
DETOX برنامج
و FOCUSED PACK لصحة الجهاز الهضمي
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SHA WELLNESS CLINIC

تطهير الجسم
تنقية دقيقة للجسم
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األهداف
تنقية الجسم من السموم المتراكمة في الكبد والجهاز الهضمي بسبب عادات األكل السيئة 	 

والملوثات الخارجية.

تحديد مستوى اإلجهاد التأكسدي في الجسم التخاذ التدابير الالزمة لمواجهته.	 

اكتساب عادات غذائية صحية جديدة لتحسين آليات التخلص من السموم الطبيعية.	 

ُينصح به لـ:
لألشخاص الذين لديهم  عادات غير مالئمة مثل اإلفراط في تناول القهوة والمشروبات الكحولية 	 

والتدخين واألدوية و/أو سوء التغذية، من بين أمور أخرى.

لألشخاص الذين يتعرضون لمستويات عالية من التوتر و/ أو التلوث.	 

لألشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرةالبدنية على التطهير المناسب للجسم من السموم.	 

المنهج الُمتبع
الهدف المنشود هو التخلص من السموم في الجسم تحت إشراف ومشورة فريقنا المهني، 

ويتم ذلك من خالل ما يلي:

خطة غذائية وبرنامج صحي شخصي.	 

عالجات طبيعية وعالجات طبية ومكمالت غذائية مناسبة، كلها تركز على التخلص من السموم 	 

وتعزيز آليات تنظيف الجسم طبيعيا.

نصائح خاصة بنمط الحياة، مع أنشطة تسهل اكتساب عادات صحية جديدة.	 

تطهير الجسم

المدة

 أيام
تنقية أولية

يتم البدء في لمس تغيرات متأصلة عن عملية تخلص من السموم.

ً 14 يوما
تنقية معززة 

نتائج أكثر وضوحا، خاصًة على مستوى الطاقة والحيوية، حيث يتم 

تعزيز آليات التخلص من السموم  طبيعيا.

ً 21 يوما
تجديد ُمتعمق 

ورفاهية  ذهني  وصفاء  وطاقة  خفة  واضح:  بشكل  ملحوظة  نتائج 

استدامة  لضمان  محاولة  في  المستفادة  العادات  تعزيز  يتم  عامة. 

التغيرات مع مرور الوقت.
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21 يوماً 14 يوما7ً أيامالخدمات الطبية

الفحص الصحي

الفحص السريري عند بدء البرنامج

-الفحص  السريري في نهاية البرنامج

فحص Oxytest: اختبار اإلجهاد التأكسدي لتحديد مستوى األكسدة في الجسم

--فحص نظام االستقالب

استشارة طبية عامة في بداية ونهاية البرنامج

استشارة خبير الشيخوخة الصحية وعلم الوراثة

تبخير رئوي لتطهير الجسم

12-تطهير كبدي وريدي

استشارة الطب التنشيطي

23-العالج باألوزون المعوي 

استشارة جلدية باستخدام أفضل تقنيات التشخيص 

SHA Detox مكمل فيتاميني

التغذية الصحية

استشارة خبير التغذية والعالجات الطبيعية

خطة غذائية تتناسب مع احتياجاتك

المشروبات العالجية الطبيعية حسب الوصفة الطبية

122متابعة تغذوية طيلة فترة اإلقامة

خطة صحية شخصية

 The Chef’s Studio درس جماعي في الطبخ الصحي في

كتاب "وصفات SHA للعيش لفترة أطول وأفضل" )متوفر باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والروسية( أو تشكيلة شاي
SHA Tea Collection

العالجات الطبيعية

جلسة تشخيصية في الطب الصيني التقليدي، بما في ذلك عالج بالوخز باإلبر،
ووخز بالليزر أو مصباح حرارة كهرومغناطيسي حسب الوصفة الطبية.

124عالج الطب الصيني التقليدي حسب الوصفة الطبية

233جلسة غسيل القولون بالماء

تقييم أولي ونهائي للصحة الطاقية، مع خريطة للمجال الكهرومغناطيسي

233جلسة التعرض للحرارة باألشعة تحت الحمراء والتوازن الكهرومغناطيسي 

-جلسة تقويم العظام

الرعاية الصحية

355تدليك SHA لتطهير الجسم

355عالج تطهير الجسم بالطاقة المائية يشمله عالج بالماء المعطر والعالج بالطين والمضخة النفاثة

223جلسة العالج بالضغط

--1التصريف اللمفاوي

22-التصريف اللمفاوي الكهربائي

محتوى البرنامج

تطهير الجسم
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21 يوماً 14 يوما7ً أيامالرعاية الصحية

 thalasso عالج بدني-

Premium تطهير الوجه-

SHA تجفيف بدني--

Indiba 2--تطهير الجسم

Icoone تجفيف--

الدخول إلى دورة المعالجة المائية حسب الوصفة الطبية )ساونا، حمام روماني، حمام تركي،
حمام سباحة بارد، حمام العالج المائي، مسار للسباحة، حمام للقدمين، حمامات مائية ساخنة وباردة، نافورة

ثلج، كراسي استلقاء نفاثة(.

الجسم والعقل

 جلسة تقنيات البراناياما ألكسجة األعضاء المعنيين
 في عملية التنقية

-12

HEALTHY LIVING ACADEMY

دخول مجاني إلى األنشطة الجماعية: مناقشات، أنشطة شاملة، دورات تدريب بدني، مشي، درس تجريبي للطبخ الصحي، من بين 
أنشطة أخرى

 

تطهير الجسم

7 أيام
€ 3. 00

ً 14 يوما
€ .200

ً 21 يوما
€ . 00



SHA WELLNESS CLINIC

+
Focused Pack

صحة
الجهاز الهضمي

Detox

 يمكن استعمال خدمة برنامج التخلص من السموم بشكل فردي أو بالموازاة مع 
Focused Pack، والذي يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي.

 Detox برنامج 
 +

الهضمي الجهاز  لصحة   Focused Pack

7 أيام 
5.600 يورو

14 يوم 
10.000 يورو

21 يوم 
13.800 يورو

FOCUSED PACK



SHA WELLNESS CLINICFOCUSED PACK

يام أ يوم7  يوم14   21

بداية  )في  وااللتهابات  الهضمي  الجهاز  في صحة  أخصائي  استشارة 
ونهاية البرنامج(

12-المتابعة الطبية أثناء اإلقامة

1--مراقبة التغذية أثناء اإلقامة

--عالج التوازن باألشعة تحت الحمراء البعيدة

61015جلسة عالج األمعاء باألوزون

13-جلسة عالج بالمصل

جلسة التخلص من سموم الكبد عبر الوريد

1--جلسة عالج القولون بالماء

تشخيص صحة األسنان عن طريق التصوير الرقمي

12-جلسة التحكم في اإلجهاد

emotional eating جلسة

12-جلسة عالج العظام الحشوية

اختبار دسباقتريوز المعوي

تحديد نوعية الجهاز الهضمي من خالل تحليل الدم + البول

Elipse تحليل نوريجنوميكس-

-تحليل الحساسية لـ 220 نوع من األطعمة

قراءة التحليالت

مكمالت محددة )L- الجلوتامين وحبات زيت األوزون(

The Chef’s حصة الطبخ الصحي في استوديو

استشارة صحية إلكترونية

 

 Focused Pack
صحة الجهاز الهضمي

إن الهدف من "Focused Pack" هو استعادة التوازن واألداء الصحيح 
الجرثومي  النبيث  حالة  وتحسين  اإلمكان،  قدر  على  الهضمي،  للجهاز 
المعوي والجهاز المناعي والغدد الصم العصبية والعاطفية من وجهة نظر 

تكاملية. 

إلى  باإلضافة  الراهنة،  للحالة  تفصيلي  تشخيص  بفضل  ذلك  تحقيق  يتم 
الغشاء  وإصالح  السموم  إزالة  إلى  تهدف  متخصصة  عالجات  تطبيق 
بعض  تحمل  وتحسين  للجسم،  الكامل  التطهير  لتحقيق  المعوي  المخاطي 

األطعمة، وبالتالي، تحسين الصحة العامة ونوعية حياة الفرد.



لمزيد من المعلومات حول برامج الصحة والسكن، فضال عن الخدمات األخرى المتاحة، يرجى االتصال بقسم الحجوزات.

الهاتف: 199 811 966 34+
reservations@shawellnessclinic.com



   Verderol 5    03581    El Albir    Comunidad Valenciana    Spain
 shawellnessclinic.com

التغيير يبدأ من هنا




