( FACIAL AND BODY SOLUTIONتحليل -ومحلول للوجه والجسم)
إشراق حقيقي للبشرة من الداخل ومن الخارج .تعزز حزمة حلول الوجه والجسم من ( RAKxaراكسا) صحتك الداخلية ،وتعيد توازن جسمك وتزيد من
جمالك الطبيعي.
تبدأ العالجات بتحليل شخصي لجسمك وبشرتك باستخدام أحدث أدوات التشخيص.
البرنامج مصمم للمزج بين العالجات الجمالية الفعالة وعالجات العافية الشاملة بما يتناسب مع احتياجاتك ،وعالج أعراض الشيخوخة وتحسين عافية
الجسم بالكامل.
الحزمة عبارة عن مزيج من العالجات تستهدف الجلد والجسم وتعطي حالً سريعًا لصحة نابضة بالحياة والحيوية.

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
 1استشارة متابعة

التقييمات
 1تحليل عافية علمي للحمض النووي
 1تحليل دم  +تشخيص
 1تقييم حركة بدنية
 1جلسة تحليل مكونات الجسم
 1تحليل للوجه

العالجات
 1عالج بالبوتولينوم (بحد أقصى  100وحدة)
 1حشو ( 4محاقن)
 1عالج شد الوجه
 4عالجات لنحت الجسم
 1جلسة ساونا باردة
 1جلسة عالج بالضوء للجسم كله
 1جلسة في غرفة الضغط العالي
 1حقنة إنقاص وزن
 1عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر
 1عالج مائي للقولون  +عالج بديل بروبيوتيك
 1مكمل محلول للجسم وللوجه لمدة شهر
 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)
 1شيرودارا
 1استشفاء كريستال
 1هايدراميموري للوجه
 1مساج تايالندي بالمغذيات النقية للشعر وفروة الرأس
 1عالج ( RAKxaراكسا) للجسم
 1تشي ني تسانغ
 1وخز باإلبر للوجه
 2مساج تصريف لمفاوي يدوي

