
الئحةالجلسات العالجية





1. فحوص وتحاليل

االستشارة الطبية األولية واملتواصلة
جــزء مــن معظــم الربامــج والباقــات العالجيــة هــو املقابلــة 
مــع الطبيــب، الــذي يقــوم بتقييــم الحالــة الصحيــة وتســليط 
الفــرص واملخاطــر وتحديــد بعــض نقــاط  الضــوء عــى 
الربنامــج املختــار. حيــث يتــم فحــص أويل عنــد بــدء االقامــة 
العالجيــة، ويتــم إجــراء فحوصــات مخربيــة وتخطيــط القلــب 
يف بعــض الحــاالت ومــن ثــم يقــوم الطبيــب بوضــع برنامــج 
للعــالج. وتتــم املراقبــة مــن قبــل الطبيــب مــرة يف األســبوع. 

االستشارة مع أخصايئ الغذاء        
يقــوم األخصــايئ مبناقشــة عــادات األكل اليوميّــة بشــكل 
مفصــل ويكــون املستشــار خــالل فــرة العــالج. ويــرح 
كيــف ميكــن تغيــر العــادات الســيّئة بشــكل مريــح وتصليــح 
الئحــة الطعــام لإلســتمتاع بــه بشــكل صّحــي، يقــوم بضبــط 
النظــام الغــذايئ الخــاص ويناقــش معكــم امكانيــة اســتخدام 

ــات  ــة واالحتياج ــة الخاص ــاد األلبس ــذاء وايج ــالت الغ مكم
االخــرى. ويقــوم باعــداد التوصيــات وقامئــة الطعــام يف 

ــزل. املن

EKG تخطيط القلب
جهــاز تخطيــط القلــب يســجل نشــاط عضلــة القلــب. وهــذا 
لتقييــم مــا إذا كان نشــاط القلــب صحيــح، أو إذا كان هنــاك 
بعــض االضطرابــات. ويكشــف عــن األرضار الحــادة يف عضلــة 
ــات  ــدم أو عــدم انتظــام رضب ــداد ال ــل نقــص ام ــب مث القل

القلــب.

الفحص املخربي 
املجموعــة األساســية مــن الفحوصــات املخربيــة تســاعد 
ــب  ــة كالقل ــاء الحيوي ــة األعض ــف وظيف ــن كش ــب ع الطبي
ــة   ــد نســبة الكوليســرول مهم ــد.  وتحدي ــن و الكب و الكليت
ــق  ــن طري ــم ع ــون يف الجس ــبة الده ــاب نس ــداً يف حس ج

ــودي. ــاز انب جه

INBODY فحص إينبودي
فحــص إينبــودي  مخصــص قبــل كل يشء لألشــخاص الراغبــن 
ــى  ــاعد ع ــور يس ــاز متط ــودي جه ــوزن. إينب ــف ال يف تخفي
ــون و  ــم الده ــث حج ــن حي ــمكم، م ــب جس ــف تركي كش
كتلــة الجســم الفعالــة و مقــدار املــاء الــكيل يف الجســم. يتــم 
إســتغالل هــذه املعلومــات مــن ِقبــل الطبيــب ليتمكــن مــن 
ــرات  ــة التغ ــف و مراقب ــاص للتنحي ــم الخ ــد برنامجك تحدي

عــى أفضــل نحــو ممكــن.

٢. متارين اعادة التأهيل

العالج الفيزيايئ الفردي مع األخصايئ
ــة  ــاء الجلس ــوم أثن ــالج. ويق ــايئ الع ــن أخص ــم االرشاف م يت
بتامريــن تهــدف للتخفيــف مــن تشــنج العضــالت، وتخفيــف 
اآلالم وتوســع مجــال الحركــة للعضــالت واملفاصــل والعمــود 

الغقــري.

التقنيّات الليّنة 
ــدرة  ــد الق ــاهم يف تجدي ــس، تس ــاليب اللّم ــن أس ــة م قامئ
الليّنــة  األســاليب  الحيّــة.  الخاليــا  و  للعضــالت  الحركيــة 

تحّســن القــدرة الحركيــة للمفاصــل وتجلــب الرّاحــة.

التامرين يف املسبح واملساجات املائية
متاريــن مفضلــة وفعالــة تُقــام يف مجموعــات صغــرة تحــت 
ارشاف مــدرب. بفضــل خصائــص املــاء تكــون التامريــن 
ــك العضــالت واملفاصــل يف الجســم  ــتطيع تحري أســهل وتس
بأكملــه. تكــون التامريــن يف مســبح دافــئ بعمــق 130 ســم 
ــز  ــبح مجه ــباحة. املس ــون الس ــن ال يتقن ــد للذي ــط وجي فق



بفتحــات ضــخ للتدليــك تحــت املــاء و تحــت املقاعــد مــام 
ــن.  ــامل التامري ــد اك يســاعد يف اســرخاء العضــالت بع

MOTOMED جهاز موتوميد
ــة  ــطة والهادئ ــن النش ــاز للتامري ــو جه ــد ه ــاز موتومي جه
لعضــالت األطــراف الســفلية. الجهــاز مــزّود مبحــرك كهربــايئ 
يســتطيع تحديــد الرسعــة واملقاومــة ومــدة التمريــن. هــذه 
التامريــن تســاعد يف تنشــيط العضــالت وتعزيــز حركــة 

ــل. ــة والكاح ــوض والركب ــل الح مفاص

NORDIC WALKING امليش الشاميل ـ
املــيش الشــاميل هــو مــيش مــع عــي خاصــة تحســن 
اللياقــة البدنيــة ويقــوم الجســم باســتهالك ٥0٪ وأكــر مــن 
الوحــدات الحراريــة. أثنــاء املــيش يتــم اســتخدام 90 ٪ مــن 
ــاط  ــن نش ــيش يحس ــن امل ــوع م ــذا الن ــم. ه ــالت الجس عض
القلــب والــدورة الدمويــة، ويقــوي عضــالت الجــزء الســفيل  
والعلــوي مــن الجســم، هــذه العــي الخاصــة تخفــف 
العــبء عــن مفاصــل الــورك والركبــة. تكــون التامريــن  

ــدرب. ــادة م ــة بقي األولي

متارين األسطوانات السحرية
ان الصلــة بــن التامريــن الطبيعيــة واملعــدات املُســاعدة 
بشــكل أســطوانات لينــة هــي نتيجــة خــربة طويلــة ألخصائية 
ــة  ــع امكاني ــن توس ــذه التامري ــا. ه ــيدة برانوف ــالج الس الع
حركــة الجســم وتعيــد للجســم ليونتــه وثباتــه. تكــرار هــذه 
املجموعــات مــن التامريــن يســاعد يف تثبيــت نظــام التــوازن 
العميــق وبهــذا تخفــف مــن آالم الظهــر وتوســع نطــاق 

ــرة. ــة املفاصــل الكب حرك

متارين الحركة مع مدرب خاص
اذا كنتــم ال تريــدون التمريــن مــع الضيــوف اآلخريــن أثنــاء 

ــدرب خــاص،  ــع م ــن م ــم التمري ــة،  مينك ــن الجامعي التامري
ــن األســطوانات  ــه يف متاري ــن االســتعانة ب ــدرب ميك هــذا امل
ــن  ــم ومتاري ــال جي ــزة توت ــى األجه ــن ع ــحرية والتامري الس

ــة واملــيش الشــاميل. ــة البدني اللياق

متارين التنشيط الصباحية
يف هــذه التامريــن الصباحيــة يف شــجرة الحيــاة نقــوم غالبــاً 
بتطبيــق متاريــن اليوغــا. التامريــن الصباحيــة  تنشــط دوران 
ــوازن  ــوم وتُ ــة الن ــم حاج ــخ، تنظّ ــاط امل ــل نش ــدم  وتفّع ال
مســتوى الهرمونــات يف الجســم. تســاعد التامريــن الصباحيــة 
ــد  ــة عن ــة. خاص ــة اليومي ــه للحرك ــم وتهيئت ــد الجس يف متدي
العمــالء الذيــن يكونــون دامئــاً جالســن أثنــاء عملهــم،  تقــوم 
هــذه التامريــن بتعديــل األرضار الناتجــة عــن الجلــوس 

ــل. الطوي

شيبامسر باورتون

    SHAPEMASTER® POWERTONE
أِسّة كهربائيــة متطــورة تســاهم بفعاليــة يف عمــل العضــالت 

مــن دون عــبء عــى العمــود الفقــري. 

هــذه األِسة ميكنهــا أن تحّســن بشــكل ممتــاز لياقــة الجســم 
ــن هــو  ــدأ التمري ــود. مب ــة مــن الرّك ــّر بفــرة طويل ــذي م ال
التعامــل معــه بفعاليــة مــن دون إجهــاد للجســم. أِسة 
شيبامســر باورتــون ميكنهــا تجديــد كتلــة العضــالت وتحســن 
شــكل الجســم و متريــن العضــالت بعــد اإلصابــات، و تســاعد 

يف تخفيــف وزن الجســم أيضــاً. 

هوبر موشن الب

 HUBER® MOTION LAB
جهــاز فريــد متعــدد الوظائــف، يســاعد عــى تقويــة الجســم 
و متريــن املفاصــل بشــكل آمــن و متريــن العضــالت الفرديــة 

و تأمــن إعــادة كاملــة للتأهيــل. 



التصميــم الخــاص لهــذا الجهــاز يتيــح لجســمكم حــرق 
التمريــن.  مــن  األوىل  الثــالث  الدقائــق  خــالل  الدهــون 
ــالت  ــة عض ــن تقوي ــتمّكنكم م ــبقاً س ــددة مس ــج املح الربام
ــة  ــالت العميق ــة العض ــل، و تقوي ــن و األرداف و األرج البط
ــب  ــن الب يراق ــر موش ــاز هوب ــري. جه ــود الفق ــول العم ح
النتائــج املتوصــل إليهــا و لذلــك فهــو ممتــاز أيضــاً للتامريــن 

ــة. الرياضي

3. املغاطس

مغطس آنا ماريا الكربوين
جلســة عالجيــة فعالــة جــداً، حيــث تُســتخدم فقاعــات 
غــاز ثــاين أكســيد الكربــون يف املــاء لتغطــي الجســم داخــل 
ــات  ــول فقاع ــربودة تتح ــعور األويل بال ــد الش ــس. بع املغط
ــعرات  ــدد الش ــبب مت ــة، بس ــة لطيف ــة دافئ ــاز إىل طبق الغ
الدمويــة يف الجلــد.  ميتــص الجلــد غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
وينشــط عمــل مختلــف أعضــاء الجســم و يحســن أداء 
القلــب ويقلــل مــن ضغــط الــدم  ويحســن الــدورة الدمويــة 
يف أوعيــة األطــراف ويحســن تغذيــة األنســجة.  ثــاين أكســيد 
الكربــون يزيــد بشــكل ملحــوظ مــن تدفــق الــدم إىل الجلــد 
والّنســيج تحــت الجلــد، وبالتــايل تحســن تغذيتــه ومرونتــه 

ــه. ورطوبت

املغاطس املنشطة مع املواد االضافيّة
ــا  ــم امتصاصه ــة يت ــة مضاف ــادة فعال ــع م ــس م ــو مغط ه
ــيط  ــراً لتنش ــة ونظ ــاه الدافئ ــاعدة املي ــم مبس ــل الجس داخ
حركــة الــدم يف الجلــد واألنســجة تحــت الجلــد، تقــوم 

اعضــاء الجســم بامتصــاص هــذه املــواد بشــكل جيــد. هــذه 
األعشــاب واملعــادن املضافــة تســاعد يف تنشــيط الــدورة 
ــاط. ويف  ــة والنش ــؤدي للراح ــاق  وت ــل اإلره ــة وتزي الدموي
مرونــة  وتــزداد  العضــالت  تســرخي  الدافــئ  املغطــس 
املفاصــل وتتحســن تغذيتهــا وتغذيــة العضــالت بفضــل 

الحــرارة ونشــاط الــدورة الدمويــة. 

مغاطس املساجات املائية
تتــم هــذه املســاجات يف مغطــس خــاص مجهــز بنظــام ضــخ 
ــرب فتحــات  ــواء ع ــق اله ــم تدف ــث يت Air Jet االحــرايف، حي

تحــت ضغــط عــال ويتــم بذلــك تدليــك كامــل الجســم. 

مغطــس املســاج املــايئ يســتخدم عــدة منــاذج ضــخ للوصــول 
ــذه  ــي. له ــيل والنف ــر العض ــف التوت ــرخاء وتخفي اىل االس
املغاطــس تأثــر إيجــايب عــى كل أشــكال االرهــاق العضــيل 
و تخفــف آالم الظهــر والرقبــة واآلالم املزمنــة للحــاالت التــي 
تنشــأ بعــد الحــوادث وتصلــب العضــالت الناجــم عــن تكــرار 

الحــركات النمطيــة الســيّئة. 

٤. املغاطس املمتعة

مغطس بولينيوم

الجونا الزرقاء، بالنيو
املغطــس ذو امليــاه الزرقــاء املشــبعة بعــدد كبــر مــن 
الغازيــة يحتــوي عــى مســتحرضات مضافــة  الفقاعــات 
ــح  ــون األزرق والروائ ــا. الل ــرة وترطيبه ــة الب ــة لحامي صحي
الطبيعيــة العطــرة تحفــز الشــعور بالراحــة واالســرخاء.  
يحتــوي املغطــس أيضــاً عــى مســتحرضات مــن الزنبــق  
االســرخاء  يف  تســاعد  وحمضيــات  وزيــوت  والطحالــب 

البــرة. وترطيــب 

مغطس بولينيوم

 الجونا الزرقاء، لشخصن

تروبيكال ايسالند
تجربــة مميــزة لشــخصن يف املغطــس ذو امليــاه الزرقــاء 
الغازيــة يحتــوي  الفقاعــات  املشــبعة بعــدد كبــر مــن 
البــرة  لحاميــة  صحيــة  مضافــة  مســتحرضات  عــى 
وترطيبهــا. اللــون األزرق والروائــح الطبيعيــة العطــرة تحفــز 



الشــعور بالراحــة واالســرخاء.  يحتــوي املغطــس أيضــاً عــى 
مســتحرضات مــن الزنبــق  والطحالــب وزيــوت وحمضيــات 

تســاعد يف االســرخاء وترطيــب البــرة.

مغطس املحيط الهندي،

مغطس املسحوق الربكاين 

والحليب
كانــت امللكــة كيلوباتــرا تفضــل هــذا النــوع مــن املغاطــس. 
وعــى مــرور الســنيس كانــت هــذه األنــواع مــن املغاطــس 
ــام كان  ــة  م ــرة ناعم ــى ب ــول ع ــاء يف الحص ــاعد النس تس

يزيــد مــن جاملهــن.  
ــع  ــض م ــون األبي ــس  الل ــي املغط ــب تعط ــراص الحلي ان اق
ألــوان قــوس قــزح وتتيــح الشــعور باالســرخاء وتغــذي 
ــوي املغطــس أيضــاً عــى مســتخلص  ــا. يحت ــرة وترطبه الب
طحالــب الخلوريــال لتنعيــم البــرة، وكــوي ماريــن لالســرخاء 
والراحــة والحاميــة، وزهــر اللوتــوس للتنعيــم وتعزيــز حركــة 

ــرة وتنشــيطها.  ــدم يف الب ال

٥. املساجات

املساج الكالسييك - كيّل / جزيئ
ــر.  ــم والفك ــل الجس ــرخاء كام ــاج إىل اس ــذا املس ــدف ه يه
الســطحيّة  األوردة  يف  الدمويــة  الــدورة  يعــزز  التدليــك 
ــف  ــجة ويخف ــة األنس ــن تغذي ــة، ويحس ــة اللمفاوي واألوعي
ــم  ــكيّل أو املســاج الجــزيئ، فتت ــم املســاج ال ــان اخرت األمل. ف
فعليــاً إراحــة العضــالت املدلكــة و تنشــط الــدورة الدمويــة 
فيهــا، كــام ميكــن تخفيــف الصــداع و تخفيــف الــورم. يهــدف 
ــايب. ــزاج اإليج ــرخاء وامل ــة واالس ــعور بالراح ــا اىل الش عموم

مّساج جزيئ تحت املاء
يدمــج هــذا النــوع مــن املســاج بــن العــالج بالدفــئ 
والتدليــك، يتــم هــذا التدليــك بتيّــار املــاء يف مغطــس دافــئ. 
ــار  ــارة بتيّ ــاء الجســم املخت ــك أعض ــايئ بتدلي ــوم األخص يق
ــك  ــص بتدلي ــوم املخت ــكال. يق ــو باس ــه 1-٢ كيل ــاه ضغط مي
املناطــق املُختــارة. التدليــك يخفــف مــن التشــنجات ، ويقلــل 
ــا يف  ــاعد أيض ــاق. يس ــالت و اإلره ــر و العض ــن آالم الظه م

ــيلوليت. ــة الس ــروح و مقاوم ــام الج ــن التئ تحس

مساج الحوامل )يف الشهر 1٢ - 3٦(
يف أيــام الحمــل املتعبــة، تتعــرض بعــض أجــزاء الجســم 
ــري  ــود الفق ــي العم ــكل رئي ــر، و بش ــكل كب ــاق بش لالره
وعضــالت الظهــر والرقبــة.  يســاعد هــذا املســاج يف الراحــة 
مــن االم الظهــر و ورم األقــدام. يقــوم بهــذا املســاج أخصــايئ 
خبــر يف هــذا املجــال يركــز عــى األقــدام والظهــر دون 
التعــرض ملنطقــة البطــن. مســاج األقــدام يســاعد يف تنشــيط 
ــدام  ــف ورم األق ــام يخف ــا م ــرح الليمف ــة وط ــدورة املوي ال

ــاألمل. ــعور ب والش

مّساج رّد الفعل االنعكايس لباطن القدمن
املّســاج العصبــي ألخمــص القدمــن هــو أحــد أســاليب 
التّدليــك الصينيــة. أخمــص القدمــن تحتــوي عــى أكــر مــن 
ــع  ــع جمي ــاوب م ــي تتج ــة الت ــات العصبي ــن النهاي 7٢00 م
أعضــاء الجســم وتشــكل خريطــة لهــا.  ميكــن للمدلــك 
املتمكــن أن يحفــز الــدورة الدمويــة واملناعــة وتعــايف الجســم 
ــة ويقــوي  ــدورة الدموي ــاً عــى ال ــر إيجابي بشــكل عــام. يؤث
املناعــة و يســاعد يف االســرخاء الذهنــي والبــدين ويقلــل 
مــن آثــار اإلجهــاد.  يحــد آالم العضــالت واملفاصــل والعمــود 

ــوم. ــدم الن ــن مشــاكل ع ــري والصــداع ويحســن م الفق



هيدروجت
مغطــس تدليــك جــاف. يتــم بتدفــق امليــاه مــن خــالل غشــاء  
بالســتييك مــرن ، هــذا النــوع مــن املغاطــس يزيــد مــن 
ــر العضــيل. يعــزز امتصــاص  ــل مــن التوت ــدم ويقل تدفــق ال
األوكســجن يف األوعيــة الدمويــة ، ويقلــل مــن مســتوى املواد 
ــد  ــة تجدي ــع عملي ــاهم يف ترسي ــالت ويس ــامة يف العض الس
ــن و  ــة طــرد االندورف ــن عملي ــد م ــة.  يزي األنســجة الحيوي
ــه  ــدم ول ــط ال ــض ضغ ــية، ويخف ــة النفس ــن الراح ــد م يزي

ــة. ــدورة الدموي ــر إيجــايب يف ال تأث

٦. مّساجات ويلنيس

املّساج باألحجار الربكانية
ــى  ــة ع ــارة الربكاني ــمكم بالحج ــرة جس ــك ب ــوم بتدلي نق
طــول مســارات الطاقــة يف الجســم. تحفيــز هــذه املســارات 
يســاعد عــى تهدئــة النظــام العصبــي و اســرخاء جســمكم 
بشــكل كامــل و إصــالح وظائــف الجســم. هــذا املســاج 
ميكنــه تحفيــز املراكــز العصبيــة )التشــاكرا(، بحيــث تحقــق 
إنســجاماً يف تيــارات الطاقــة يف الجســم. إنهــا معالجــة لطيفــة 

ــدة مكتســبة. ــة جدي جــداً، تشــعرون بعدهــا بتدفــق طاق

مّساج الزيوت املعطّرة - شجرة الحياة
ــة و  ــة إيري ــوت عطري ــه زي ــتخَدم في ــدي تُس ــاج تقلي مّس
زيــوت نباتيــة. بذلــك يرتبــط مفعــول املســاج مــع املفاعيــل 
الفريــدة ملختلــف العطــور والزيــوت. أثنــاء املســاج يدخــل 
الزيــت طبقــات الجســم العميقــة و يؤثــر إيجابيــاً عــى اآلالم 
ــاج  ــة و العقــل أيضــاً. هــذا املّس ــف األعضــاء الفردي و وظائ
يحقــق إنســجاماً للجســم و النفــس، كــام و يخفــف التعــب و 
اإلجهــاد و يقــوي مناعتكــم. بعــد املعالجــة امنحــوا ألنفســكم 
فــرة أطــول للراحــة، يك يعطــي هــذا املســاج أفضــل نتائــج 

ممكنــة.

7. اللفافات

ــن  ــن م ــتخرجها م ــزة نس ــة ممي ــادة طبيعي ــو م ــن ه الط
الطبيعــة بالقــرب مــن املنتجــع. يتــم طحــن الطن املســتخرج 
وخلطــه بامليــاه وتســخينه. ومــن هــذه املــادة، نقــوم بتجهيــز 

كــامدات الطــن واللفافــات.



لفافة الطن
ــن آالم  ــد م ــاز يف الح ــكل ممت ــاعد بش ــات تس ــذه اللفاف ه

ــام. ــكل ع ــالت بش ــر والعض الظه
ــن  ــنتيمرات م ــدة س ــامكة ع ــة بس ــن طبق ــارة ع ــي عب ه
ــا، و  ــم به ــزاء الجس ــة أج ــم تغطي ــي يت ــاخن الت ــن الس الط
بعدهــا يتــم لــف الجســم بغطــاء. مــن خــالل درجــة الحــرارة 
ــالت،  ــرخاء العض ــؤدي إىل اس ــق ي ــأ دفء عمي ــة ينش العالي
وجــرف النفايــات االلتهابيــة مــن  األنســجة، مــام يســاعد يف 
ــد  ــاً يف الح ــر ايجابي ــات تؤث ــذه اللفاف ــجة. ه ــد األنس تجدي
ــر العضــالت و الحــد مــن اآلالم  وتســاعد أيضــاً يف  مــن توت

ــات. ــالج االلتهاب ع

كامدات الطن الطبيعية
تتكــون هــذه الكــامدات مــن الطــن املوجــودة بــن غشــائن. 
الغشــاء الــذي يتــم وضعــه عــى الجلــد نافــذ يســمح 
بتعريــض ســطح الجســد ألثــر املــواد الطبيعيــة. عــى الغشــاء 
غــر النافــذ يتــم وضــع مخــدة ناقلــة للحــرارة تقــوم بتســخن 
ــد  ــن تح ــامدات الط ــار. ك ــع املخت ــدم يف املوض ــيط ال وتنش
مــن التوتــر وتحــد مــن اآلالم والتشــنجات يف منطقــة الرقبــة 
واألرداف والعمــود الفقــري. اضافــة لذلــك، لــه تأثــر ايجــايب 

عــى البــرة.
  

لفافات شمع البارافن لليدين 
العــالج بكــامدات البارافــن هــو أحــد أكــر االجــراءات 
فعاليــة يف تحســن وتنشــيط حركــة مفاصــل اليــد ويحســن 
حركــة اليــد بشــكل عــام.  يتــم غمــر اليديــن لعــدة مــرات يف 
البارافــن و بهــذا يتشــكل غشــاء مــن شــمع البارافــن الدافئ.  
ــتخدام  ــامش.  باس ــة ق ــة يف قطع ــن ملفوف ــرك اليدي ــم ت ث
ــد،  ــن البــرة القاســية حــول مفاصــل الي ــم تلي البارافــن يت

ــن آالم املفاصــل،  ــد م ــة و يح ــى الحرك ــا ع ــن قدرته وتحس
ــر  ــة األظاف ــن وتتحســن تغذي ــدم يف اليدي ــذا يتنشــط ال وبه

ــر. ــة األظاف ــي تحســن تغذي ــة الت ــاف العصبي واأللي

٨. اللفافات التجميلية

ســوفت بــاك هــي تقنيــة مميــزة تعــزز تأثــر املــواد املعالِجــة 

التــي يتــم وضعهــا عــى الجســم بشــكل فعــال. نقــوم بدهــن 

الجســم باملــواد العالجيــة وثــم نقــوم بغمــر الجســم يف ميــاه 

ــه يوجــد  ــة، حيــث أن دافئــة درجــة حرارتهــا 37 درجــة مؤي

غشــاء فاصــل بــن الجســم واملــاء مينــع مــن  تبللــه. وبهــذه 

ــوفت  ــه. س ــب ل ــط املناس ــور يف املحي ــم مغم ــون الجس يك

بــاك يؤثــر ايجابيــاً عــى الجهــاز العصبــي، والقلــب والــدورة 

الدمويــة والعضــالت.

 لفافات بابور 
يف سير سوفت باك 

جلســة فعالــة للذيــن يعانــون مــن جفــاف وارهــاق يف 
ــدون اســتعادة  ــن يري ــوالدة وللذي البــرة، لألمهــات بعــد ال
ــم دهــن الجســم  ــورزن. يت ــف ال ــد تخفي ــد بع ــة الجل مرون
باملــواد العالجيــة الفعالــة، وبفضــل سيــر ســوفت بــاك، يتــم 
امتصــاص هــذة املــواد بشــكل ممتــاز ليكــون لــه تأثــر وافــر.

لفافات بابور 
هــذه الجلســة هــي جلســة مشــابهة للتــي تعلوهــا، غــر أنهــا 
التكــون يف سيــر ســوفت بــاك، هــذه الجلســة تكــون للذيــن 
ــتخدام  ــم باس ــمح له ــوزن ال تس ــرة يف ال ــادة كب ــم زي لديه

سيــر ســوفت بــاك.

 لفافات بابيلونيا
يف سير سوفت باك 

وصفــة  حســب  املميــزة  الخلطــة  هــذه  تصنيــع  يتــم 
الراتنجــات  نقــع  يتــم  ألخيميســت.  الشــهر  الكيميــايئ 
واألخشــاب النــادرة مثــل خشــب الصنــدل واملــر والبنزويــن 
العطريــة  الزيــوت  ملســتخلصهام  ويضــاف  )ليندروفــكا(، 
الفريــدة مــن الليمــون والبخــور. إنهــا خلطــة شــبابية تعيــد 
ــر  ــدد للم ــرات املتج ــل التأث ــدها بفض ــا و ش ــرة قوته للب
ــارات  ــن الحض ــة م ــذه الخلط ــل ه ــت بالفع ــور. عرف والبخ
القدميــة، يتــم تعزيــز امتصاصهــا عــن طريــق تحفيــذ دوران 

ــاك. ــوفت ب ــر س ــد يف سي ــدم يف الجل ال



لفافات بابيلونيا
هــذه الجلســة العالجيــة هــي نفــس الجلســة العالجيــة 
املذكــورة ســابقاً يف األعــى مــع خــالف أن العميــل ال يســتلقي 

ــاك املــايئ.  ــر ســوفت ب أثنائهــا يف سي
هــذه الجلســة تســتخدم للعمــالء الذيــن لديهــم زيــادة 
ــة أخــرى وال يســتطيعون  ــوزن أو مشــاكل صحي حــادة يف ال

ــاك. ــوفت ب ــر س ــتخدام سي اس

9. العالج باملوجات الكهربائية

الليزر - ماسح الضوء
الليــزر هــو ضــوء مســتقطب أحــادي اللــون. يســتخدم 
ليــزر ضعيــف غــر ضــار لــه تأثــر التنشــيط الحيــوي، يقــوم 
ــم  ــن يف الجس ــز الكوالج ــة وتحفي ــدورة الدموي ــيط ال بتنش
ــتخدم هــذا  ــام يُس ــا. ك ــد األنســجة و يقويه ــرسع تجدي و ي
ــر آخــر يف عــالج الجهــاز  ــه تأث ــل أيضــاً. ل العــالج يف التجمي
الحــريك، فهــو مضــاد لاللتهــاب ومســكن لــألمل مــام يســاعد 
يف تحســن مشــاكل الجهــاز الحــريك ويســاعد أيضــا يف عــالج 

ــي. ــاز العصب ــاب األربطــة ومشــاكل الجه الته

العالج املغناطيي 
طويــل.  تاريــخ  لــه  العــالج  يف  املغناطيــس  اســتخدام 
ــادة   ــم  ومض ــى الجس ــكنة ع ــار مس ــي آث ــالج املغنطي للع
ــح  ــة بشــكل عــام ويري ــدورة الدموي ــات ويحســن ال لاللتهاب
الــورم ويــرسع عمليــة  التشــنجات ويخفــف مــن  مــن 
الشــفاء. يتــم تطبيــق املوجــات املغنطيســية بواســطة  أدوات 

تطبيــق أســطوانية أو مســطحة.

  VAS العالج الكهربايئ بدون متاس
ــردد منخفــض  ــة نابضــة ذات ت ــارات كهربائي هــو عــالج بتي
تيــارات تداخليــة ذات تــردد متوســط، دون الحاجــة  أو 
 الســتخدام األقطــاب الكهربائيــة، باالضافــة اىل العــالج الضويئ.

ــجة  ــاء و األنس ــة األعض ــم تدفئ ــة يت ــة العالجي ــاء الجلس أثن
الداخليــة العميقــة، و ترسيــع عمليــة األيــض و التخلــص مــن 
االلتهابــات و الرســبات يف الجســم و تقــوي األنســجة املرنــة. 

و لهــا تأثــر مســكن أيضــا. 

10. العالج باألكسجن

العالج باألكسجن
ــو  ــور أردن ه ــة الربوفس ــب طريق ــجن حس ــالج باألكس الع
أســلوب مثبــت علميــاً، الــذي بتطبيقــه عــى املــدى الطويــل 
ــة  ــن تغذي ــل إىل ٤0 ٪  وتحس ــبة تص ــرة بنس ــن الذاك تحس

ــم استنشــاق األكســجن املركــز بنســبة   ــوم. يت األنســجة والن
ــدة ســاعة واحــدة. 9٥ ٪ ومل

خــالل االستنشــاق مــن الــرضوري ضــامن حركــة ســهلة 
للــدورة الدمويــة ليصــل األكســجن إىل األنســجة املســتهدفة. 
وخــالل استنشــاق األكســجن يــوىص بالقــراءة وحــل الكلامت 
املتقاطعــة وبــن فــرة وآخــرى تحريــك عضــالت األطــراف. 

11. تقشر البرة - بيلينغ

تقشر اكسوتيك ثالغو
دع نفســك تغمرهــا رائحــة جــوز الهنــد والفانيليــا التاهيتيــة. 
ــض،  ــورا األبي ــورا ب ــل ب ــرة االســتوائية عــى رم تقشــر الجزي
الغنــي باملغنيســيوم واألمــالح البحريــة و قــر جــوز الهنــد 
لتقشــر مكثــف ولطيــف. تعمــل طحالــب مونــوي مــن بحــر 
سارجاســو عــى ترطيــب وتنعيــم وحاميــة البــرة، والفانيليــا 
الجوجوبــا  زيــت  وتغذيهــا.  وترطبهــا  تهدئهــا  التاهيتيــة 

النبــايت واللــوز يغــذي وينعــم البــرة.



تقشر اكسوتيك ثالغو

الحلو - املالح
ــة  ــة القدمي ــد العربي ــن التقالي ــتوحاة م ــة مس ــذه الجلس ه
ومنطقــة البحــر األبيــض املتوســط. هــذا التقشــر يثــر عاملــاً 
ــد بشــكل  ــة إىل تقشــر الجل ممتعــاً مــن االســرخاء. باإلضاف
ــذا  ــع ه ــد. يجم ــة والتجدي ــاً التغذي ــر أيض ــه يوف ــد، فإن جي
النــوع مــن التقشــر بــن ســكر قصــب الســكر وملــح البحــر 
ــن  ــن مرحلت ــيج م ــا نس ــزة. لديه ــبية املرك ــوت العش والزي
ــرك  ــذي وي ــه مغ ــت. إن ــد املي ــا الجل ــة لخالي ــة مثالي إلزال
برتــك ناعمــة وحريريــة. يحتــوي التقشــر عــى كــوي 
ماريــن الســرخاء وتجديــد وحاميــة الخاليــا، وزهــرة اللوتــس 
للتنعيــم وتهدئــة وتعزيــز دوران الــدم يف األوعيــة الدقيقــة. 
ــاعد يف  ــط تس ــر املتوس ــق البح ــن مناط ــة م ــوت النباتي الزي
التهدئــة واالســرخاء. خليــط امللــح مــع الســكر البنــي يســاعد 

ــرة. ــع الب ــاز وتلمي ــر ممت يف تقش

1٢. الطقوس

طقوس امللكة كليوبرا

 ALQVIMIA - ألكومييا
وهــي طقــوس قدميــة جــداً  تعطــي املــرأة الشــعور بامليــزة و 
األنوثــة. الجلســة تبــدأ بتقشــر الجلــد بخليــط مــن األمــالح 
ــادرة وبعدهــا  ــوت الن ــت والزي ــن البحــر املي املســتخرجة م
لفافــة ترطيــب ومســاج للوجــه بزيــوت اســتوائية مــن 
البخــور واملرهــا. ان الزيــوت النــادرة تنشــط البــرة وتعيــد 
لهــا شــبابها، وتعطيهــا املنظــر الحريــري وتعــزز األنوثــة 
بشــكل عــام. تنتهــي الجلســة مبســاج عطــري لكامــل الجســم 

ــم. ــوت مــن البخــور واملرهــا كرمــز للشــباب الدائ بزي

 ALQVIMIA - طقوس السعادة
هــذه الجلســة تحيــي الشــعور بالتفائــل وتحفــز بشــكل 
كبــر شــعور الســعادة يف الحيــاة. قــّوة الحمــوض الطبيعيــة 
ترطّــب البــرة  وتجددهــا وتغذيهــا يف عمقهــا. العطــور 
ــية.  ــة النفس ــي الراح ــس وتعط ــة بالنف ــزز الثق ــة تع املنعش
الجلســة تبــدأ بتقشــر الجلــد بخليــط مــن امللــح املســتخرج 
ــادرة وعصــارات مــن الفاكهــة  مــن البحــر امليــت وزيــوت ن
ــي الجلســة  ــرة. تنته ــب الب ــة ترطي ــا لفاف الطازجــة، تتبعه
مبســاج معطــر لكامــل الجســم بالزيــوت املشــبعة بالحمــوض 

ــم. ــرخاء الجس ــة الس الطبيعي

13. مساجات األيورفيدا

شرودهارا - مساج األيورفيدا
)العن الثالثة(

ــة  ــات الفعال ــر التنقني ــن أك هــذه الجلســة هــي واحــدة م
لالســرخاء وتعــرف منــذ أكــر مــن ٥000 ســنة. تزيــل التوتــر 
وترخــي األعصــاب، تعالــج مــرض الشــقيقة والصــداع يف 
ــن  ــرة وفضــالً ع ــوة الذاك ــز وق ــدرة الركي ــرأس، تحســن ق ال
ــئ  ــد وتبط ــاعد يف التجدي ــا تس ــاغ فانه ــز الدم ــيط مرك تنش
مــن الشــيخوخة العقليــة. نســتخدم أثنــاء هــذا املســاج 

ــة. ــدا الخاص ــوت األيورفي زي



شروبهيانجا

مساج الرأس عى الطريقة الهندية
ــر  ــة التوت ــة يف ازال ــة فعالي ــات العالجي ــر الجلس ــدى أك اح
هــي مســاج الــرأس عــى الطريقــة الهنديــة. ســيقوم الخــرباء 
بتدليــك الــرأس يف منطقــة الوجــه والقســم األعــى مــن 
الــرأس )مــكان الشــعر(. يخفــف مــن االرهــاق و التوتــر 
ويحــد مــن الصــداع ويجلــب شــعور الراحــة واالســرخاء ملــدة 

ــوت املســاج. ــاء هــذه الجلســة زي ــة. نســتخدم أثن طويل

أبهيانجا

مساج األيورفيدا للرأس
تعتــرب األيورفيــدا هــذا النــوع مــن مســاج الراحــة واالســرخاء 
بأنــه الطريــق الصحيــح للعمــر الطويــل. انهــا مجموعــة مــن 
ــع.  ــراف األصاب ــى أط ــول حت ــي تط ــة الت ــكات الفردي التدلي
هــذا املســاج يزيــل التوتــر  واالنفعــال الســلبي وتكــرس 
ســموم التوتــر يف الجســم وتحســن مــن جــودة النــوم. 
نســتخدم أثنــاء هــذا املســاج لــر تقريبــاَ مــن زيــوت 

األيورفيــدا.

1٤. الجلسات التجميلية

جلسة تجميلية مع مساج الوجه بابور
ــس  ــرة لي ــان جــامل الب ــة ف حســب آخــر البحــوث العلمي
بســبب الجينــات الوراثيــة فقــط، لكــن بســبب العنايــة 
التــي نهتــم بهــا أيضــاً.  ان هــذا الشــيئ يعــود لكــم حــراً، 
ــابة  ــا ش ــون عليه ــف تحافظ ــم وكي ــون ببرتك ــف تعتن كي

ــف  ــد تنظي ــا. بع ــيئ معن ــذا الش ــوا ه ــة. تعلم ــرة طويل لف
ــذي  ــه ال ــاج للوج ــوم مبس ــم، نق ــد وناع ــكل جي ــرة بش الب
يشــد البــرة ويعيــد لهــل حيويتهــا. نقــوم بوضــع ماســك - 
قنــاع مناســب لنــوع برتكــم و يف النهايــة نعالجهــا بكريــم 

ــب. مناس

جلسة تجميلية مع قناع كوالجن بابور
وهــي جلســة تجميليــة لتغذيــة البــرة مــع قنــاع الكوالجــن 
الفعــال. هــذا القنــاع يعطــي البــرة املــواد الصحيــة الناقصة 
ويســاعد يف ازالــة الخطــوط والتجاعيــد الخفيفــة يف الوجــه، 
بعــد هــذه الجلســة تكــون برتكــم منتعشــة ومرقــة. 
ستشــعرون بالراحــة وســتكونوا متفاجئــن بنعومــة برتكــم.

جلسة تجميلية فاخرة لشد الوجه

HSR BABOR
ــداً  ــزة للوجــه مصممــة تحدي ــة املمي هــذه الجلســة العالجي

ــوي  ــة تحت ــذه الطريق ــيخوخة. ه ــن الش ــرة م ــي الب لتحم
عــى مــواد كثــرة غنيــة لتحمــي البــرة وتشــدها وتعطيهــا 
الحيويــة. هــذه الجلســة تحمــي برتكــم وتعطيهــا املظهــر 

الشــاب.

مضــادة  التجميليــة  ريفرســايف  جلســة 

بابــور  - للشــيخوخة 
جلســة تجميليــة فعالــة مضــادة للشــيخوخة ذات تأثــر 
ــن تقشــر أهــا AHA وري  فــوري. هــذه الجلســة تدمــج ب
يــوث Re-Youth الجديــد املصنــع مــن مــادة عاليــة التأثــر 
ــر  ــتالحظون التغي ــر. س ــكل كب ــم بش ــم برتك ــي تدع والت

ــة األوىل. ــن الجلس م

صبغة الحواجب
ميكننــا صبــغ الحواجــب وتشــكيلها خــالل الجلســة التجميلية 

التــي تســتغرق ٨0 دقيقــة، وذلــك حســب رغبــة العميــل.



 Pedicure - 1٥. بيديكر

بيديكر طبي
نقــوم يف الخطــوة األوىل بغمــر القدمــن يف محلــول املعــادن. 
هــذا املغطــس املشــبع باألعشــاب يســاعد عــى تطريــة 
الجلــد مــا يســهل عمليــة ازالــة الجلــد امليــت مــن الكعــب 
وأســفل األصابــع. نقــوم بتشــكيل وتجميــل أضافــر القدمــن 
ــك مبــربد ناعــم. ونقــوم بعــالج أخمــص  بشــكل ناشــف وذل
القدمــن بواســطة جهــاز خــاص. بعــد هــذه العمليــات 
امليكانيكيــة، نقــوم بدهــن القدمــن بكريــم خــاص يســاعد يف 

ــة.   ــد لفــرة طويل الحفــاظ عــى طــراوة الجل

1٦. أجهزة تساعد يف تخفيف الوزن 

VANQUISH ME - فانكيش مي
ــدون  ــحوم ب ــة الش ــا الزال ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي تقني وه
ــة رضر  ــدث أي ــحوم دون أن تح ــر الش ــوم بتكس ــاس. تق مت
جلســة  فهــي  الدهنيــة.  بالطبقــات  املحيطــة  لألعضــاء 
عالجيــة لطيفــة تكمــن يف وضــع جهــاز خــاص فــوق املنطقــة 
املطلوبــة ليقــوم بتدفئــة الجلــد لدجــة ٤0 مؤيــة، التــي 
تــؤدي اىل تفكيــك الخاليــا الدهنيــة.  هــذه الجلســة الخاصــة 
التــي تركــز عــى أجــزاء معينــة مــن الجســم تقــوم نتفكيــك 
الخاليــا الدهنيــة دون االلحــاق بالــرضر بالعضــالت ولألعضــاء 
ــحوم يف  ــن الش ــد م ــة للح ــذه الجلس ــدف ه ــة. ته املحيط
منطقــة البطــن والخــوارص. نســتطيع بهــذا الجهــاز معالجــة 

األفخــاذ أيضــاً.

X-WAVE - صدمات اكس ويف
يقــوم جهــاز اكــس ويــف بتكســر الشــحوم يف األماكــن 
الغذائيــة  بالحميــة  معالجتهــا  يصعــب  التــي  الصعبــة 
والتامريــن الرياضيــة. تقــوم هــذه الصدمــات باحــداث خلــل 
ــد  ــا  بع ــؤدي اىل تفككه ــام ي ــة م ــا الدهني ــيج الخالي يف نس
ــوم  ــرة ويق ــن يف الب ــرز الكوالج ــزز ف ــة. يع ــاء الجلس انته
ــد  ــي الجل ــا يعط ــد م ــت الجل ــالت تح ــيج العض ــد نس بش
املنظــر الناعــم والصحــي والشــاب. اكــس ويــف هــو جهــاز 

ــون. ــفط الده ــة ش ــو بعملي ــن قام ــب للذي مناس

EXILIS  اكسيليس ـ

شفط الدهون باملوجات فوق الصوتية
بهــذا العــالج يتــم الوصــول إىل تخفيــف األنســجة الدهنيــة 
تحــت الجلــد بشــكل متســاو. هــذا الجهــاز يجمــع بــن 
املوجــات فــوق الصوتيــة و الطاقــة العاليــة الــردد، ويســمح 
ــن  ــق م ــات األعم ــعاع إىل الطبق ــه الش ــة  بتوجي ــة عالي بدق
األنســجة الدهنيــة ليتــم تفكيكهــا نســتخدم هــذه الجلســة 

ــر والخــر. ــل مناطــق الظه ــة مث ملعالجــة املناطــق الصعب

STARVAC - ستارفال

تشكيل املناطق الصعبة بشكل آيل
جلســة فعالــة جــداً بالجهــاز الخــاص ســتارفاك. رأس الجهــاز 
ــحة  ــد إىل الفس ــط الجل ــم ضغ ــطوانتن. يت ــن إس ــون م يتك
التــي بينهــام، وبواســطة ضغــط لطيــف لــرأس الجهــاز ميكــن 
توجيــه تدفــق الليمفــا مركزيــاً، يف الوقــت نفســه يتــم 
ــزم يف األنســجة  ــة وتنشــيط امليتابولي ــدورة الدموي ــز ال تحفي
ــة  ــذه الطريق ــن وبه ــاف الكوالج ــة ألي ــم تقوي ــة. تت املعالج
تعالــج الســمنة والســيلوليت ويتــم تجديــد الجلــد يف الجســم 
ــدي والبطــن واألرداف. ــة الث ــة منطق والوجــه، وميكــن تقوي

LYMPHAPRESS - ليمفابريس

عالج السمنة والسلواليت
جلســة لطيفــة تســاعد بشــكل كبــر يف الحــد مــن األورام يف 
ــن الشــعور  ــن الجســم و تحــد أيضــاَ م النصــف الســفيل م
ــة  ــق تعبئ ــن طري ــك ع ــلواليت، وذل ــة والس ــل الثقيل باألرج
الجيــوب الهوائيــة يف اللبــاس الخــاص، مــا يحفــز عمــل 
ــا  ــة الليمف ــع حرك ــاز يف ترسي العضــالت. يســاعد هــذا الجه



واملــواد الســامة املراكمــة تحــت الجلــد ومــن ثــم تريفهــا 
مــن الجســم . هــذه الجلســة ليســت مناســبة للذيــن يعانــون 

ــدوايل. مــن ال

17. راسول باد 

وهــو حــامم بخــار رشقــي يعالــج بالدفــئ الرطــب مــع تأثــر 
ــق  ــع الرقــي الســحري للحــامم  يخل الطــن الخــاص. الطاب
ــامم  ــول للح ــل الدخ ــتجامم. قب ــة واالس ــف للراح ــو لطي ج
ســوف تتلقــوا 3 أواين مختلفــة مــن الطــن العالجــي، كل 
واحــدة منهــا مخصصــة لجــزء معــن مــن الجســم. تقومــوا 
ــم.  ــكل ناع ــي بش ــن العالج ــئ بالط ــمكم الداف ــك جس بدلي
وعنــد نهايــة الجلســة يُغســل الطــن مــن جســمكم باملطــر 
الــذي  يهطــل داخــل الحــامم. نظــراً لدرجــة الحــرارة داخــل 
الحــامم التــي ال تتجــاوز الـــ ٥0 درجــة مؤيــة، ميكــن دخــول 

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل يف القلــب. لــه تأثــر 
ــة وأمــراض حساســية البــرة. ــاز عــى مشــاكل الصدفي ممت

1٨. صالة التامرين الرياضية

صالــة التامريــن الرياضيــة هــي صالــة مفتوحــة واســعة 
مهيئــة بأرضيــة رياضيــة خاصــة تتيــح املجــال لعــدد ال 
األنظمــة  عــن  فضــالً  الرياضيــة  التامريــن  مــن  يحــى 

الرياضيــة املتاحــة بهــا. 

ــاز  ــهار جه ــس بإش ــاك نوري ــهر تش ــل الش ــام املمث ــد ق لق
ــح  ــذي يتي ــد ال ــاز الوحي ــه الجه ــم ، ألن ــال ج ــب توت التدري
متريــن الجســم بأكملــه. يســتخدم تقنيــات البكــرات الحــرة 

ــن  ــاء األجســام وللتامري ــة ويســتخدم لبن واملســطحات املائل
أيضــاً. 

القســم الوظيفــي مجهــزة بهيــكل يتيــح متــدد الجســم 
ونظــام التعليــق TRX وأنظمــة رياضيــة حديثــة أخــرى. 
ــة وكــرات كيتلبيــل  ــل قــوي ودرجــات طري يوجــد أيضــاً حب
ــال. ــب الفع ــرى للتدري ــدات أخ ــنبول ومع ــرات ميديس وك

قســم الكارديــو - Cardio Zone مســؤلة عــن تقويــة عمــل 
عضلــة القلــب والجهــاز املحيصــط بــه وهــي جــزء ال يتجــزأ 
مــن فيتنيــس الب. ميكنكــم يف منطقــة كارديــو التمريــن عــى 
أجهــزة التمريــن اإلهليلجيــة والدراجــة الهوائيــة وجهــاز 

ســتيرب )الــدرج اآليل( وجهــاز الجــري.

قسم بناء األجسام
للذيــن يهتمــون ببنــاء عضــالت جســمهم و بــودي بيلدينــغ، 
ــة  ــدات رياضي ــز مبع ــكان مجه ــذا امل ــكان. ه ــذا امل ــح ه نتي
مثــل  الدمبــل ومقعــد اللياقــة البدنيــة  واألرجوحــة املتعددة 

الوظائــف وجميــع اآلالت املطلوبــة لبنــاء األجســام.



19. السبا العضوي وسبا الحديقة 

ــة  ــبا الحديق ــوي وس ــبا العض ــم الس ــول اىل قس ــن الدخ ميك
ــاً. ــاة مجان ــجرة الحي ــع ش ــن يف منتج ــع املقيم لجمي

الساونا اإلسكندنافية
إنهــا عبــارة عــن حــامم تتنــاوب فيــه درجــات حــرارة شــديدة 
اإلختــالف، مــام يــؤدي إىل تنشــيط عمليــة طــرح املــواد 
الســامة و املعــادن الثقيلــة مــن الخاليــا. الجزيئــات الســامة 
يتــم طرحهــا مــن الجســم عــن طريــق التعــرق. حــامم 
ــة  ــع عملي ــة و ترسي ــة املناع ــازة لتقوي ــيلة ممت ــاونا وس الس
األيــض و التوصــل إلســرخاء كيل بعــد جهــد عضــيل. إضافــة 
لذلــك يســاعد أيضــاً ضــد رومانتيــد العضــالت و آالم املفاصــل 
و العمــود الفقــري. هــذا اإلجــراء غــر مناســب لحــاالت 
األمــراض الحــادة وأمــراض القلــب املزمنــة و أمــراض الــرع 

ــف.   ــاالت النزي و ح

غرفة البخار
انهــا غرفــة ذات رطوبــة وحــرارة عاليــة. تتمتــع غرفــة البخــار 
برطوبــة عاليــة حتــى 100٪ و درجــة حــرارة منخفضــة )٤0 
– ٤٥ درجــة مؤيــة( هــذه الرطوبــة والهــواء الدافــئ تســاعد 
ــة األيــض وتحفــز وظائــف الجســم بشــكل  ــع عملي يف ترسي
عــام. عــدا الشــعور بالراحــة واالســرخاء والتعــايف، تســاعد يف 
ــخر  ــزم والش ــرة والرومات ــاب الحنج ــس والته ــاكل التنف مش
وارهــاق العضــالت ومشــاكل الــدورة الدمويــة. حــامم البخــار 
يهــدئ القلــب، يحســن نشــاط الجســم بشــكل عــام، يحــد 
مــن التوتــر والشــعور بالضيقــة. انــه املــكان املثــايل للراحــة 

النفســية واالســرخاء.

 WHIRPOOL  دوامة املاء
ــت  ــات تح ــم مبضخ ــل الجس ــم لكام ــاج ناع ــتمتعوا مبس اس
املــاء بدرجــة حــرارة 37-٤0 درجــة مئويــة، يريــح مــن 

التوتــر، ويقلــل مــن اإلجهــاد وينشــط الــدورة الدمويــة.

ساناريوم
وهــي اضافــة فعالــة للســاونا التــي صممتهــا رشكــة كالفــس. 
احــدى أهــم ميــزات ســاناريوم مــع نظــام ســاونا بــور هــي 
التأئــر العالجــي بالروائــح املعطــرة مــع دفــئ الســاونا. نختار 
لكــم الربنامــج املناســب مــع  الروائــح املعطــرة والهــواء 
الدافــئ مــن الربامــج العــدة مثــل البخــار الناعــم أو الســاونا 

ــيكية. الكالس

حامم كنايب
ــى،  ــع ح ــن م ــن منفصل ــن حوض ــارة ع ــب عب ــامم كناي ح
درجــة حــرارة املــاء يف أحدهــام حــوايل ٤0 درجــة مئويــة و يف 

ــاه الدافئــة،  الثــاين 1٢ درجــة. أوالً متــرون بالحــوض مــع املي
ــون  ــا تدخل ــي، بعده ــا يكف ــة مب ــة الدموي يك تتوســع األوعي
الحــوض مــع امليــاه البــاردة، حيــث تتضيــق العــروق مجــدداً. 
هــذه الــدورة يتــم تكرارهــا لبضــع مــرات. أســلوب كنايــب 
للعــالج جــزٌء مــن الطــب الطبيعــي و يســاعد قبــل كل يشء 
يف حــاالت خلــل الــدورة الدمويــة، وأيضــاً ضــد آالم الــرأس.



قسم السبا الطبيعي والحديقة

< ساونا شاملية ذات طابع دافئ، ساناريوم، غرفة بخار وغرف هادئة لالستجامم. أماكن مريحة مع 
  اطاللة لسبا الحديقة املغلقة. 

< جاكوزي كبرة يف الهواء الطلق مع ساونا فنلندية صغرة مع مغطس بارد، ورصيف كنايب النعاش 
  األقدام املتعبة.

< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة. ميكن استعامل قسم السبا الطبيعي والحديقة بشكل 
  خاص، ملزيد من املعلومات يف قسم االستقبال.

املسبح 

< مسبح دافئ مميز مع اطاللة للطبيعة من خلف النافذة. 
< مسبح لالسرخاء بدرجة حرارة 30 درجة مؤية. يقدم أيضاً مساج بتيارات املياه واسرخاء عى 

  مقعد الفقاعات.
< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة. مفتوح يومياً من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساًء، 

  باستثناء األوقات املخصصة للتامرين يف املسبح.

الصالة الرياضية 

< تقدم الصالة الرياضية أجهزة الكارديو kardio ونظام التامرين عى الحبال املعلقة TRX وأنظمة 
.bodybuilding الصالة مجهزة لبناء األجسام .TotalGym تدريب اللياقة البدنية املعتادة  
< دخول مجاين لنزالء منتجع شجرة الحياة أو مع مدرب )خدمة مدفوعة(. ميكن الدخول يف 

  املالبس واألحذية الرياضية ذات النعال الفاتح اللون فقط.
< مفتوح يومياً من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساًء، باستثناء األوقات املخصصة 

  للتامرين العالجية.
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