجه.

At Oriana Specialty Hospital, we offer our patients the best 
alternatives available technique to contour your facial features 
to what you desire without the need for surgery.

Thread lifting is one of the most popular procedures in our 
clinic. The main result of a thread lift is to improve aging signs 
in the neck and face.

It’s a great way to non-surgically rejuvenate areas of your face 
to give a softer and more youthful appearance. This includes
Lifting loose skin and Reposition skin areas. 
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يعمل الليزر على إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الوجه, الساق, الذراع, ا�بط, 
الليزر الشعر الداكن الخشن بشكل  البيكيني و مناطق أخرى. يستهدف  خط 

انتقائي دون ان يسبب أي تلف للجلد المحيط به.

نستخدم بمستشفى أوريانا  التخصصي أحدث أجهزة الليزر المصنعة من قبل 
أشهر الشركات العالمية, كجهازي السيناشور و الكانديال و غيرها.

LASER HAIR REMOVAL
إزالة الشعر بالليزر

Lasers are useful for removing unwanted hair from the face, 
leg, arm, underarm, bikini line, and other areas. Lasers can 
selectively target dark, coarse hairs while leaving the 
surrounding skin undamaged.
 
We use the latest equipment which are manufactured by the 
top brands in the market like, CANDELA and CYNOSURE. 
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ليزر سبكترا الكربوني
يستخدم لتنظيف البشرة بعمق وتقليل حجم المسام وتبييض البشرة.

فراكشنال ليزر 
الكلف  الجراحية،  والندبات  الشباب  حب  التجاعيد،  لعالج  ا±مثل  الخيار  هو 

(التصبغات)، عالمات التمدد.

سكارليت ليزر 
المترهل  الجلد  تحسين  أجل  من  الكوالجين  تكوين  لتحفيز  استخدامه  يتم 

وإزالة التجاعيد و ندبات حب الشباب و المسام الكبيرة و عالمات التمدد.

SKIN CARE LASER
ليزر العناية بالبشرة

Spectra Carbon Laser
It is utilized to deep clean the skin, minimize pore size, and 
whiten skin.

Fractional Laser
is the perfect choice for the treatment of wrinkles, acne and 
surgical scars, melasma (dark skin discoloration), stretch 
marks, unwanted textural irregularities.

Scarlet Laser
It is used to stimulate collagen formation in order to improve 
saggy skin, wrinkles, acne scars, large pores and 
stretchmarks.
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وتخفيف  رفعه  و  الوجه  شد  على  يعمل  تجميلي  طبي  جهاز  هو  الترافورمر 
فهو  بعدها،  اجازة  ±خذ  المريض  حاجة  دون  من  و  جراحة  دون  من  التجاعيد 
الدقيقة  الصوتية  فوق  (الموجات   MMFU تقنية  يستخدم  عالج  أحدث 
والمركزية) بشكل مكثف للتركيز ليس فقط على رفع الجلد ولكن أيًضا على 

طبقة العضالت العميقة أسفلها.

يعتمد ا±لترافورمر على التسخين العميق للجلد فينتج عنه تقلصات تعمل 
الكوالجين  بتجديد  يقوم  أنه  كما  للجلد.  المتعددة  الطبقات  شد  و  رفع  على 

±قصى درجة مما يعطي نعومة و امتالء للجلد و يجعلها تبدو  أكثر شبابا.

ULTRAFORMER is a medical aesthetic device that provides 
non-surgical face lifting, wrinkle reduction, skin lifting and 
tightening treatment using MMFU (Micro & Macro Focused 
Ultrasound) technology, it is the newest targeted facial firming, 
lifting and rejuvenating treatment with no patient downtime, 
using the power of gentle yet powerful micro-focused 
ultrasound to lift not just the skin but also the deep muscle layer 
underneath.

The Ultraformer uses deep dermal micro-heating and 
contraction for a multi-layered lifting, tightening and 
rejuvenation effect. It promotes maximum collagen rejuvenation 
meaning plumper, smoother more youthful skin.

ULTRAFORMER
ألتـــرا-فورمر
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يستخدم جهاز فينوس لشد الجلد المترهل, نحت الجسم و تخفيف الحدود 
المتبقية للدهون.

التقنيات  أحدث  على  أوريانا  في  نعتمد  الجسم"؟  "نحت  بالضبط  هو  ما  ولكن 
المعتمدة من إدارة ا±غذية والعقاقير (FDA) لنحت الجسم بدون جراحة و التي 

تعمل على:

• تقليل الدهون المستعصية.
• شد الجلد المترهل.

• مظهر متجانس خالي من السيلوليت.

VENUS BODY
CONTOURING 

فينوس لنحت
لجـســـم ا

Venus Legacy uses to tightening skin and slim body 
circumference and smoothens out remaining focal fat 
demarcations.

But what exactly is “body contouring”? Body contouring 
treatments at Oriana we use the latest FDA-approved 
technologies to non-invasively.

• Reduce stubborn fat
• Tighten loose skin
• Smooth the visible appearance of cellulite
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Mechanical Facial
all skin impurities are mechanically removed, deeper acne, 
pores and blackheads are cleaned.

HydraFacial
uses patented technology to cleanse, extract, and hydrate skin 
while infusing highly-effective serums tailored to your specific 
skin needs. This unique process helps improve the 
appearance of several skin concerns, including fine lines and 
wrinkles, skin firmness, texture, and pore congestion.

Peeling
A chemical peel is a technique used to improve the 
appearance of the skin on the face, neck or hands.

تنظيف البشرة الميكانيكي
لحب  عميق  تنظيف  يوفر  كما   ، ميكانيكيا  الجلدية  الشوائب  جميع  يزيل 

الشباب، والمسام والرؤوس السوداء.

HydraFacial هيدرافيشل
واستخراجها  البشرة  لتنظيف  اختراع  براءة  على  حاصلة  تقنية  يستخدم 
وترطيبها مع غرس أمصال عالية الفعالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 
بشرتك الخاصة. تساعد هذه العملية الفريدة في تحسين مظهر العديد من 
الجلد،  وثبات  والتجاعيد،  الدقيقة  الخطوط  ذلك  في  بما  البشرة،  مشاكل 

والملمس، واحتقان المسام.

التقشير الكيميائي
يستخدم لتحسين مظهر الجلد, و يطبق على الوجه أو الرقبة أو اليدين.

FACIAL
PEELING TREATMENTS

عالجات تنظيف
&و تقشير البشرة
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Derma pen
it has the capability to effectively address skin problems such 
as ageing, fine lines, stretch marks and acne scars.

Skin Booster Injection
to increase hydration levels within the skin to deliver lasting 
moisturisation and improvements on the skin’s surface.

Aqua Gold
It is a patented gold-plated micro-injection system that 
painlessly delivers custom solutions into the skin.

 SPECIALIZED SKIN CARE
العناية المتخصصة بالبشرة

ديرما بن
تعالج مشاكل البشرة المختلفة بفعالية مثل الشيخوخة والخطوط الدقيقة 

وعالمات التمدد وندبات حب الشباب.

إبرة الترطيب
تعمل على زيادة مستويات الترطيب داخل الجلد للحصول على بشرة رطبة و 

مشرقة  بشكل دائم.

إبرة ماء الذهب
حاصلة على براءة اختراع, و هي عبارة عن حقن صغيرة مطلية بالذهب تقدم 

حلوًلا متخصصة للبشرة من دون أي ألم .
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OTHER SKIN TREATMENTS
العالجــــات الجلديـــة ا±خــرى

عالج حب الشباب
التي  ا±ضرار  و  الندب  تجنب  ظهوره,  من  الحد  و  الشباب  حب  على  السيطرة 
يمكن أن يسببها حب الشباب لبشرتك, معالجة الندب و  جعلها أقل وضوحا

عالج ندبات حب الشباب
ثاني  ليزر   ، البشرة  تشكيل  إعادة  خالل:  من  الشباب  حب  ندبات  بعالج  نقوم 

أكسيد الكربون ، ليزر سكارليت ، ليزر سبكترا ، التقشير ، الفيلر

أمراض الجلد وا¬ظافر والشعر
- حماية بشرتك من الشمس.

- مشاكل ا±ظافر وا�صابات.
- تساقط الشعر.

- التهابات ا±ظافر الفطرية.
- مشاكل فروة الرأس.

Acne treatment
Control your acne, avoid scarring or other damage to your 
skin, make scars less noticeable.

Acne scar treatment
We treat acne scarring through: Skin resurfacing, CO2 Laser, 
Scarlett Laser, Spectra Laser, Peeling, Fillers

Skin, nail and hair diseases
- Protecting Your Skin from the Sun
- Nail Problems and Injuries
- Hair Loss
- Fungal Nail Infections
- Scalp Problems

.
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فندق بولمان الشارقة ، شارع التعـاون -  الشـــارقة، إ . ع . م
PULLMAN HOTEL SHARJAH, AL TAAWUN ROAD

SHARJAH, UAE, +971 6 591 8888

منتجع وسبا جزيرة المرجان، رأس الخيمة،  إ . ع . م
MARJAN ISLANDRESORT & SPA

RAS AL KHAIMAH, UAE, +971 7 203 6666 

@OrianaHospital

WWW.ORIANAHOSPITAL.AE


