
الفحوصات
53 يوروالفحص الطبي األويل 

20 يوروالفحص الطبي خالل فرتة العالج 

 ECG  18 يوروتخطيط القلب

حسب الفحوص املختارةالفحوص املخربية 

متارين اعادة التأهيل
33 يورو25 دقيقةالتامرين الفردية مع أخصايئ العالج الفيزيايئ 

33 يورو25 دقيقةالتقنيات اللينة 

العالج الفيزيايئ
14 يوروماسح الليزر *

14 يوروالعالج باملوجات الكهربائية - عالج بدون تالمس *

متارين التجديد
11 يورو30 دقيقةالتمرين يف املسبح مع هيدرومساج

MOTOmed 12 يورو20 دقيقةجهاز موتوميد

14 يورو50 دقيقةامليش الشاميل مع مدرب 

10 يورو30 دقيقةالتامرين بواسطة االسطوانات **

41 يورو50 دقيقةالنشاطات الحركية مع مدرب - فردية ** 

** Shapemaster Powertone 22 يورو50 دقيقةشيبامسرت باورتاون

** Huber Motion Lab 31 يورو50 دقيقةهوبر موشن الب

11 يورو30 دقيقةالتنشيط الصباحي

املغاطس
18 يورو20 دقيقةمغطس غاز ثاين أكسيد الكربون آنا ماريا *

18 يورو20 دقيقةمغطس التجديد مع املواد املضافة 

18 يورو20 دقيقةمغطس هيدرومساج

مغاطس الراحة واالستجامم
37 يورو للشخص الواحد50 دقيقةمغطس بولينسيا، مرطبات، جزر استوائية

37 يورو للشخص الواحد50 دقيقةمغطس اندوسيان - مغطس الحليب مع بودرة بركانية - مرطبات، جزر استوائية

الكامدات
27 يورو / 16 يورولفالة الطني الطبيعي / دلو اضايف 

14 يورو / 4 يوروكامدات الطني الطبيعي / كامدة اضافية 

14 يوروشمع البارافني لليدين 

املساجات
25 يورو25 دقيقةمساج كالسييك - جزيئ 

45 يورو50 دقيقةمساج كالسييك - كيل

25 يورو25 دقيقةمساج بتيارات املياه - جزيئ

27 يورو25 دقيقةمساج للحوامل )يف فرتة االسبوع 12 حتى 36 من الحمل فقط(

39 يورو50 دقيقةمساج رد الفعل االنعكايس - أخمص القدم

18 يورو20 دقيقةمساج عىل الرسير املايئ هيدروجت 

ICOONE - 73 يورو30 دقيقةمساج غري مؤمل ملجموعة العضالت املضطربة

مساجات ويلنيس
35 يورو30 دقيقةمساج بأحجار الالفا - الظهر والرقبة 

80 يورو90 دقيقةمساج بأحجار الالفا - كيل

56 يورو60 دقيقةمساج العطور شجرة الحياة

الطقوس
ALQVIMIA 100 يورو110 دقيقةطقوس امللكة كيلوباترا - الكوفيميا

ALQVIMIA 100 يورو110 دقيقةطقوس السعادة - الكوفيميا
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مساجات األيورفيدا
ABHYANGA 76 يورو60 دقيقةمساج الجسم أبهيانغا

SHIRODHARA - 51 يورو30 دقيقةمساج شريودهارا

 SHIROBHYANGA 35 يورو30 دقيقةمساج الرأس عىل الطريقة الهندية شريوبهيانغا

 HASTA ABHYANGA 29 يورو30 دقيقةمساج األيورفيدا لليدين هاستا أبغيانغا

جلسات التجميل
BABOR 112 يورو80 دقيقةجلسة تجميل فاخرة شجرة الحياة - بابور

BABOR 112 يورو80 دقيقةجلسة تجميل فاخرة للرجال شجرة الحياة - بابور

 BABOR 53 يورو60 دقيقةجلسة تجميل مع مساج الوجه بابور

BABOR 80 يورو60 دقيقةجلسة تجميل مع قناع الكوالجني

HSR BABOR 80 يورو60 دقيقةجلسة شد الوجه - ليفتينغ الفاخرة

DOCTOR BABOR LIFTING - 83 يورو60 دقيقةجلسة اعادة تشكيل برشة الوجه

ICOON - 73 يورو30 دقيقةجلسة شد الوجه

DOCTOR BABOR CLEAN FORMANCE - 80 يورو60 دقيقةجلسة تجميل للوجه

6 يوروصبغة الحواجب )فقط كجزء من الجلسات التجميلية(

لفافات التجميل
43 يورو30 دقيقةلفافة بابور يف الرسير املايئ سوفت باك )100 كغ كحد أقىص(

35 يورو30 دقيقةلفافة بابور

39 يورو30 دقيقةلفافة التجديد بابيلونيا يف الرسير املايئ سوفت باك )100 كغ كحد أقىص(

31 يورو30 دقيقةلفافة التجديد بابيلونيا

التقشري
37 يورو30 دقيقةتقشري اكسوتيك ثالغو THALGO مع جوز الهند

37 يورو30 دقيقةتقشري اكسوتيك ثالغو THALGO مع السكر وامللح

بيديكور
33 يورو50 دقيقةبيديكور طبي

جلسات تخفيف الوزن
)InBody 41 يورواستشارة أخصائية الغذاء )الفحص بجهاز ان بودي

InBody 24 يوروالفحص بجهاز ان بودي

* VANQUISH ME - 653 يورو184 يوروفانكيش مي للبطن والوركني

 * VANQUISH ME - )653 يورو184 يوروفانكيش مي للفخذين )من الجهتني

ICOONE - 73 يوروتقوية وتشكيل لألجزاء املختارة من الجسم بدون آالم

ICOONE - 102 يورومساج الليمفا وتقوية أجزاء الجسم املختارة بدون آالم

286 يورو82 يورواكسليس EXILIS - شفط الدهون باملوجات فوق الصوتية *

27 يوروليمفا بريس LYMPHAPRESS - عالج السلواليت والسمنة
* ميكنك الحصول عىل باقات مخفضة عىل www.treeoflife.cz يف قسم تخفيف الوزن.

العالج باألكسجني
11 يورو50 دقيقةجلسة استنشاق االكسجني

راسول - حامم البخار املغريب
33 يورو30 دقيقةلشخص الواحد 

82 يورو30 دقيقةألربع أشخاص 

*( بعد استشارة الطبيب      **( باملالبس الرياضية فقط        صالح لألطفال من عمر 3 - 15 سنة

اذا تم الغاء الجلسة العالجية قبل 24 ساعة أو أقل من املوعد املحدد

أو اذا مل يحرض العميل للجلسة العالجية سيتم فرض رسوم الغاء بنسبة 100% من قيمة الجلسة.
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50 دقيقة

50 دقيقة

30 دقيقة

50 دقيقة

30 دقيقة

4 جلساتجلسة واحدة


