( BODY SOLUTIONتحليل علمي للجسم)
معروف أن العافية تشع من الداخل إلى الخارج ،ويظهر ذلك على البشرة كدليل على النضارة والحيوية ،وتعمل حزمة التحليل في راكسا ( RAKxaراكسا)
حالة توازن في الجسم .فهي تركز على الصحة والعالج حتى تتمكن من الوصول إلى عافية شاملة من الرأس إلى أخمص القدمين.
يبدأ هذا البرنامج بتحليل علمي غير جراحي للجسم نخلص منه إلى برنامج الحلول التي يحتاجها الجسم .ومن هنا يجمع فريق األطباء في ( RAKxaراكسا)
بين عناصر النار والجليد لتحديد شكل جسمك ونحته .وتُعطى عالجات ( VitalLifeفايتل اليف) بالتسريب للوصول إلى توازن التمثيل الغذائي ،مما يساعد
في الحفاظ على إعطاء جسمك الشكل المثالي .ركز على صحتك الداخلية ودعها تشع.

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  5ليالي شاملة
االستشارات
 1استشارة صحة وعافية
 1استشارة طبيب التجميل
 1استشارة طبيب لمكافحة الشيخوخة
 1استشارة متابعة

التقييمات
 1تحليل عافية علمي للحمض النووي
 1تحليل دم  +تشخيص
 1تقييم حركة بدنية
 1تركيبة الجسم

العالجات
 4عالجات لنحت الجسم
 1جلسة ساونا باردة
 1جلسة عالج بالضوء للجسم كله
 1جلسة واحدة في غرفة الضغط العالي
 1حقنة إنقاص وزن
 1عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر
 1عالج مائي للقولون  +عالج بديل بروبيوتيك
 1مكمل محلول للجسم لمدة شهر
 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)
 1مساج للقدمين
 2مساج تصريف لمفاوي يدوي
 1عالج ( RAKxaراكسا) للجسم
 1وخز باإلبر للوجه
 1شيرودارا
 1تجديد فيشي
 1جلسة تشي ني تسانغ
 1استشفاء كريستال

