WELCOME TO RAKxa,
WHERE HEALTH IS WEALTH.
ยินดีต้อนรับสู่รก
ั ษ

MEET RAKxa.
เริม
่ ต้นสุขภาพดีในแบบของคุณที่ รักษ
หากคุณก�ำลังมองหาการดูแลสุขภาพแบบครบจบในที่เดียว
รักษ คือค�ำตอบของสิง
ุ ก�ำลังมองหา
่ ที่คณ
คุณจะได้รบ
ั ค�ำแนะน�ำและรับการออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
จากทีมแพทย์และผู้เชีย
่ วชาญศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่
(Advanced Medical Science) ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม
(Holistic Wellness) ทั้งแพทย์แผนชะลอวัยและแพทย์ทางเลือก แผนไทย จีน
และอายุรเวท ไปจนถึงการใช้พลังงานบ�ำบัด ผ่อนคลายและสดชื่นไปกับธรรมชาติ
บริสท
ุ ธิข
์ องคุ้งบางกระเจ้า เพื่อสร้างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

WELLNESS SERVICES
รักษดูแลสุขภาพคุณโดยแพทย์และผู้เชีย
่ วชาญ
ที่น�ำทรีตเมนต์ระดับโลกและศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มาไว้ในที่เดียว

VitalLife Scientific Wellness Clinic
บริการด้านสุขภาพโดยเแพทย์และผู้เชีย
่ เสริมสุขภาพ
่ วชาญเฉพาะทางจากศูนย์สง
และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ทันสมัย ร่วมกับการใช้เครื่องมือและวิธก
ี ารทาง
วิทยาศาสตร์ที่พิสจ
ู น์ได้ เพื่อเพิ่มพู นประสิทธิภาพในการดูแลครอบคลุมทั้งสุขภาพและความงาม อาทิเช่น
• Medical Lab การตรวจเลือด ตรวจดีเอ็นเอ วัดระดับฮอร์โมน
ตรวจหาสภาวะการอักเสบของร่างกาย
• IV Infusion การให้สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ เพื่อฟื้ นฟู รา่ งกาย
• Photo-Light Therapy การบ�ำบัดด้วยแสง เพื่อฟื้ นฟู กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อที่บาดเจ็บ
• Cryosauna การใช้ความเย็น เพื่อลดการอักเสบของร่างกาย ด้วยอุ ณหภูมิ -130 องศาเซลเซียส
• Hyperbaric Chamber เติมออกซิเจนให้รา่ งกายด้วยเครื่องปล่อยออกซิเจนบริสท
ุ ธิ์
• Aesthetics ทรีตเมนต์ความงาม เพื่อความสวยจากภายในสูภ
่ ายนอก เช่น อัลเทอร่า การฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์
และ Coolsculpting

RAKxa JAI - Holistic Wellness Centre
ศูนย์รวมการบ�ำบัดและฟื้ นฟู สข
ุ ภาพ โดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
• Traditional Thai Medicine ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ที่ไม่ได้มเี พียงแค่การนวดหรือประคบ แต่ยง
ั มี
การน�ำสมุนไพรมาท�ำเป็นยาพอกหรือเผายา โดยใช้ความร้อนผ่านเครื่องยาสมุนไพร บรรเทาอาการภูมแ
ิ พ้
พร้อมไล่ลมที่อยูใ่ นกล้ามเนื้อ เพื่อให้คณ
ุ เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีข้ น
ึ
• Traditional Chinese Medicine ศาสตร์การแพทย์แผนจีน เริม
่ จากการแมะหรือการสัมผัสชีพจร
ไปจนถึงการบ�ำบัด เช่น ฝังเข็ม การครอบแก้ว และการท�ำกัวซา
• Ayurveda อายุรเวทหรือศาสตร์การแพทย์แผนอินเดีย เราน�ำสมุนไพรออร์แกนิกมาปรุงน�้ำมันขึ้นเอง
เพื่อส่วนผสมที่สดใหม่ และปลอดภัย เช่น Elakizhi ทรีตเมนต์แบบอินเดียดั้งเดิม ใช้การผัดสมุนไพรกับน�้ำมันงา
แทนการนึ่งก่อนใส่ในลูกประคบ แล้วน�ำมาถูบนร่างกาย เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ
• Energy Healing การใช้พลังงานบ�ำบัด ประกอบไปด้วย
การบ�ำบัดด้วยเสียง Singing bowl ช่วยให้ระบบพลังงานในร่างกายกลับมาสมดุลอีกครัง้
เกิดความผ่อนคลายระดับลึก ไปจนถึงการใช้พลังหินบ�ำบัดกับจักระทั้ง 7 ของร่างกาย
• Hydrotherapy Area โซนธาราบ�ำบัด เช่น การบ�ำบัดด้วยการลอยตัว Flotation
ในน�้ำเกลือ Epsom เข้มข้น ช่วยท�ำความสะอาดผิว เติมแร่ธาตุให้กับกล้ามเนื้อ พร้อมด้วยห้องอบไอน�้ำสมุนไพร
ห้องซาวน่าอินฟาเรด ไอซ์มูนชาวเวอร์ และสระน�้ำอุ ่น น�้ำเย็น นั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาติที่ Ralaxation room

RAKxa GAYA - MEDICAL GYM
รักษให้ความส�ำคัญกับการตรวจประเมินเฉพาะบุคคล และเน้นการฝึกท�ำความเข้าใจการออกก�ำลังกาย
ตั้งแต่การท�ำงานของสมองที่สง
่ั งานไปยังกล้ามเนื้อ
ซึ่งเป็นจุ ดเริม
่ ต้นที่ควบคุมการเคลื่อนไหวไปจนถึงกระดูก และส่วนของกล้ามเนื้อ เพื่อท�ำให้การออกก�ำลังกายของคุณ
เป็นไปอย่างปลอดภัย ตรงจุ ด และมีประสิทธิภาพต่อร่างกายในระยะยาว อาทิเช่น
• Physical Movement Assessment การตรวจประเมินความเคลื่อนไหว โดยนักกายภาพบ�ำบัด
• Biomehanic Analysis การใช้โปรแกรมความละเอียดสูง ท�ำการวิเคราะห์รูปแบบการเดิน
ในแต่ละบุคคล เพื่อประเมินความสมดุลของกล้ามเนื้อ และท่าทางที่สง
่ ผลต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อ
อันเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติในระยะยาว
• Personalise Corrective Exercise การออกก�ำลังกายแบบตัวต่อตัว ที่ออกแบบจากข้อมูล
การตรวจวิเคราะห์ โดยนักกายภาพบ�ำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการออกก�ำลังกายที่ปลอดภัย ตรงเป้า
หมายของการมีกล้ามเนื้อและข้อต่อที่แข็งแรงในระยะยาว
• Private Susspension Session เป็นรูปแบบการออกก�ำลังกายเพื่อการบ�ำบัดรักษา ผ่านอุ ปกรณ์ที่เรียกว่า
“Red cord“ มีลักษณะเป็นห่วงเชือกแขวนสีแดงส�ำหรับช่วยพยุงร่างกายแต่ละส่วน ใช้น้ �ำหนักตัวเปลี่ยนเป็นแรงต้าน
ขณะออกก�ำลัง กระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่เคยได้ใช้งาน หรือใช้งานอยูแ
่ ต่น้อย ให้กลับมาท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

TASTE MEETS HEALTH
อาหารเป็นอีกหนึ่งหัวใจส�ำคัญของการดูแลสุขภาพที่รก
ั ษ
เราใช้ปรัชญาการปรุงอาหารที่ชว่ ยลดความเสีย
่ งในการเกิดอักเสบของส่วนต่างๆในร่างกาย
ออกแบบโดยนักโภชนาการและเชฟ ดูแลก�ำหนดอาหารแต่ละเมนู
เพื่อให้อาหารทุกค�ำเข้าไปเสริมสร้างสุขภาพ

ห้องอาหารอูน
่ ้�ำ
เวลาการให้บริการ
มื้อเช้า 07.00 - 10.00 น.
มื้อกลางวัน 11.00 - 14.00 น.
มื้อเย็น 18.00 - 21.00 น.

เรือนน�้ำชา RAKxa CHA
เวลาการให้บริการ
10.00 - 18.00 น.

ห้องอาหารอู ่ขา้ ว เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้

MEET THE REST
วิลล่าทุกหลังออกแบบอย่างเรียบง่าย และมีความเงียบสงบ
เพื่อให้คณ
ุ ใช้เวลาอยูก
่ ับตัวเองได้อย่างเต็มที่ ภายใต้โทนสีที่อบอุ ่นสะท้อนความเป็นธรรมชาติ
รวมถึงทุกฟังก์ชน
่ั การใช้งานและการออกแบบที่เราค�ำนึงถึงสุขภาพ ความสะดวก
และความปลอดภัยของคุณเป็นหลัก ท่ามกลางพรรณไม้นานาพันธุ ์
เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางกายและใจ ที่รก
ั ษ คุณจะได้รบ
ั การฟื้ นฟู จต
ิ ใจผ่านธรรมชาติบริสท
ุ ธิ์
กลิ่นหอมของดอกไม้ที่พัดโชยมาตามลม และวิวทิวทัศน์อันเขียวขจีของคุ้งบางกระเจ้า

แบบวิลล่า/ขนาดวิลล่า
การ์เด้น วิลล่า ขนาด 80 ตร.ม.
พู ลวิลล่า ขนาด 101 ตร.ม.
บ้านอยูด
่ ี ขนาด 400 ตร.ม.
บ้านมีสข
ุ ขนาด 400 ตร.ม.

RETREAT PACKAGES
เพราะความต้องการในเรื่องการดูแลสุขภาพของแต่ละคนแตกต่างกัน
รักษ จึงมีโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์เป้าหมายการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล
ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 14 วัน
ทุกทรีตเมนต์ของเราจะเข้าไปช่วยปรับสมดุล เสริมสร้างภูมค
ิ ้ม
ุ กัน ฟื้ นฟู สข
ุ ภาพ
เพื่อลดความเสีย
่ งของการเกิดโรคในระยะยาว รวมถึงการดูแลสุขภาพผิวให้สดใสดูดีในแบบคุณ

PROGRAMMES & PACKAGES
PROGRAMMES

PACKAGES
1 DAY

1 NIGHT

2 NIGHTS

3 NIGHTS

5 NIGHTS

7 NIGHTS

10 NIGHTS 14 NIGHTS

Experience RAKxa
Immunity Booster
De-stress
Detox
Aesthetics
Discover RAKxa
Facial Solution
Body Solution
Facial and Body Solution
Mobilise
Gut Health
Weight Management

• Experience RAKxa โปรแกรมนี้จะช่วยให้คณ
ุ รูจ้ ก
ั ตัวเองมากขึ้นใน 1 วัน ได้รบ
ั ค�ำแนะน�ำจากทีมแพทย์
และผู้เชีย
่ วชาญ ทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างกาย ผ่อนคลายกับทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพที่เหมาะกับคุณ
• Immunity Booster โปรแกรมเสริมสร้างภูมค
ิ ้ม
ุ กัน พร้อมฟื้ นฟู รา่ งกายและจิตใจ
• De-stress โปรแกรมบ�ำบัดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อรักษาความสมดุล และการฝึกสติ
• Detox โปรแกรมล้างพิษ พร้อมบ�ำบัดลึกถึงระดับจิตวิญญาณ และเสริมสร้างสมาธิ
• Aesthetics โปรแกรมบ�ำรุงผิวหน้า พร้อมวิเคราะห์ปัญหาผิว
• Discover RAKxa โปรแกรมเริม
ุ ได้เข้าใจสุขภาพของตัวเอง พร้อมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
่ ต้นให้คณ
• Facial Solution โปรแกรมดูแลผิวหน้าโดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ให้คณ
ุ สวยจากภายในสูภ
่ ายนอก

• Body Solution โปรแกรมคืนสมดุลสูร่ า่ งกายและผิวพรรณ เพื่อให้คณ
ุ เป็นเจ้าของรูปร่างที่สมส่วน สวยงาม
พร้อมมีสข
ุ ภาพดี
• Facial and Body Solution โปรแกรมฟื้ นฟู ผิวหน้าและผิวกายให้กลับมาสวยสดใส แลดูอ่อนเยาว์
พร้อมรูปร่างสวยสมส่วน
• Mobilisation โปรแกรมฟื้ นฟู กล้ามเนื้อและข้อต่อ และเพิ่มความคล่องตัวของร่างกาย

• Gut Health โปรแกรมปรับสมดุลของล�ำไส้และระบบย่อยอาหาร ช่วยลดอาการภูมแ
ิ พ้เพิ่มระบบภูมค
ิ ้ม
ุ กัน
• Weight Management โปรแกรมควบคุมน�้ำหนักและดูแลรูปร่างให้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณ

โทร 02 055 3100
อีเมล์ rakxa@rakxawellness.com
Line Official: @rakxawellness
Facebook & Instagram: RAKxa Wellness
www.rakxawellness.com

