
Treatments
ការថែទាំសមែស់





Intelligently stimulated, the skin is capable of undergoing amazing transformations: boosting 

the production of rejuvenating substances (collagen, elastin, hyaluronic acid) for firmer skin, 

activating fat cells’ elimination process to reshape your figure, stimulating fluid exchanges for 

a deep detox effect.

Our endermologie® technique was developed to make the most of this natural potential in a 

completely non-invasive, non-aggressive, pleasurable, and safe way. We are convinced that 

healthy and respected skin is the key to a beautiful figure and radiant, youthful skin.

បែឆាំងដើមែបីសមែស់ធម្មជាតិ
FIGHT FOR NATURAL BEAUTY

គ្មែនហានិភ័យ គ្មែនផលប៉ះពាល់ ហើយផ្តល់លទ្ធផលគួរជាទីគប់ចិត្ត។

0 risk. 0 side effects. Always results. 

ការផ្តល់រំញោចដល់ស្ប្កជួយធ្វើឲ្យស្ប្កមានសមត្ថភាពទទួលបានការផ្ល្ស់ប្តូរដ៏អស្ច្រ្យ៖ ជម្ុញការផលិត 

កោសិកា ស្ប្កឡើងវិញ (collagen, elastin, hyaluronic acid) ដើម្បីស្ប្កហាប់តឹងណ្ន, បំផ្លញ្ដំណើរការ

ន្ការលូតលាស់កោសិកាខ្ល្ញ់ដើម្បីធ្វើឲ្យរូបរាងអ្នកស្អ្តឡើងវិញ, ជំរុញការផ្ល្ស់ប្តូរ អង្គធាតុរាវ 

ដើម្បីបន្សាបជាតិពុលក្នុងខ្លួន។

បច្ចក្ទ្ស endermologie® របស់យើង តូ្វបានអភិវឌ្ឍន៏ឡើងដើម្បីទទួលបានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតពីដំណើរ

ការរបស់កោសិកាតាមប្បធម្មជាតិ ដោយវិធីងាយស្ួល គ្ម្នភាពតានតឹង និងមិនមានផលប៉ះពាល់។ យើង 

ជឿ ជាក់ថាស្ប្កដ្លមានសុខភាព  និងត្ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ គឺជាគន្លឹះដ្លធ្វើឲ្យរាងកាយស្ស់ស្អ្ត 

និង ស្ប្ក ភ្លឺថា្ល្ក្ម្ងជាងវ័យ។



ផ្ទែមុខ
FACIAL



Glow

ការដុសខត់ថ្នមៗ ជួយធ្វើឲ្យមានឈាមរត់ស្មើក្នុងសរស្ឈាមតូចៗ   

ឡើងវិញ ដើម្បីឲ្យសម្បុរស្ប្កមានពណ៌ស្មើ និងភ្លឺរលោង។

Gently exfoliates, reactivates the microcirculation to even 

out the complexion and improves skin brightness.

Eye & Lips

បំបាត់ភាពជ្ីវជ្ួញជុំវិញភ្ន្ក និងរង្វង់មាត់ជួយធ្វើឲ្យត្បកភ្ន្កមើល

ទៅស្ស់ស្អ្ត និងបបូរមាត់ហាប់តឹងណ្នឡើងវិញ។

Smooths wrinkles around the eyes and mouth lift the 

eyelids to enhance the look and replumps the lips.

Fluid Mobilization

កមា្ច្ត់ជាតិពុល និង “ផ្គត់ផ្គង់អុកសុីស្ន”  ឡើងវិញដល់ស្ប្កឲ្យ 

មានភាពរលោងស្អ្ត និងភ្លឺថា្ល្។

Drains toxins and “reoxygenates” the skin for a purified and 

radiant complexion

15mn

១៣១,២០០ ៛   |   32 $

15mn

១៣១,២០០ ៛   |   32 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

ENDERMOLOGIE CLASSIC 



Décolleté & Bust

បណ្តុះជាលិកាឡើងវិញពីខងក្នុង, និងបំបាត់ស្ន្មជ្ីវជ្ួញ និង 

បណ្តឹងស្ប្កធ្វើឱ្យស្ប្កសភ្លឺរលោង។

Redensifies the tissues from within, fills in wrinkles and firms 

the skin for a visibly smoothed décolleté.

Toning / Firming

ធ្វើឲ្យស្ប្កទន់ និងបំបាត់ភាពជ្ីវជ្ួញ

Restores the skin’s suppleness and elasticity for a genuine 

natural lifting effect.

25mn

២១៣,២០០ ៛   |   52 $

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $



Replumping

ធ្វើឱ្យសច់មុខរាបស្មើ, បង្កើតស្ទាប់ស្ប្កឡើងវិញ ដោយបំបាត់ 

នៅស្ន្មជ្ីវជ្ួញ និងស្ន្មនៅលើថា្ង្ស់។

Harmonizes the volumes of the face, restores skin density 

while filling out wrinkles and fine lines from within.

Resculpting

ធ្វើឱ្យមុខស្ឡូន និងកាត់បន្ថយបឺរក

Slims the face and the double chin while firming the skin to 

redefine the face’s contours.

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $



Target Face Treatment

ថា្ង្ស / រង្វង់ភ្ន្ក និងត្បកភ្ន្ក / ភ្ន្ក

តំបន់ស្ន្មជ្ួញ / ជុំវិញមាត់ / ស្ន្មជ្ួញត្ង់ថា្គ្ម

បឺរក / កញ្ចឹងក / ទ្ូង / ដ្

Forehead / Eye circles and puffs / Eye  

Anti-wrinkle / Mouth area / Jaw line, 

Double chin / Neck / Décolleté / Hands

Skin Awakening

ធ្វើឲ្យស្ប្កមានសម្បុរស្មើ ភ្ជិតរន្ធញើស  និងបំបាត់ស្ន្មនៅលើផ្ទ ្

មុខ និងក។

Evens out the complexion, tightens pores and smoothes 

wrinkles on the face and neck for a genuine new skin effect.

Cellular Stimulation 

កមា្ច្ត់ជាតិពុល ធ្វើឱ្យស្ប្កមុខភ្លឺរលោងមានសភាពភ្លឺថា្ល្ និងបំបាត់ 

ស្ន្មជ្ីវជ្ួញលើមុខ ក និងដ្។

Drains toxins, brightens the complexion and smoothes 

skin texture while filling in wrinkles on the face, neck and 

hands.

Perfect Eyes & Lips treatment

បំបាត់ស្ន្មជ្ីវជ្ួញជុំវិញភ្ន្ក និងរង្វង់មាត់ លើត្បកភ្ន្ក និង 

បបូរ មាត់ហាប់តឹងណ្នឡើងវិញ។

Smoothes wrinkles around the eyes and mouth, lifts

the eyelids to enhance the look and replumps the lips.

10mn

៩០,២០០ ៛   |   22 $

40mn

៣៣៦,២០០ ៛   |   82 $

70mn

៥៩៨,៦០០ ៛   |   146 $

40mn

៣៣៦,២០០ ៛   |   82 $

ENDERMOLOGIE EXPRESSE 

ENDERMOLOGIE SIGNATURES 



ដងខ្លួន
BODY



Target Body Treatment    

Women

ខ្នង / ដ្ / ចង្ក្ះ / ក្បាលពោះ

ត្គក / កំប៉្ះគូទ / ភ្ល្

ភ្ល្ក្នុង / ជង្គង់ / កំភួន

Back / Arms / Waist / Stomach   

Saddlebags / Buttocks / Thights  

Inner thights / Knees / Calves                   

Men

ដ្ / ខ្នង / ដើមទ្ូង / ចង្ក្ះ

ក្បាលពោះ / ភ្ល្

Arms / Back / Pecs / Waist 

Stomach / Thighs

10mn

៩០,២០០ ៛   |  22 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

40mn

៣៣៦,២០០ ៛   |   82 $

ENDERMOLOGIE ID TREATMENTS 



Detox

ជំរុញការផ្ល្ស់ប្តូរចរន្តឈាមរត់ ដើម្បីប្ឆាំងនឹងការផ្ទុកជាតិទឹកក្នុង 

រាងកាយ និងបន្សាបជាតិពុល៖ ស្ប្កទទួលបានការ “ផ្គត់ផ្គង់អុក 

សីុស្ន” ឡើងវិញដើម្បីការជំរុញ និងភាពភ្លថឺា្លន្្ពណ៌សម្បុរភា្លម្ៗ។
Stimulates circulatory exchanges to fight water retention 

and drains toxins: skin is “reoxygenated”.

For an immediate boost and sensation of lightness.

Relaxation

សម្ួលភាពចុករោយន្សច់ដុំ បំបាត់អារម្មណ៍តានតឹង និង ផ្តល់ មក 

វិញនូវអារម្មណ៍ធូរស្្ល និងតុល្យភាពរាងកាយ។
Unwinds areas with muscular tension, eliminates stress, 

and brings a profound sensation of relaxation.

For body-mind balance.

Endermopuncture

ការព្យាបាលពិស្ស ដ្លជំរុញដល់កោសិកាខ្ល្ញ់ (ធ្វើឲ្យកោសិកា 

មានសុខភាពល្អ), fibroblasts - ជាច្វ៉្ក់ប្ូត្អុីនចងហ្ស្នន្ 

ស្ប្ក ឬ DNA ន្ស្ប្កឲ្យជាប់គ្ន្(ធ្វើឲ្យកោសិការល្អឡើងវិញ) និង

ផ្ទ្ជុំវិញរបស់វឲ្យមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់។ ធ្វើឲ្យរាង របស់អ្នកស្ឡូន 

និងបំបាត់ខ្ល្ញ់ភ្ល្ និងកំប៉្ះគូទ។
An exceptional treatment that simultaneously stimulates 

adipocytes (slimming cells), fibroblasts (rejuvenating cells), 

and their environment for maximum effectiveness. Slim 

your body, and smooth away the appearance of cellulite.

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

50mn

៤២៦,៤០០ ៛   |   104 $

ENDERMOLOGIE WELLBEING TREATMENTS



សុខមាលភាព
WELLNESS



Relaxation

បច្ច្កទ្ស Endermologie រូមជាមួយការប្ើថ្មក្ត្ដ្លបានគំនិត

មកពីវិធីម្៉ាស្សាកាតាកូរីរបស់ជបុ៉ន វិធីព្យាបាលន្ះផ្តល់នូវអារម្មណ៍ធូរ

ស្្លយ៉្ងខ្ល្ំង។

Endermologie associated with hot stones. Inspired by 

Japanese Katakori massages, this treatment provides 

deep and lasting relaxation.

Toning 

ល្អបំផុតសម្្ប់ការសម្កទម្ងន់ ឬសម្្ប់ស្ប្កដ្លមានកង្វះជាតិ

ពណ៌។ ការរំញោចលើកោសិកាន្ះ ផ្តល់មកវិញនូវស្ប្កតឹងណ្ន 

និងភ្លឺថា្ល្។

Ideal after an important weight loss or for a skin with a 

lack of tonicity. This intense cellular stimulation gives back 

elasticity and radiance.

Revitalizing 

ការព្យាបាលព្ញតួខ្លួនន្ះ បញ្ច្ញនូវអារម្មណ៍តានតឹង និងផ្តល់ 

ថាមពលឡើងវិញ។ ការហាត់ដកដង្ហើមដ្លបូករួមជាមួយវិធីព្យា

បាលន្ះជំរុញឱ្យ “គ្ប់យ៉្ងល្អប្សើរ”។

This full-body treatment releases tensions and refocuses 

energy. The associated breathing exercises encourage 

the «letting go».

Detoxifying

សម្្កខ្នង និងក។ សមា្អ្តប្ព័ន្ធបញ្ច្ញចោល Lymphatic  ពីជើង 

តួខ្លួន និងមុខ។

Back and neck relaxation. Esthetic lymphatic drainage of 

legs or of the entire body and face.

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

60mn

៥០៨,៤០០ ៛   |   124 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

60mn

៥០៨,៤០០ ៛   |   124 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

60mn

៥០៨,៤០០ ៛   |   124 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

60mn

៥០៨,៤០០ ៛   |   124 $

ENDERMOLOGIE WELLNESS & SPA



ការបែែមកសភាពដើម
RETREATS



Intensive Anti-Ageing Retreat     

មា៉្ស្សាព្ញរាងកាយ មុខ និងកក៏ដូចជាបរិវ្ណទ្ូង និងដ្។

ការព្យាបាលលើកោសិកាន្ផ្ទមុ្ខ ដើម្បីកមា្ចត់្ជាតិពុលធ្វើឱ្យស្ប្ក 

មុខភ្លឺរលោងមានសភាពភ្លឺថា្ល្ និងបំបាត់ស្ន្មជ្ីវជ្ួញលើមុខ ក 

និង ដ្។  

សមស្បសម្្ប់ស្ប្កដ្លខ្វះជាតិពណ៌។ ការជំរុញឲ្យមានកោ 

សិកាលូតលាស់ន្ះ ផ្តល់មកវិញនូវស្ប្កតឹងណ្នភ្លឺថា្ល្ និងបង្កើត 

ស្ទាប់ស្ប្កឡើង  វិញ ។

Full body, face and neck massage as well as décolleté 

and hands.

Cellular Regeneration face treatment drains toxins, 

brightens the complexion and smoothes skin texture while 

filling in wrinkles on the face, neck and hands.

Ideal for skin with lack of tonicity. This intensive cellular 

stimulation gives back elasticity, radiance and skin density.  

2 days

 ១,៥២៩,៣០០ ៛   |   374 $

4 days

  ៣,០៦២,៧០០ ៛  |   747 $

6 days

   ៤,៥៩២,០០០ ៛   |   1,120 $

ENDERMOLOGIE RETREATS



Intensive Detoxifying Retreat

ការរួមបញ្ចូលគ្ន្ន្បច្ច្កទ្ស endermologie® និងគំរ ូ

digitopuncture endermologie® នឹងធ្វើឲ្យធូរស្្លគ្ប់សរីរាង្គ

សច់ដុំចាប់ពីផ្ន្កខងលើមក។

ចំណុចមួយដ្លផ្ត្តលើប្ព័ន្ធសរស្ប្សទ ជួយឱ្យខ្លួនស្្ល

ទំាងសុ្ង។ បន្ថម្លើការព្យាបាលផ្ទមុ្ខឲ្យមើលទៅស្ស់ថា្លជ្ាមួយ 

នឹងវិធីសស្ត ្endermopuncture ដ្លផ្តត្ជាពិស្សទៅលើវង្វង់ 

ភ្ន្ក (ត្បកភ្ន្កហើម និងខ្ម្) ។

សមា្អ្តប្ព័ន្ធបញ្ច្ញចោល Lymphatic  ពីជើង តួខ្លួន និងមុខ។ 

កមា្ច្ត់ជាតិពុល និង “ផ្គត់ផ្គង់អុកសុីស្ន” ឡើងវិញដល់ស្ប្កឲ្យ

មានភាពរលោងស្អ្ត និងភ្លឺថា្ល្។

The combination of the endermologie® technique and 

digitopuncture endermologie® modelling will release all 

forms of muscular tension from the upper back.

One step focusing on solar plexus helps the body to 

fully  unwind. Complete facial regeneration with the 

endermopuncture treatment, and special attention paid to 

the eye contour (puffiness and dark circles).

Esthetic lymphatic drainage of legs or of the entire body 

and face. Drains toxins and “reoxygenates” the skin for a 

purified and radiant complexion.



Mommy Make-Over

ជាវិធីព្យាបាលដ្លបង្កើតឡើងយ្៉ងពិស្ស នឹងធ្វើអោយ  អ្នកមាន

អារម្មណ៍ដូចជាអ្នកមា្ត្យវ័យក្ម្ងម្តងទៀតអញ្ចឹង។ 

កមា្ច្ត់ជាតិពុល និង  “ផ្គត់ផ្គង់អុកសុីស្ន” ឡើងវិញដល់ស្ប្កឲ្យ

មានភាពរលោងស្អ្ត និងភ្លឺថា្ល្។

ដើម្បីការជម្ុញ និងភាពភ្លឺថា្ល្ន្ពណ៌សម្បុរភា្ល្មៗ។ បញ្ច្ញនូវ

អារម្មណ៍តានតឹង និងផ្តល់ថាមពលឡើងវិញ។ ការរំញោចលើកោ 

សិកាន្ះ ផ្តល់មកវិញនូវស្ប្កតឹងណ្ន និងភ្លឺថា្ល្។

ការថ្រក្សាជាពិស្សលើត្បកភ្នក្ហើម និងខ្ម ្ហើយជារួមនឹងផ្តល់

ជាបទពិសោធន៍ដ៏ចងចាំមួយ។

The specially designed mommy makeover will let you feel 

like a newborn mom again…. 

Drains toxins and “reoxygenates” the skin for a purified 

and radiant complexion.

For an immediate boost and sensation of lightness. This 

treatment releases tensions and refocuses energy. The 

intense cellular stimulation gives back elasticity and radiance. 

Special care for puffy eyes and dark circles and an overall 

refreshment will be experienced.



សុខភាព
HEALTH



សុខភាព
HEALTH

Office Syndrome

ប្មូលផ្តុំជាលិកា និងរំញោចការផ្ល្ស់ប្តូរចរន្តឈាមរត់ ដើម្បីកាត់ 

បន្ថយ សមា្ព្ធ និងបំបាត់ភាពរឹងន្សច់ដុំ វិធីព្យាបាលគួជាទី  ព្ញ  

ចិត្តនិងប្បធម្មជាតិន្ះ ជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់សួ្ល ហើយកាត់បន្ថយ 

ការឈឺចាប់ន្សច់ដុំយ៉្ងខ្ល្ំង។

Mobilizes tissue and stimulates circulatory exchanges to 

relieve tension and reduce stiffness.  This pleasant and 

natural treatment restores joint mobility while significantly 

reducing pain.

Migraine

រំញោចការផ្ល្ស់ប្តូរចរន្តឈាមរត់ ដើម្បីកាត់បន្ថយសមា្ព្ធ និងការ 

ឈឺក្នុងសច់ដំុ។

Stimulates circulatory exchanges to relieve tension and 

reduce pain.  

Muscle Tension

ប្មូលផ្តុំជាលិកា និងរំញោចការផ្ល្ស់ប្តូរចរន្តឈាមរត់ ដើម្បីកាត់ 

បន្ថយ សមា្ព្ធ និងបំបាត់ភាពរឹងន្សច់ដុំ វិធីព្យាបាលគួជាទី  ព្ញ  

ចិត្តនិងប្បធម្មជាតិន្ះ ជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់សួ្ល ហើយកាត់បន្ថយ 

ការឈឺចាប់ន្សច់ដុំយ៉្ងខ្ល្ំង។

Mobilizes tissue and stimulates circulatory exchanges to 

relieve tension and reduce stiffness.  This pleasant and 

natural treatment restores joint mobility while significantly 

reducing pain.

10mn

៩០,២០០ ៛   |  22 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

10mn

៩០,២០០ ៛   |  22 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

10mn

៩០,២០០ ៛   |  22 $

20mn

១៧២,២០០ ៛   |   42 $

ENDERMOLOGIE THERAPEUTICS



Muscle Warm-up

ប្មូលផ្តុំជាលិកា ដើម្បីឲ្យការហាត់ប្្ណន្សច់ដុំសមស្បហ្នឹង 

កមា្ល្ំង និងការពារពីការរមួលសរស្។

Mobilizes tissue in preparation for exercise to optimize 

the performance and as prevention of sports injuries.

Muscle Recovery

វិធីព្យាបាល LPG រួមបញ្ចូលទាំងវិធីសស្ត្ចាប់សរស្ និងការ 

បន្ធូរភាពហើមន្សរស្។ ការព្យាបាលន្ះសកសមបំផុតក្្យពី

ការដ្លប្ឹងហាត់ប្្ណខ្ល្ំងព្ក ដ្លបានធ្វើឲ្យសច់ដុំរឹងនិង 

ជួយឲ្យប្ឡប់មកសភាពដើមវិញ។

LPG combines both soft tissue mobilization and treatment 

swelling. This treatment suits well after hard exercise 

period when muscles feeling stuffy and recovery is 

prolonged.

Irritable Bowel Syndrome 

ការឈឺពោះ និងការផ្ល្ស់ប្តូរចលនារបស់ពោះវៀន ដ្លបណ្ត្លមក 

ពីការរាគ ទល់លាមក ស្ត្្ស វនឹងធូរស្បើយបនា្ទ្ប់ពីការព្យាបាល

ហើយ។

Abdominal pain and changes in the pattern of bowel 

movements causes by diarrhoea, constipation, stress will 

be relieved after the treatment.

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

30mn

២៥៤,២០០ ៛   |   62 $

15mn

១៣១,២០០ ៛   |   32 $



ឈុតមា៉ែសែសា
ENDERMOLOGIE KITS



ឈុត Endermowear suite គឺត្ូវការចាំបាច់ក្នុងព្លធ្វើការព្យា

បាល ដើម្បីឲ្យការព្យបាលមានប្សិទ្ធភាពកាន់ត្ខ្ពស់ទៅដល់ជា

លិកា។

ឈុតទាំងន្ះនឹងផ្តល់ជូនឲ្យប្ើដោយឥតគិតថ្ល្ព្លប្ើប្្ស់

ស្វកម្ម ប៉ុន្ត្បើសិនអ្នកចង់បានឈុតផ្ទ្ល់ខ្លួន ឈុតទាំងន្ះក៏

មានសម្្ប់លក់ព្មជាមួយកាបូប LPG។

A special endermowear suit is needed during the 

treatment for a deeper tissue grabbing and easier 

maneuvers.

These suits will be available free of charge but for those 

who would prefer to have their own, they are available 

with a nice LPG bag.

S  /  M  /  L  /  XL

២០៤,១០០ ៛   |   59 $

ENDERMOWEAR SUITS

XXL

២៧៩,៩០០ ៛   |   69 $





TEMPLATION

Rok Rak Street, Modul 3, Phum Sla Kram, Siem Reap

For your reservations, please call:

+855 12 233 350 or 0 from your room telephone

Open daily from 10.00am to 8.00pm

www.maads.asia/templation


