( LONG COVIDبرنامج عالجي لفترة طويلة  -للمرضى ممن تم
شفاؤهم من كورونا)
يستهدف هذا البرنامج التكاملي المختار الجهاز التنفسي وتقليل االلتهابات ،وهو األنسب للمرضى ممن تم شفاؤهم من كورونا*.
يتم العالج عن طريق اليدين العاريتين والعقاقير الطبيعية ،وتساعد هذه العالجات التقليدية على إزالة االنسدادات ،وتعزيز تدفق الطاقة في جسمك .يستهدف
البرنامج ملء الدم والرئة بالكثير من األكسجين والفيتامينات عبر تقنية متطورة لتعزيز التئام األعضاء المتضررة .ومن الحكمة القديمة إلى العلم الحديث ،ففي
( RAKxaراكسا) نضمن أن طريقك لتجديد شباب الرئتين سيكون فريدًا وشخصيًا.

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
االستشارات
 1استشارة صحة وعافية
 1استشارة طبيب

التقييمات
 1اختبار معملي :ملف cd d3 / cd4 / cd8
 1اإلختبار المعملي56/16 cd % :
 1اختبار معملي :نشاط الخاليا الطبيعية السامة القاتلة
 1تقييم حركة بدنية

العالجات
 1جلسة في غرفة الضغط العالي
 1أوزون الدم
 1تعزيز مضادات األكسدة
 1الوخز باإلبر
 1عالج تايالندي تقليدي يا باو إلزالة السموم
 1األبيانغا
 1توازن شاكرا
 1جلسة براناياما
 1تمرين شخصي تصحيحي

