( DETOXالتخلص من السموم)
يتم في البرنامج دمج التقنيات المبتكرة بما في ذلك سوائل فيتامين المغذي بالوريد  IVالقوي مع المأكوالت المغذية والتطهيروعالجات (األيورفيدا
 ) Ayuvedicالطبيعية والتدليك واألدوية الصينية والتايالندية التقليدية.
وبالرجوع إلى هذه النتائج يصمم المتخصصون والمستشارون برنامجًا إلزالة السموم الطبيعية من الجسم ،مما يساعد على التخلص من العناصر الخارجية
والداخلية التي تضر أكثر مما تنفع.
يتم في البرنامج دمج التقنيات المبتكرة بما فيها سوائل فيتامين  IVالقوية مع المأكوالت المغذية والتطهير والعالجات الطبيعية من  Ayuvedicوالتدليك
واألدوية الصينية والتايالندية التقليدية.
وإلى جانب ممارسة التيقظ يرمي البرنامج إلى إزالة السموم من العقل والجسم بالكامل ،وتعزيز وظائف المناعة ،وخفض آثار الملوثات .كما يهدأ البرنامج
من أعراض الحساسية ،ويحسن اليقظة ويدعم الشعور بالهدوء.

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

اإلقامة لمدة  5ليالي شاملة

اإلقامة لمدة  7ليالي شاملة

االستشارات

االستشارات

االستشارات

 1استشارة صحة وعافية

 1استشارة صحة وعافية

 1استشارة صحة وعافية

 2استشارة من اإلطباء

 2استشارة من اإلطباء

 3استشارة من اإلطباء

 1استشارة تغذية وحمية

 1استشارة تغذية وحمية

 1استشارة تغذية وحمية

 1استشارة متابعة

 1استشارة متابعة

 2استشارة متابعة

التقييمات

التقييمات

التقييمات

 1تحليل عافية علمي للحمض النووي

 1تحليل عافية علمي للحمض النووي

 1تحليل عافية علمي للحمض النووي

 1تحليل دم كامل  +تحليل بول  +تحليل براز

 1تحليل دم كامل  +تحليل بول  +تحليل براز

 1تحليل دم كامل  +تحليل بول  +تحليل براز

 1تحليل بول الكتشاف المعادن الثقيلة

 1تحليل بول الكتشاف المعادن الثقيلة

 1تحليل بول الكتشاف المعادن الثقيلة

 1تقييم حركة بدنية

 1تقييم حركة بدنية

 1تقييم حركة بدنية

 1تقييم عالج طبيعي

 1تقييم عالج طبيعي

 1تقييم عالج طبيعي

 1رسم قلب

 1رسم قلب

 1رسم قلب

 1تضاؤل الحيوية المبكر

 1تضاؤل الحيوية المبكر

 1تضاؤل الحيوية المبكر

 1جلسة تحليل مكونات الجسم

 1جلسة تحليل مكونات الجسم

 2جلسة تحليل مكونات الجسم

العالجات

العالجات

العالجات

 2جلسة ساونا باردة

 2جلسة ساونا باردة

 3جلسة ساونا باردة

 1جلسة عالج بالضوء للجسم كله

 1جلسة عالج بالضوء للجسم كله

 3جلسة عالج بالضوء للجسم كله

 1جلسة ساونا باألشعة تحت الحمراء

 1جلسة ساونا باألشعة تحت الحمراء

 2جلسة ساونا باألشعة تحت الحمراء

 1جلسة واحدة في غرفة الضغط العالي

 1جلسة واحدة في غرفة الضغط العالي

 3جلسات غرفة الضغط العالي

 1عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر

 1عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر

 2عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر

 1عالج مائي للقولون  +عالج بديل بروبيوتيك

 2عالج مائي للقولون  +عالج بديل بروبيوتيك

 3عالج مائي للقولون  +عالج بديل بروبيوتيك

 1مكمل غذائي للتخلص من السموم لشهر واحد

 1مكمل غذائي للتخلص من السموم لشهر واحد

 1مكمل غذائي للتخلص من السموم لشهر واحد

 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)

 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)

 2مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)

 2جلسة تشي ني تسانغ

 2جلسة تشي ني تسانغ

 2جلسة تشي ني تسانغ

 1جلسة عالج تايالندي تقليدي إلزالة السموم

 2جلسة عالج تايالندي تقليدي إلزالة السموم

 2جلسة عالج تايالندي تقليدي إلزالة السموم

 1كايا سدي

 1كايا سدي

 1كايا سدي

 1مساج تصريف لمفاوي يدوي

 2مساج تصريف لمفاوي يدوي

 1مساج تصريف لمفاوي يدوي

 1استشفاء كريستال

 1تنظيف فعال للوجه

 1تنظيف فعال للوجه

 1جلسة وخز باإلبر الصينية وكي أولى

 1استشفاء كريستال

 1استشفاء كريستال

 1جلسة براناياما

 1جلسة وخز باإلبر الصينية وكي أولى

 1جلسة وخز باإلبر الصينية وكي

 1حجامة

 1حجامة

 1جلسة يوجا للتخلص من السموم

 1جلسة يوجا للتخلص من السموم

 1جلسة براناياما

 2جلسة براناياما
 1توازن شاكرا
 1ريكي
 1شيرودارا

