( IMMUNITY BOOSTERتقوية جهاز المناعة)
نظام المناعة القوي هو أساس الصحة والسعادة .إنه طريق عضوي إلى طول العمر ،ووسيلة طبيعية للحماية.
يترك نظام المناعة القوي جسمك في حالة استعداد دائم وجاهز إلعادة التوازن في أعقاب االضطراب .وال توجد ذروة مطلقة للمناعة  -يمكن دائ ًما تحسين
دفاعاتك الطبيعية.
تقدم حزمة  Immunity Boosterمن ( RAKxaراكسا) استراتيجيات نمط حياة مخصصة لتحقيق هدفك الصحي جنبًا إلى جنب مع العالجات الداعمة
لتعزيز مناعتك.
قد تشعربالهدوء أثناء جلسات اإلسترخاء العميق لدينا ،والتي تشمل مساج ( RAKxaراكسا) المميز ،وزين نا تاي  Zen Na Taiوساعة من التأمل اليقظ.
الى جانب الفوائد العالجية للعالجات المعززة للمناعة في فايتل اليف ( VitalLifeفايتل اليف) ،مثل العالج بالوريد مقوي لجهازالمناعة والعالج باألوزون
 ،Blood Ozoneفإنه يزرع مرونة متزايدة ويحسن الصحة.و ينشط حركة الدم.
سيعمل المتخصصون لدينا معك لتخصيص نظام يوفر الحماية ويعزز اليقظة ،مع الحفاظ على التوازن المتناغم.

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 كما هو مذكور 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
 2استشارة من اإلطباء

التقييمات
 1تحليل دم  +تشخيص

العالجات
 1أوزون الدم IV
 1عالج حقن اوريدي مع عالج ويبر بالليزر
 1مساج استرخاء ( RAKxaراكسا)
 1تمرين شخصي تصحيحي
 1براكوب تايالندي تقليدي ومساج
 1زين نا تاي (تشي ني تسانغ  +كرانيو ساكرال)
 1التأمل اليقظ

