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أهال ومرحبا بكم فى منتجعنا الصحى ال بورا اخلاص بالسيدات
 للعناية بصحتكم جتدون لدينا الكفاءة العالية من االطباء واملعاجلني وطاقم التجميل وكذلك
 العاملني املدربني على درجة عاليه من الكفاءة خلدمتكم والقيام على راحتكم بالغابه اخليالية

 فى منطقة كامب جارز – فقط للعنايه بصحتكم لدينا.
 هنا فى ال بورا جتدون كل احتياجاتكم الطبيه والعالجية من حيث الطرق احلديتة والتقنية العالية

 للصحة الشاملة بوجه عام والطب اجلنسى على وجه اخلصوص لك ياسيدتى للشعور بكامل
حيويتك ونضارتك.

Our team of doctors, therapists, cosmeticians and other staff care about your health and well-being. We are 

here for you, in Gars am Kamp in the idyllic Waldviertel, and we look forward to taking care of your health.

Everything in la pura revolves around your health needs. We incorporate the latest insights from gender-

specific medicine for women, so that you as a woman can really feel well.

Welcome at la pura. Exclusively for women.



طاقم أطباؤنا املتميزون بالتفهم والشعور 
Our team of physicians – to feel understood

دكتور الطب اجلامعى/ ألكس فيتاسك
دكتور الطب العام ورئيس اجلمعية االجتماعية الدولي

Dr. med. univ. Alex Witasek 
General practitioner, President of the International Society of Mayr Physicians

دكتور الطب اجلامعى / مانفريد ساونا ام اس سى
دكتور الطب العام واليدوى بالطرق الصينيه القدميه

Dr. med. univ. Manfred Zauner, MSC
General practitioner with a focus on manual medicine and traditional Chinese medicine

أستاذ بروفسر دكتور اجلامعة/ ريتشارد كرافيننا م ب ام س سى
أخصائى الطب الفيزيائى العام واعادة التأهيل العضوى

a.o. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Richard Crevenna, MBA, MSc Medical specialist in physical medicine and general 

rehabilitation, with an additional focus on geriatrics

بروفسر- دكتورة اجلامعة/ الكساندرا كواتسكى فيلر
أخصائيه الطب الباطنى والهضم وعالج الغدد وبروفيسر الكرسى اجلامعى فى طب الشيخوخه بجامعة فينا.

Univ.-Prof. Dr. med. univ. Alexandra Kautzky-Willer
Specialist in internal medicine, endocrinology, metabolism and geriatrics

Professor for Gender-Specific Medicine at the Medical University of Vienna

املديرة/ دكتوره الطب اجلامعى/ كارين شتنج د.او.
أخصائية العظام واجلراحة والعمود الفقرى وخبيرة بامراض الشيخوخة والقائمة باالدارة الطبية مبنتجع ال بورا.

Prim. Dr. med. univ. Karin Stengg D.O.
Trauma surgeon, Orthopedic medicine, Doctor of osteopathic medicine, Spine specialist

Healty aging specialist, Medical director



Gender medicine. For you.

“While efforts to give women equal status are truly appreciated, it is no less important to see women for 

what they are from a medical perspective.” That is how Univ.-Prof. Dr. med. Alexandra Kautzky-Willer, who 

is in charge of the medical concept for la pura, views her position. 

la pura supports doctors in matters of healthcare on a highly individual basis according to insights into 

gender medicine with respect to preventative healthcare, enhancing life energy and weight control. 

From a therapeutic perspective, her focus is on naturopathy, modern medical concepts, physical treatments 

and gentle aesthetic medicine. This is in addition to a tailor-made range of movement and wellness options 

as well as GourMed® Cuisine.

بروفسر- دكتورة اجلامعة/ الكساندرا كواتسكى فيلر
أخصائيه الطب الباطنى والهضم وعالج الغدد وبروفيسر الكرسى اجلامعى فى طب 

الشيخوخه بجامعة فينا.
Univ.-Prof. Dr. med. univ. Alexandra Kautzky-Willer

Professor for Gender-Specific Medicine at the Medical University of Vienna,

Medical adviser of la pura

الطب اجلنسى حليويتك
هكذا تكون قيمه وأهميه اجلهود املبذوله لدينا لتحقيق املساواه للمرأه ,وذلك من حيث االدراك وفعاليه الرأى الطبى للمراه من 

خالل منظور بروفيسر دكتور / أليكساندرا كواتسكى فيلر التى تتولى الطرق العالجيه مبنتجع ال بورا. وهنا يقوم الطاقم الطبى 
بدعم جميع احلاالت الفرديه الطارئه من خالل اخلبرة الطبيه والصحه املناعيه وتقويه الطاقه احليويه مع تنظيم الوزن.

يتم العالج الشفائى والطبيعى باستخدام كافة الطرق التكنولوجيه احلديثه والعالجات الفيزيائيه واحليويه لرقتك وجمالك. 
باالضاف الى عرض مساجى خاص مع اجليم احلركى الطبيعى.



Detoxing, cleansing and reaching your ideal weight

Finally you can lose weight and make it last: la puraMed Weight Reduction was specially developed for 

the modern woman by la pura‘s team of physicians on the basis of current scientific insights. Thanks to a 

strong calorie reduction regimen and an effective therapy concept, weight loss is guaranteed. And as a „side 

effect“, you‘ll become healthier too. 

If you want to cleanse and regenerate your intestinal tract in particular, you can choose the first female-specific 

la pura F. X. Mayr therapy as an alternative. Optimal preventive healthcare: The sensitive diagnosis detects 

deviations from an ideal state of health long before any disease can take hold. The la pura Detox days are also 

suitable way to start. You can reduce active toxins that have accumulated through food or environmental factors.

ازالة السموم وتنقيه الدم ومثاليه الوزن
جهودنا املبذوله من أجل رشاقة املرأه العصريه من خالل عالج البورا للرشاقه على اسس علميه متطوره ومتقدمه والتى 

يستخدمها طاقم أطباء البورا لتخفيض السعرات احلرارية فى اجلسم مع اتباع وسائل عالجية متقدمة محل ثقة وتأكيد لرشاقة 
وصحة املرأه وعلى األخص يتم عمل تطهير شامل لألمعاء وجتديد وظائفها عالوة على ذلك تستطيعني اختيار عالج احمليط 

الهادى االول للمرأه )ماير اف اكس( مبعهد ال بورا.
 حيث الرعايه املثاليه والتميز فى التشخيص الفعلى للحاالت املختلفة والنادره وأيضا احلاالت املرضيه املستعصيه منذ فترة. 

ومن حيث تطوير وعالج القولون بنظم ال بورا للتخلص من السموم)ديتوكس( خالل ايام العالج تتم العنايه اخلاصة حلاالت 
االرهاق والتخلص من التلوث الطعامى باجلسم وبناء ا عليه يتم بناء جديد وتنظيم غذائى يتوافق مع املؤثرات البيئيه املختلفه.



Stylish and feminine

When we designed the rooms at la pura, our main focus was on the health and well-being of our ladies. 

Our 83 stylishly designed rooms and suites boast impressive views – such as of the local castle ruins – and 

tasteful interiors. 

Harmoniously coordinated colours and fabrics and soft, pleasant materials in a modern design combine 

with “ furniture with a history” that has been lovingly restored by hand.

أناقة االنوثه
حرصا على صحتك وراحتك الراقيه قد أعددنا لك سيدتى 83 من مختلف الغرف والسويتات التى مت تصميمها على أعلى 

مستوى صحى وحضارى متميزز يتم اطالل الغرف والسويتات على واجهات متميزة بجمال الطبيعة الساحرة البراقه التى تثير 
البهجه وعلى سبيل املثال الواجهات املطله على آثار قلعة جارسر وغيرها من االطالالت اخلالبة الساحرة.

كما أننا قد أعددنا تلك الغرف مبزيج من التناغم من حيث االلوان وتناسقها ونعومه ملمسها وجودة خاماتها الراقيه التى مت 
اختيارها وتصميمها بايادى تتميز باالتقان واجلوده و مبهارات عاليه من خبرات األثاث واملفروشات ذات اللمسه االوروبيه 

الرقيقه.



GourMed ® Cuisine – healthy pleasure

Thanks to the use of high-quality regional food products and a menu tailor-made for women‘s needs, our 

GourMed® Cuisine offers the highest pleasure. The GourMed® Cuisine is gentle on the gastrointestinal tract 

and easily digestible; it is low-carb and acid-alkaline balanced. 

We work with valuable and even healing food products at a high culinary level and, of course, take into 

account all food intolerances as well as nutritional lifestyles. You can find valuable suggestions for everyday 

dishes in our cooking workshops.

الطعام الصحى واملذاق املتميز
يتميز مطعم جورميد كوزن مبنتجع ال بورا بتقدمي االطعمة الصحية املتميزه واخلاصة باجلنس االنثوى من حيث الطعم واملذاق 

والتى يتم اعدادها وطهيها بطرق صحيه خاصه وعاليه التقنيه املذاقيه والشهيه و ومن جانب آخر يحرص طاقم املطعم على تقدمي 
االطعمة التى تساعد االجهزه الهضميه واالمعاء على الهضم واحلفاظ على رشاقتك وراحتك سيدتى.

نحن نحرص دائما على اختيار املواد الغذائيه عالية اجلوده والطبيعية من حيث املنتج والتنوع فى تقدميه بشكل يتناسب مع 
مهمتنا اليوميه فى احلفاظ على صحتك وسالمتك.



Remaining flexible – enjoying life

Our broad spectrum of all kinds of movement concepts, including suspension training, Pilates and walking 

with smovey rings, is designed to inspire the joy of movement. With la pura‘s extensive and varied weekly 

programme, you can try out all kinds of movement and sports options. 

Fitness rooms with views of the surrounding natural setting, a special Ladies Circle and shared fitness 

sessions out in the open serve as an invitation to become aware of one‘s body and soul. Movement is 

healthy, enhances your immune system and boosts your creativity.

حافظى على احلركة واستمتعى باحلياه
مبتابعة التمارين الرياضيه اخلفيفة حلركة اجلسم والتريض باملشى املنتظم وومتارين التوازن وحتريك املفاصل والفقرات من أهم 

اخلصائص التى تساعدك سيدتى فى احلفاظ على نشاطك اليومى وتبعث بنفسك البهجه والتفاؤل.
لديك سيدتى فرصه التعوض مع برنامج ال بورا األسبوعى للرياضة واحلركة مبختلف االماكن اخلاصة ومختلف احلركات الرياضية 

واملتنوعه بالعرض املقدم لك سيدتى تستطيعني االختيار واحملاوله .
مبختلف الصاالت الرياضيه املغلقة واملفتوحة على حد سواء وكذالك بصاله اجليم فى منتجع ال بورا لك االختيار لتقوية املناعة 

وتنشيط الذهن وتنقيه النفس والروح باحلركه والرياضه.



Cosmetic treatments – for your beauty

A woman who has learned to love herself radiates beauty and a zest for life. And that in turn has a very 

positive effect on her health and well-being. 

That is why at la pura we offer a wide range of possibilities to discover and enhance your individual beauty. 

Take advantage of these opportunities to preserve your youthful appearance and look younger naturally.

املكياج واملساج العالجى من أجل جمالك سيدتى
ان اكتشاف حب الذات يفضى اشراقة اجلمال بوجهك و التى تبعث الرغبة فى حب احلياة واالبقاء عليها , مما يؤدى الى نظرتك 

االيجابيه للحياه والتى تساعد على دعم املناعة اجلسديه وتقويتها ضد االمراض العضويه.
لذلك يسر منتجع ال بورا بتقدمي مجموعة واسعة من العروض الختيارك االمثل الكتشاف جمالك واحلفاظ على رونق شبابك 

الدائم واملتجدد سيدتى , اتهزى تلك الفرصه التى حتافظ على اشراقة جمالك وحيويتك وشبابك.



Aesthetic Medicine 

Finding oneself beautiful and attractive as a woman is an important part of a sense of feminine well-being. 

Being satisfied with what we see in the mirror eases our day, gives us joy, and as a result supports our 

mental health. 

At la pura, we offer a wide range of treatment possibilities with which we can gently support your natural 

beauty and unobtrusively tone down any signs of ageing. 

الطب التجميلى
انت وحدك سيدتى القادرة على اكتشاف جاذبيتك وأنوثتك اخلفيه فى ذاتك , حني تنظرين فى مرآتك وتظهرين 

جمالك سوف يعكس ذلك عل يومك وعلى من حولك , ولدينا مبنتجع البورا من يدعم ذلك بالتقدم العلمى 
والعالجى من خالل الطب النفسى.

لدينا مبعامل منتجعنا مختلف درجات االساليب املتطورة من العالجات املختلفة التى تساعك على استرجاع اشراقة 
جمالك واستمراريته وكذلك التخصص فى ازاله التجاعيد وترهالت البشرة التى تنتج بطبيعتها مبرور الوقت , 

انتهزى الفرصه سيدتى من أجل جمال طبيعى دائم.



Ladies spa – pure relaxation

Women especially love the relaxation that comes with wellness in an exclusive spa. The Ladies Spa in particular 

is appreciated by our ladies as it offers them a place to themselves. Regeneration in the realm of the senses: 

relax in the organic-scent sauna with music and coloured mood lighting, in the salt water steam bath or in 

the Waldviertel-style infusion sauna. 

Savour our exclusive beauty rituals and peeling sessions in the Rasul bath. Freshen up in the indoor pool 

or special showers and strengthen your immune system in our spacious infrared cabin. Lovingly maintained 

resting areas, the laconium and heated loungers support your intensive and lasting recovery.

منتجع السيدات حيث النقاء واالسترخاء
هناك من يعشق الهدوء واالسترخاء من السيدات , مبنتجع السيدات اخلاص ميكنكم قضاء وقت خاص دون ازعاج يفيض فيه 

الهدوء ومزيج من املوسيقى الهادئه حيث يقوم طاقم السيدات باملنتجع على رعايتكم واحلفاظ على راحتكم ومتعتكم املنشودة 
وخاصة بكبائن السونا وحمامات البخار وكذا السونا الساخنة )فالدفرتل(.

استمتعى ىسيدتى بطقوس اجلمال والشاعريه املطلقة بحمام راسل واستعيدى حيويتك مبسبح اندور , وقوى مناعتك الصحيه 
حتت شاور احلياه او بكبينة االشعة حتت احلمراء. حاولى االسترخاء بغرفة الكونيوم الدافئه دات املجالس واملددادات الدافئه التى 

تضفى عليك االسترخاء الستعادة النشاط وسوف تشعرين باالنتعاش والراحة.



Kamptal – a place of strength and energy

From a bird‘s eye view, the Kamp river gently wends its way through the fertile green valley. This unique 

natural phenomenon has inspired humans for millennia. The history of the settlement of the Kamp valley is 

one of the oldest in Austria. Even today, numerous sites still bear witness to the effect that nature has here. 

Discover the magical energy spots along the river, which even the ancient Celts referred to as “campus“, 

hence giving the river its name. Hiking and cycling trails make it easy to explore nature and find inspiration 

in these ancient energy sites. 

كامب تل حيث القوة والطاقة حيث التريض والنقاء
ان املكان الساحر الذى يقع فيه منتجع ال بورا من االماكن التى لها جاذيه خاصه حيث الطبيعة الساحرة التى تطوى 
االفئده وتثير املشاعر بخضرتها وخصوبتها . نوع مميز ونادر من الطبيعة اخلالبة والتى تعد من اقدم االماكن الطبيعيه 

منذ آالف السنني من عهد االنسان . عالوة على قصة قلعة كمبتل التى تعد من أقدم االثار النمساويه حتى اآلن والتى 
أفضت الطبيعة عليها جماال وعراقة.

استمتعى سيدتى بالتجول والتريض بني النهيرات واجلداول واخلضرة الساحره عبر حرم الطبيعه املبهره والنقاء الباهر 
ندعوك سيدتى لرؤيه هذا – املكان اخلالب الذى حينما ترينه لن تنسيه أبدا.



la pura women‘s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp
 +43 (0) 2985 / 26 66 – 0   
 willkommen@lapura.at
www.lapura.at

inspirierend / inspiring

schnell / fast
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التوجه الى ال بـــــــورا
ان الطرق املوصله الى ال بورا  جارس أم كامب يسهل عليك سيدتى الوصول الينا بالسيارة والتى تستغرق 

حوالى ساعة وربع من مطار فيينا مباشرة . وماعليك اال أن حتددى اجتاهك الينا أو أن تدعى احساسك يختار 
طريقك حيث التخلص من االرهاق واآلالم واستعادة نشاطك وحيويتك.حيث يتواجد مواقف للسيارات 

وأيضا جراج خاص مبنتجع البــــــــــــــــورا العنوان كما هو موضح باخلريطة وأسفلها.
تليفون رقم/ 004329852666

The destination is la pura

Perfect transport links leave you free to choose: you can either reach your destination as quickly as possible 

or allow yourself to be inspired by new impressions along the way. Gars am Kamp can be easily reached by 

car or public transportation (good rail connection). Distance from Vienna International Airport 1 hour 15 min. 

A guest parking area and garage are available.

البــــورا

العنــــوان:

فيينـــــــا

ال بـــــــــورا
النتجع الصحى للسيدات – كامبتل


