( FACIAL SOLUTIONتحليل  -ومحلول للوجه)
ارفع جمالك الطبيعي وعززه ،واشعر باالسترخاء في جسمك بالكامل وأنت تنزلق إلى بيئة من الصفاء الخصب .توفر حزمة RAKxa Facial Solution
فرصة نادرة للتراجع عن الحياة الصاخبة لتنغمس في واحة من الهدوء .اسمح لخبرائنا الجماليين بتخصيص ووصف برنامج عالج تجميل كامل  -مصمم
صا لك.
خصي ً
تشتهر تايالند عالميًا بخبرتها في العالجات التجميلية المتميزة ،وهي موطن لبعض أفضل األطباء في العالم في هذا المجال .في ( RAKxaراكسا) ،اخترنا
أفضل خبراء التجميل إلرشادك نحو أهداف جمالك المحددة.
تعرفي بشكل أفضل على بشرتك بمساعدة أخصائيي التجميل الطبيين في ( VitalLifeفايتل اليف) ،واكتشفي أن الجمال أكثر من مجرد عمق الجلد .يمكن
لخبرائنا أن يصفوا مغذيات مفيدة ومضادات األكسدة ،وكل ذلك مدعوم بتقنية شد التجميل الطبية المتقدمة .يمكنك أيضًا اختيار االستمتاع بعالجات إضافية
لمحلول الوجه أثناء إقامتك معنا ،من أجل زيادة الفوائد وتحقيق أقصى استفادة من وقتك في ( RAKxaراكسا).

ويشتمل البرنامج على:
 -1استشارات صحة وعافية
 -2إقامة حسب االختيار
 -3ليموزين من وإلى المطار
 -4ثالث وجبات صحية أو وجبات للتخلص من السموم لشخص واحد في ليلة اإلقامة
 -5مشروبات صحية وشاي أعشاب وفواكه موسمية طازجة في الفيال مجانا
 -6كشف بدني عام مجانًا
 -7لياقة بدنية وأنشطة ترفيهية يومية مجانًا
 -8استخدام منطقة المعالجة المائية مجانًا ،بما في ذلك حمام سباحة للحيوية وبخار وبخار باألعشاب وساونا ودش ومغطس بارد
 -9عالجات محددة على النحو الوارد في البرنامج

مشتمالت الليلة اإلضافية
 -1إقامة حسب االختيار
 -2ثالث وجبات صحية أو وجبات للتخلص من السموم لشخص واحد في ليلة اإلقامة
 -3مشروبات صحية وشاي أعشاب وفواكه موسمية طازجة في الفيال مجانا
 -4لياقة بدنية وأنشطة ترفيهية يومية مجانًا
 -5استخدام منطقة المعالجة المائية مجانًا ،بما في ذلك حمام سباحة للحيوية وبخار وبخار باألعشاب وساونا ودش ومغطس بارد
 -6يُطبق رصيد عالج بقيمة  7000بات تايالندي صافي للفرد في الليلة لشراء عالجات أثناء اإلقامة في ( RAKxa Jaiراكسا جاي) (العافية الشاملة) وفي
( RAKxa GAYAراكسا كايا) (الجيم الطبي).
ال يمكن استبدال هذه الرصيد نقدًا ،وال تنطبق على شراء المنتجات في ( RX Store،VitalLifeالعافية الصحية).

اإلقامة لمدة  3ليالي شاملة
استشارات
 1استشارة صحة وعافية
 1استشارة طبيب التجميل
 1استشارة تغذية وحمية

التقييمات
 1تقييم حركة بدنية
 1وخز باإلبر للوجه

العالجات
 1عالج بالبوتولينوم (بحد أقصى  100وحدة)
 1حشو ( 4محاقن)
 1جلسة عالج بالضوء للجسم كله
 1جلسة واحدة في غرفة الضغط العالي
 1عالج شد الوجه
( IV infusion with weber laser therapy 1عالج حقن بالوريد مع عالج ويبراليزر)
 1مكمل محلول للجسم لمدة شهر
 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)
 1مساج لفروة الرأس
 1استشفاء بوعاء مغني
 1عالج ( RAKxaراكسا) للجسم
 1فيشل Hydramemory
 1وخز باإلبر للوجه

