


6 ملهمة 0  ا
0 يخنا 8 ر تا
1 لفلسفة 0 ا
1 ي 2 لبرش ا يق  لفر ا
1 4 S H A منهج 
1 لصحية 6 ا ية  لتغذ ا
1 لطبيعية 8 ا ت  جا لعال ا
2 لصحية 0 ا ة  لحيا ا ميية  د كا أ
2 لصحية 2 ا خة  لشيخو ا
2 ي 4 يد لتجد ا لطب  ا
2 لتنشيط 6 ا طب 
2 لتجمييل 8 ا لطب  ا
3 خيل 0 ا لد ا ن  ز ا لتو ا
3 قة 2 لليا ا علم 
3 يف 4 ملعر ا لتحفيز  ا
3 لصحة 6 ا مج  ا بر
3 فية 8 لعا ا ة  د عيا
4 ملحيط 0 ا
4 مة 2 ا ستد ال ا
4 نيا 4 سبا ا  S H A
6 ة 0 يد جد ق  فا آ
7 9 S H A سسة  مؤ
8 ت 1 فا ا عرت ال  ا



بكم يف حياة أكمل  مرحباً 
وأطول وأكرث حيوية.
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SHA WELLNESS CLINIC
ملهمة  ا

شامل  نهج  خالل  من  وأفضل  أطول  لفرتة  العيش  عىل  الناس  مساعدة  يف   SHA يف مهمتنا  تتمثل 
للصحة. ومتكامل 

ملهمة  ا

العيش أكرث وأفضل



SHA WELLNESS CLINIC

 ولدت SHA نتيجة للتجربة الشخصية للسيد ألفريدو باتالري باريتي  Al fredo Bataller Parietti الذي
كان للقلق،  مثري  تشخيص  إزاء  حياته.  نوعية  عىل  القيود  تفرض  صحية  مشاكل  من  عديدة  لسنوات   عاىن 
صحته استعادة  من  ومتكن  التكاميل،  والطب  التغذية  مجال  يف  كبرية  معرفة  لديه  طبيب  مبقابلة   محظوظًا 

من خالل قوة شفاء الغذاء املناسب.

مرشوعاً عائلته،  من  بدعم  وأنشأ،  القيمة،  املعرفة  هذه  ونرش  بتقاسم  االلتزام  هذا  ولد  الحني،  ذلك   ومنذ 
تم فيه دمج حكمة القرون مع أحدث التطورات يف مجال الطب العلمي. فريداً 

يخنا ر تا
تاريخ غري حياته وحياة أشخاص عديدين آخرين



10

SHA WELLNESS CLINICلفلسفة ا

 إن AHS تجربة تحول الحياة، حيث ال تفهم الصحة عىل أنها انعدام وجود املرض، بل كحالة مثىل من
الرفاه الجسدي والعقيل والروحي ويف وئام مع البيئة.

لفلسفة ا
منظور جديد للصحة



SHA WELLNESS CLINIC

 إننا نضع تحت ترصفك أكرث املتخصصني شهرًة يف مجال التغذية والطب الوقايئ ومكافحة الشيخوخة
للحيوية املكسب  وطب  التجديدي  والطب  البرشة  تجميل  وطب  الشمويل  والطب  الوراثة   وعلم 
 والنشاط البدين والريايض وعلم النفس وطب األسنان وطب الطاقة الحيوية والتحفيز املعريف، من بني

هدف واضح، أال وهو: تحسني حياتك. أمور أخرى. لديهم جميعاً 

ي لبرش ا يق  لفر ا
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 يجمع منهج AHS أحدث التطورات يف الطب العلمي إىل جانب العالجات الطبيعية األكرث فاعلية واألكرث
اإليجايب التأثري  كبري  بشكل  يعزز  مام  ومتوازنة،  صحية  لتغذية  خاصة  أهمية  تنسب  والتي  لنجاحها   إثباتاً 

الذي ميكن أن تحدثه هذه التخصصات بشكل فردي.

 إنه منهج قادر عىل توفري حالة صحية مثالية للتمتع بكل اإلمكانات البدنية والعقلية التي ميتلكها اإلنسان
يف جوهره.

S H A منهج 
 لقد جمعنا كل ما من شأنه مساعدتك عىل تحقيق إمكاناتك

الكاملة.

S H A منهج 

التحفيز املعريف

علم اللياقة أكادميية الحياة الصحية

 الطب التجديدي , طب التنشيط الطب
التجمييل

التغذية الصحية

الشيخوخة الصحية

لعالجات الطبيعية

 التكاميلالطب

التوازن الداخيل
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الحياة مع  تتكيف  وهي  ألفية،  مبادئ  من  مستوحاة  ومتوازنة  وحيوية  صحية  تغذية   AHS تغذية   إن 
 العرصية. من خالل اتباع نهج عميل وجذاب، تحرتم التغذية ما تقدمه الطبيعة يف كل لحظة من العام ويف

الحتياجات كل شخص. كل مكان، ويتم إضفاء الطابع الشخيص عليها وفقاً 

 تتوافق متاماً مع توصيات منظمة الصحة العاملية ومع أحدث دراسات الجامعات املرجعية الرئيسية يف هذا
املجال، مثل جامعة هارفارد الطبية أو وحدة الدراسات الغذائية كورنيل.

التغذية الصحية
S H A منهج 

 ” أن يكون الغذاء دواءك وأن يكون الدواء غذاءك“
أبوقراط

لصحية ا ية  لتغذ ا
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لطبيعية ا ت  لعالجا ا

ويتمثل أكرب،  بشكل  نجاحها  ثبت  والتي  فاعلية  األكرث  الطبيعية  العالجات  متناولك  يف  توضع   SHA يف 
 هدفها يف إعادة تنشيط القوة التنظيمية التي ميتلكها جسمنا والتي تكبحها أو تضعفها يف أحيان كثرية
قدرة وتعزيز  املناعة  جهاز  تقوية  طريق  عن  متكاملة  حلول  عن  البحث  يتم  املناسبة.  غري   العادات 

الجسم نفسه عىل الشفاء.

العالجات الطبيعية
S H A منهج 
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عادات وتعلم  دمج  خالل  من  مسمى  غري  أجل  إىل  الحالة  هذه  عىل  الحفاظ  تبسيط  هو  هدفنا   إن 
الصحية الطهي  ودروس  املحارضات  من  مختارة  مجموعة  لك  نقدم  الغاية،  لهذه  تحقيًقا   جديدة. 
 واالسرتخاء والتأمل واليوغا وتنبيه الذهن، وغريها من األنشطة التي توفر األدوات واملعرفة لالستمتاع

الدامئة. بالرفاهية 

أكادميية الحياة الصحية
S H A منهج 

لصحية ا ة  لحيا ا ميية  د كا أ
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لصحية ا لشيخوخة  ا

 إن الشيخوخة عملية تبدأ يف نفس اللحظة التي تبدأ الحياة فيها. ال ميكن إيقافها، لكن يف SHA لدينا أكرث
مبزيد بذلك  للقيام  بل  أخرى  سنوات  لعيش  فقط  ليس  الشيخوخة،  آثار  لتأخري  تقدماً  واملعرفة   التقنيات 
 من الحيوية ونوعية حياة أفضل، مام يؤدي إىل إبطاء عملية انتكاس حالة الخاليا والوقاية من ( أو عكس)

الشيخوخة املبكرة. استمتع بأفضل نسخة منك يف أي مرحلة من مراحل الحياة.

الشيخوخة الصحية
S H A منهج 
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يف التجديد  عمليات  لتقليد  تقدماً  الحيوية  التقنيات  أكرث   SHA يف  التجديدي  الطب  وحدة   تطبق 
 أجسامنا لعالج األمراض. تقدم SHA عالجات علمية رائدة مثل العالج بالخاليا أو العالج الجيني أو

األنسجة. هندسة 

لقد أنشأت SHA هذه الوحدة املبتكرة لتوفر للضيوف إمكانية الحصول عىل بنك للحفظ بالتربيد.

الطب التجديدي
S H A منهج 

ي يد لتجد ا لطب  ا
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تجديد وبني  البرشي  الحيوي  النظام  تكامل  عىل  القامئة  اإلجراءات  بني  التنشيط  طب  وحدة   متزج 
 نظام الشفاء نفسه من خالل تطبيق 4 عالجات متخصصة: العالج باألوزون والعالج باألمصال وعالج

والتحليل الخلوي. التنشيط العضيل املكسب للحيوية 

طب التنشيط
S H A منهج 

لتنشيط ا طب 
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SHA WELLNESS CLINICلتجمييل ا لطب  ا

العالجات لك  نقدم   AHS يف  األخرية.  السنوات  يف  تطوراً  املجاالت  أكرث  أحد  التجمييل  الطب   يعد 
 األكرث تقدماً، مع فريق طبي جاميل يتمتع باالعرتاف الدويل وبأحدث معدات الجيل األخري واملعدات
 الحديثة والفعالة، وهي قادرة عىل تحقيق نتائج ما كان ميكن تصورها حتى وقت قريب عىل مستوى
إىل الفورية  بالعودة  يسمح  مام  التوغل،  طفيفة  عالجات  خالل  من  سواء،  حد  عىل  والجسم   الوجه 

اليومي. الروتني 

الطب التجمييل
S H A منهج 



وراء السبب  هو  وهذا  والروح.  والعقل  الجسد  بني  توازن  وجود  دون  الكاملة  الصحة  حالة  فهم  ميكن   ال 
 تركيزنا يف جميع تلك التخصصات عىل تحقيق التوازن العاطفي والعقيل األمثل، مثل التأمل أو تنبيه الذهن
 أو اليوغا أو البيالتس أو إدارة اإلجهاد أو التدريب أو العالج النفيس. إن تجربة SHA فرصة ممتازة ملامرسة

الروح والتواصل مع الكائن الداخيل!

التوازن الداخيل
S H A منهج 
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قة لليا ا علم 

 إن النشاط البدين رضوري للحفاظ عىل الصحة وتحسينها. اكتشف يف SHA فريقاً متميزاً من الخرباء واملاكينات
وزيادة أدائك  ولتحسني  الخاصة  حدودك  لتحدي  املثالية  والبيئات  األخري  الجيل  إىل  تنتمي  التي  ابتكاراً   األكرث 

حيويتك من خالل نهج تدريب شخيص ومتوازن.

علم اللياقة
S H A منهج 

”يجب تفعيل قوة الجسم للحفاظ عىل الروح“
لوك دي كالبيريس
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ملعريف ا لتحفيز  ا

يف املعريف  التحفيز  وحدة  متتلك  املجال،  هذا  يف  متيزاً  الجامعات  أكرث  مع  البحث  مجال  يف  التعاون   نتيجة 
وتعظيم عقلك  يف  املخزنة  اإلمكانات  جميع  تطوير  عىل  والقادرة  تقدماً  األكرث  والتقنية  املنهجية   SHA 

قدراتها يف املستوى املعريف و منع (أو عكس) بعض األمراض التنكسية العصبية.

التحفيز املعريف
S H A منهج 
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نقدم وأن  مثالية  ودامئة  صحية  حالة  لك  نقدم  أن  وهو  أال  فقط،  واحد  هدف   SHA هدف   إن 
متعدد فريق  قام  عليها،  الحفاظ  أو  املثالية  الحالة  هذه  لتحقيق  احتياجاتك  عىل  بناًء  الرفاه.   لك 
أهدافك لتحقيق  بعناية  املخصصة  التالية  الصحية  الربامج  بتصميم   SHA خرباء  من   التخصصات 

الخاصة بالصحة والعافية من خالل رؤية عاملية متكاملة.

لصحة ا مج  ا بر

الشيخوخة
 الصحية

الوزن األمثلإعادة التوازن  التخلص من
السموم

 الربنامج املكثف - الوزن
 األمثل والتخلص من

السموم



SHA WELLNESS CLINIC

عيادة تعترب  التسهيالت،  من  الواسعة  للمجموعة  ونظراً  ولحجمها  واملبتكرة  التكاملية  لطبيعتها   نظراً 
عاملياً. مرجعاً  العافية 

فية لعا ا ة  د عيا
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مبناخ يتمتع  ملحيط  األولوية  أعطينا  البداية،  فمنذ  لذلك،  ورفاهنا.  صحتنا  عىل  كبري  تأثري  للمحيط   إن 
محيط إنه  بسهولة.  إليه  الوصول  وميكن  البحر،  من  بالقرب  الطبيعة،  به  وتحيط  العام  طوال   دافئ 
مثايل للبعد عن الضوضاء الدنيوية للتواصل مع أنفسنا. إنه ملجأ إليجاد التوافق بني الجسد والروح.

ملحيط ا

ملجأ للتوفيق بني الجسد والروح



SHA WELLNESS CLINIC

من الحد  إىل  دامئاً  نسعى  حيث  التجارية،  لعالمتنا  جوهرية  قيمة  بها  والعناية  البيئة  احرتام   ميثل 
 تأثري املبنى من خالل تكييفه مع نوع األرض، ومع إعطاء األولوية الستخدام املواد الطبيعية والعناية

بالطبيعة التي تحيط بنا وتعزيزها، إىل جانب استخدام املوارد الطبيعية والطاقة.

مة ا ستد ال ا



SHA اسبانيا
املحمية الطبيعية لسيريا إيالدا، خليج ديل ألبري

 بني مدينتي أليكانتي وفالنسية، أمام قرية ألتيا الساحرة ومندمجة يف متنزه أريض وبحري طبيعي يحتوي عىل
 أحد املحميات الرئيسية للطيور يف أوروبا، تقع عيادةSHA  إسبانيا يف واحدة من أكرث املناطق امتيازاً يف البحر

املتوسط، وتتمتع مبناخ متميز ويوجد فيها 330 يوم مشمس يف السنة.

  تقع يف ما كان يف السابق مكاناً لقضاء اإلجازة لعائلة بتايري، كجزء من رؤية مؤسسها لتقاسم هذا املالذ مع
اآلخرين، وتبلغ مساحتها حوايل 3 هكتارات من الطبيعة األصلية.

  إن بيئتها مثالية ملامرسة الرياضة مثل امليش ملسافات طويلة وركوب الدراجات يف الجبال والغوص واإلبحار
 وركوب الخيل أو الجولف (توجد 5 مالعب احرتافية عىل بعد دقائق قليلة) وغريها. توجد يف محيطها العديد من

قرى البحر األبيض املتوسط الخالبة، املليئة بالتقاليد والحرف والفن املحيل.

2 0 0 8 م  عا منذ 



نيا سبا ا  S H A

 تقع عيادة SHA بجوار املنتزه الطبيعي الواقع يف جبال سيريا إيالدا، وتتكيف مع طبيعة األرض من خالل
 تصميم متدرج للمباين املتصلة ببعضها البعض بواسطة جسور وتحيط بها حدائق البحر األبيض املتوسط
مع املميز،  املتوسط  األبيض  البحر  بأسلوب  إسبانيا    SHAعيادة تتميز  الطبيعة،  مع  املبنى  تدمج   التي 

وجود خطوط بيضاء نقية.

لتصميم ا و ية  ر ملعام ا سة  لهند ا



نيا سبا ا  S H A
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ل صو لو ا

بالجو
مطار إليكانتي 45 من
مطار فالنسية 120 كم

مطار الهليكوبرتات يف امللكية نفسها

اتصال مبارش مع املدن التالية، من بني مدن أخرى
لندن ساعتان و40 دقيقة

باريس ساعتان و10 دقائق
زيورخ ساعتان و20 دقيقة
ميونخ ساعتان و30 دقيقة

موكسو 4 ساعات و50 دقيقة

بالرب
القطار الرسيع من أليكانتي أو فالنسية

الطريق الرسيع AP7 املخرج 65

 
بالبحر

نادي ألتيا البحري 5 كم
نادي كامبومانس البحري 13 كم

ميناء أليكانتي 50 كم
ميناء دينيا (الفريي الرسيع إىل جزر البليار) 50كم

ل صو لو ا

SHA Spain

Barcelona

Madrid

Valencia

Alicante



نيا سبا ا  S H A

 املواد الطبيعية والبيئات الهادئة واملريحة تتكامل دامئاً مع املساحات الخارجية الواسعة والروائح واملالمس
الحرصية. والتصميامت 

لصحي ا لك  منز

بإمكان الصحة التعايش مع أقىص راحة



نيا سبا ا  S H A
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أعىل تطور هو البساطة.

جنحة أل ا

جناح سوبرييور
175m2

 جناح ديلوكس
320m2

جناح مليك
70m2

   جناح رئايس
100m2

 جناح جراند
120m2



نيا سبا ا  S H A

54

جنحة أل ا



نيا سبا ا  S H A
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عش التجربة املحولة لحياتك يف خصوصية منزلك

كن ملسا ا

 – سنديسر ندراغ
500 m2

 بنتهاوس
  رسيدنس
300 m2

 رييميرب
 سنديسير

300 m2



نيا سبا ا  S H A
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كن ملسا ا



ةديدج قافآ
  بعد مرور حقبة غري املركز خاللها حياة آالف األشخاص من كل أنحاء العامل من موقعنا الحايل يف إسبانيا، نحلم بنقل هذا املفهوم القيِّم إىل قارات جديدة. إننا
عن بيئة مثالية لتكرار  نحلم بالسامح للمزيد واملزيد من الناس باالستفادة من حالة الصحة والرفاهية الكاملة. لقد سافرنا خالل سنوات إىل عرشات املواقع بحثاً 
 روح AHS، بحثاً عن الطبيعة والطقس الدافئ وسهولة الوصول. مل يكن األمر سهالً، لكننا وجدنا أخرياً كل يشء ميكن أن نتخيله، وأكرث من ذلك يف مكان يعد
مبثابة جنة يف املكسيك.



SHA املكسيك
و ر نا  كينتا  ، يس خري مو يا  بال طئ   شا

 يف شامل ريفيريا مايا، أمام جزيرة موخرييس، وجدنا عىل بعد 03 دقيقة فقط من مطار
 كانكون، جنة عذراء، لقد وجدنا جوهرة مساحتها 7 هكتارات من الطبيعة األصلية، حيث

سيتم دمج SHA مع نباتات وحيوانات املنطقة.

 ستبلغ مساحةSHA  املكسيك حوايل نصف كيلومرت من الشاطئ الرميل األبيض واملياه
 النقية الصافية، فضالً عن سينويت، وهو أعجوبة طبيعية من عجائب املنطقة. أمام الشاطئ

 توجد أكرب الشعاب املرجانية يف نصف الكرة الشاميل، وهي نظام بيئي بحري لألنواع
املحمية.

ح فتتا ال ا  2 0 2 1 
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يف الخصوبة).  إيششيل (إلهة  اإللهة  لتكريم  مقدساً  مكاناً  موخرييس  جزيرة  أعلنت  قد  املايا  شعوب   كانت 
محيطها تقع بعض أهم البقايا األثرية لثقافة األجداد هذه.

يخ ر لتا ا

قلب ثقافة املايا

يخ ر لتا ا
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 أدخل ثروة طبيعية ال توصف، ملجأ يف الطبيعة. أمام الشاطئ، توجد أكرب الشعاب املرجانية يف نصف الكرة
آخر مكان  أي  من  أكرث  املحمية،  األنواع  من  ضخم  عدد  يوجد  حيث  البحري  البيئي  النظام  وهو   الشاميل، 
 يف العامل. تصل أنواع مختلفة من السالحف كل عام لتفرخ يف الرمال الدافئة لشواطئها، وتصل مستعمرات

عديدة من الطيور مثل البجع ومالك الحزين والفرقاطات مع أشعة الشمس األوىل.

طبيعي طن  مو

 الجنة يف األرض
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لتصميم ا و ية  ر ملعام ا سة  لهند ا

املناطق يف  املركز  ستدمج  التي  بالحدائق  محاطة  مختلفة  ارتفاعات  عىل  املكسيك    AHSمركز  سيشيد 
 املحيطة. سوف تتخلل جاملية التصميم العضوي واملعارص مركز العافية، من خالل املساحات التي تتدفق
البيئي التأثري  من  بالحد  سنقوم  بنا،  الخاصة  االستدامة  مببادئ  االلتزام  ومع  الخارج،  إىل  الداخل  من   متاماً 
الرخام يعترب  املتجددة.  الطاقة  استخدام  خالل  ومن  الغالب  يف  الطبيعية  املواد  عىل  املراهنة  خالل   من 
 والسرياميك املكسييك واألقمشة والخوص األصلية من املواد العضوية والطبيعية واملحلية التي سنستخدمها
أحدث ستتبع  التي  الفاخرة  باألنواع  املركز  تشطيب  وسيتم  الطليعي،  الصحي  املركز  هذا  وتزيني  بناء   يف 

االتجاهات الجاملية التي تحرتم البيئة.
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واملهندس  ،Sordo  Madaleno مادالينو  سوردو  الشهري،  املكسييك  املعامرية  الهندسة  استوديو   سيكون 
SHA لـ  التصميم  مهنديس   ،   Alejandro  Escudero إسكوديرو  أليخاندرو  الشهري،  الداخيل   املعامري 
للهندسة ماعت  مكتب  املرشوع،  يف  األسايس  الجانب  وهي  الطبيعية،  املناظر  بتنفيذ  وسيقوم   املكسيك، 

Maat Handasa ، الذي سيضع العنارص الخارجية التي تحرتم أهمية األنواع املحلية.

الرسيرية الخدمات  تقديم  ونظراً  وابتكاره  الحرصي  وطابعه  لحجمه  نظراً  املكسيك،    SHA مركز  سيصبح 
وخدمات العافية، النقطة املرجعية الرئيسية لقطاع الصحة والعافية يف األمريكتني.
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لتصميم وا ية  ر ملعام ا سة  لهند ا
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ل صو لو ا

SHA Mexico
Cancun

Monterrey

Mexico DF

 تقعSHA  املكسيك عىل بعد 30 كم من مطار كانكون الدويل، وهو أحد املطارات التي تتمتع بخطوط
دولية مبارشة من أمريكا الالتينية.

بالجو
اتصال مبارش مع املدن التالية، من بني مدن أخرى:

ميامي ساعة و45 دقيقة
بنام ساعتان و40 دقيقة

نيويورك 3 ساعات و50 دقيقة
تورنتو 4 ساعات

لوس أنجلس 5 ساعات
مدريد 10 ساعات
من بني مدن أخرى

ل صو لو ا
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SHA WELLNESS CLINICS H A مؤسسة 

الجميع. يف ظل هذه الفرضية وبهذا الدافع، تقدم  التغذية الصحية والواعية ينبغي أن تكون امتيازاً 
 مؤسسة SHA مساهمة كبرية للمجتمع من خالل تكريس املوارد والجهود املبذولة للبحث والتطوير

ونرش العالقة الوثيقة بني الصحة والتغذية.

 مع كل إقامة، يشكل ضيوفنا جزءاً من ملك أكرب، من خالل نقل مفهوم الرعاية الصحية بشكل متكامل
إىل عموم السكان.

S H A سسة  مؤ

ال نريد مجرد تحسني حياة أولئك الذين يزوروننا، بل نريد أن نخلق عاملاً أكرث صحة
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SHA WELLNESS CLINIC

عيادة الصحة الرائدة للطب التكاميل يف جميع أنحاء العامل

ا ل ا ع ت ر ا ف ا  ت

عيادة الصحة الرائدة للطب التكاميل يف جميع أنحاء العامل



 كل حلم عظيم يبدأ بعقل
 واضح، مستوحى من قلب نقي
لتحقيق  ويحتاج جسامً رائعاً 
ذلك.



info@shawellnessclinic.com | shawellnessclinic.com

change begins here


