
متنياتنا لكم بزيارة هادئة ممتعة
أهال ومرحبا بك سيدتى

عنوان منتجع ال بورا الصحى للسيدات بكامب تل
Hauptplatz 58

A-3571 Gars am Kamp, Austria

 +43 (0) 2985 / 26 66 - 0

 willkommen@lapura.at

www.lapura.at

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 البـــــــورا.

نحن نقوم بخدمة االنتقال املجانى من فيينا 
فيينا - ال بورا - فيينا )فى نهاية األسبوع(  •

االنتقال املريح بتاكسى أو ميكروباس فاخر.  •

اخلدمة متوفرة دائما بنهاية األسبوع.  •

)P&R Erdberg – UNO City( - اللقاء مبدينة فيينا )مبحطة القطار الغربى  •
مواعيد استقالل السيارة من فيينا حسب ترتيب املواقف يوم اجلمعة الساعة 3 والساعة 3:50 والساعة 3:30 عصرا.   • 

انتقال العودة من منتجع البورا يوم األحد الساعة 3 عصرا.
لطلب االنتقال يتم االتصال بقسم االستقبال باملنتجع فى يوم سابق للزيارة غلى تليفون رقم / 004329852666  •

خدمة االنتقال املجانية القامه 5 خمسة ليالى
مباشرة من مطار فيينا.  •

من محطة قطار فيينا.  •

من محطة قطار سانكت بولنت.  •

وذلك فى حالة احلجز يتم االبالغ عن مكان وموعد الوصول احملدد للقيام بخدمه االنتقال مع مالحظه
عدم اصطحاب النزيل من العناوين املنزلية أو الفندقيه.

خدمة االنتقال من محطة قطار املدينة جارس/ توناو
نرجو من حضراتكم فقط االتصال على رقم تليفون )0 - 29852666 / 0043(

ملزيد من املعلومات باالنترنت 
www.lapura.at/hotel-gars-am-kamp-lage-anreise.html

Druck- und Satzfehler, sowie Preisänderungen vorbehalten. Diese Preisliste verliert mit Herausgabe einer neuen ihre Gültigkeit. 
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الفحص الكهربائى للقلب
وذلك للتشخيص الطبى العام حلالة القلب والتأكد من سالمة وظائفه احليويه.

الفحص العام للجسم
اختبار البشرة.  •

اختبار نبضات الفلب والرئة ومنطقة البطن.  •
الفحص الدقيق ألعضاء منطقة البطن.  •

اختبار وفحص العمود الفقرى واملفاصل.  •
اختبار وفحص األوعية الدموية.  •

اختبار وفحص منطقة الفم واللثة واألسنان والتأكد من سالمتها.  •

قياس ضغط الدم
حيث يتم القياس الطبى لضغط الدم للحفاظ على التوازن الطبيعى للدورة الدموية فى اجلسم.

االقامة
4 أربعة أيام/ 3 ثالثة ليالى بغرفة كالسيك شاملة الفحوصات الطبيه.

السعر
يبدأمن 660 يورو )زبارة المنتجع ممكنه طوال أيام األسبوع(

مستقبال من أجل صحتك سيدتى

الرعاية الصحية الشاملة باملنتجع الصحى ال بورا
دعى جانبا سيدتى تلك الوقت املهدر الجراء الفحوصات وضياع الوقت لدى الكثير من األطباء والعيادات 

اخلارجية وعناء املواعيد املختلفة - أليس فى ذلك ارهاقا؟ الرعاية الصحية اخلاصة مبنتجع ال بورا تعنى : أننا 
متابعني ومتعقبني احلاالت املرضيه من قبل ان تصلني الينا سيدتى. ان خبراتنا ودرايتنا اخلاصة بالصحة العالجيه 

للمرأة وكتير من حاالت الشفاء لدينا تدفعنا الى تقدمي العرض اخلاص الى الرقى بصحتك الغاليه.

لذلك يتقدم منتجع ال بورا الصحى للسيدات من خالل األسس النمساوية للفحوصات واالستشارات 
اخلاصة والرعايات الطبية املميزة واملقدمة من قبل طبيباتنا وأطبئنا ذوى اخلبرات العالية واملتطورة 

علميا وكذا املستشارين واملعاجلني فى احلرص واحلفاظ على صحتك سيدتى.

الفحوصات الطبيه الكاملة
حتليل الدم

ان حتليل الدم من أهم اخلطوات العالجية لتقييم التمثيل الغذائى باجلسم وقياس درجة السكر فى الدم وكم الدهون املترسبه 
وكذلك فعالية وظائف الكبد والكليتني والتقييم التمثيلى للعظام والصورة العامة ملكونات الدم.

حتليل البول
ان حتليل البول يساعد على امكانيه املعرفة والكشف عن حالة الكليتني ووجود التهابات عضويه وكذا قياس البروتني 

واجللوكوز والنتريت وعن نسبة كرات الدم البيضاء ونسبة األمالاح املختلفة وأيضا الدم.

حتليل البراز
وذلك المكان اكتشاف وجود دم من عدمه مبنطقة املعدة واألمعاء وكذا من وجود أى حالة مرضيه داخلية

مؤشر مقياس اجلسم
حيث مقياس التوازن العام للجسم من حيث الطول والوزن وتناسبهما, وكذا تأثر القلب ووارتفاع وانخفاض ضغط الدم 

والشعور بالصداع ودوار الرأس وغيرها من احلاالت الناجتة من عدم التوازن العام للجسم.

اختبار وظائف الرئتني
ان اختبار وظائف الرتني يساعد على اتخاذ االحتياطات الطبيه املرضية املبكرة قبل حدوث أى أمراض الحقة.
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اجراءاتك الطبيه والعالجية سيدتى
فحوصات طبية وحتاليل خاصة وفحوصات أساسية للدم وفعالية وظائف الرئة وكذا الفحص الشامل لتشخيص احلالة  •

املقدمة مع اجراءا عالجية خاصة واملوضحة فبما يلى:  •
4 جلسات عالجية حركية منفرده.  -

6 جلسات تالحقية حتت املاء.  -
6 جلسات عالجيه خاصة حتت الرعاية مع التريض العالجى على العشب األخضر.  -

6 جلسات مساج عالجى خاص )مساج ملفى ثالثى مساج شفائى مساج  - 
 عالجى عضوى مشترك او مساج – – القدم رفلكس الذهنى(

اختبار طبى ومتابعة عالجية متطورة حتت رعاية الطبيب املعالج ملعادلة التوازنالعالجى.  •
مناقشة نهائية اختبارية متطورة قبل املغادرة.  •

االقامة
7 سبعة ليالى بغرفة كالسيك فندقية شاملة العالج مبنتجع ال بورا واخلدمات اخلاصة املوضحة بصفحة

السعر
يبدأمن 2280 يورو )الزيارة متاحة يوميا(

ال بورا العالجى آلالم العمود الفقرى
مناقشة طبيه توضيحية مبدئية واجراءات الفحص الطبى.  •

وضع التخطيط العالجى اخلاص بالسيدات وعمل التحاليل اخلاصة والتشخيص.  •
كشف العظام الطبى املتخصص.  •

2 جلسة عالج شفائى ملدة 25 دقيقه.  •
التعامل التدريبى املخطط مع التريض اخلاص باحلقول اخلصبة.  •

جلسة التفافية خاصة ملدة 50 دقيقة.االقامة  •
سبعة ليالى بغرفة كالسيك فندقية شاملة العالج مبنتجع ال بورا واخلدمات اخلاصة املوضحة بصفحة  •

االقامة
3 ليالى اقامة كاملة بغرفة كالسيك فندقية شاملة العالج واخلدمات املقدمة مبنتجع ال بورا الصحى

واملوضحة بصفحة رقم 4.

السعر
يبدأ من 890 يورو )الزيارة متاحة يوميا(

البورا لعالج آالم الرأس والصداع
ديتوكس سليم

هل تشعرين سيدتى بآالم بالرأس والصداع النصفى؟ ان املهدئات واملسكنات تزيل تلك األالم بصفة مؤقتة ولكنها 
التقوى على ازالة تلك اآلالم املستمرة؟ ان طاقم أطباؤنا املتميز باخلبرة الفائقة فى عالج تلك احلاالت يقومون 

بكافة السبل املمكنة بالفحوصات الطبيه ذو التقنيه العالجية لتشخيص السبب الرأيسى آلالم الرأس.

وحتت الرعاية الطبية والعالج املتميز يقوم طاقم أطباؤنا ذوى اخلبرة بتخلصكم نهائيا من تلك اآلالم, 
وذلك باجراءات طبيه وعالجات استرخائيه حلل تلك املشاكل التى تعانني منها سيدتى.

البــــــورا العالجية لصداع الرأس
االجراءات الطبيه والعالجية 

فحص طبى متميز بالتحاليل الطبيه املتطورة لعينات الدم والبول وكذا أخذ األشعات   •
الالزمة ملنطقة الصدر والرئة وكذا فحص حتت األشعة السينيه ملنطقة الرقبة والعمود الفقرى 

للتأكد من عدم وجود حاالت مرضية أخرى وللتأكد من سالمتك سيدتى.
القبام بالفحص واالختبارات الطبيه والعالجية لسالمة األعصاب وقدرتها حتت رعاية طبيه خاصه.   • 

فى اليوم التالى مباشرة وبعد نتائج التحاليل والفحوصات الطبية يتم التشخيص والعالج كالتالى:
العالج الطبيعى والعالج بالطاقة االختباريه.  -

2 جلسة تدريبية للتنفس الطبيعى.  -
2 جلسة عالجية ملنطقة الرأس.  -

6 جلسات عالجية استرخائية حتت املاء.  -
6 جلسات تنشيطية لعضالت القلب باألكسوجني.  -

6 جلسات طبية تدريبية عالجية استرخائية منفردة للجسم.  -
6 جلسات طبيه الزالة السموم من منطقة الكبد.  -

يتم بعد ذلك اختبار صحة العالج من قبل الطبيب االستشارى املعالج والتأكد من صحة احلالة وسالمتكم.  •
مناقشة طبيه ختاميه خاصة مع الطبيب املعالج قبل املغادرة.  •

االقامة
7 سبعة ليالى اقامة كاملة مبنتجع البورا بغرفة كالسيك فندقيه اضافة للخدمات املقدمة بصفحة 4.

السعر
يبدأمن 2025 يورو )الزيارات العالجية متاحة لدينا طوال أيام األسبوع(
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اجراءاتك الطبيه والعالجية سيدتى
2 جلستان للفحص الطبى األولى - واملناقشة النهائية الستشارية.  •

1 جلسة تدريبية رياضيه خاصة بأرض احلقول والهواء الطلق وتدريب خاص للعمل على للتنفس الطبيعى املنتظم.  •
4 أربعة جلسات تدريبيه خاصة باحلقول ملدة 25 دقيقة للجلسة.  •

1 جلسة ديتوكس املساجيه لكامل اجلسم بامللح وبذور العنب ملدة 30 دقيقة.  •
3 ثالث جلسات ديتوكس العالجية ملدة 50 دقيقة للجلسة.  •

3 ثالث جلسات ديتوكس التكميلية ملدة 20 دقيقة للجلسة.  •
3 جلسات ديلوكس الشاملة حلرق وازالة الدهون من اجلسم ملدة 60 دقيقة للجلسة.  •

3 جلسات جاليليو الستعادة بناء وتقوية عضالت اجلسم ملدة 20 دقيقة للجلسة.  •
1 جلسة استشارية خاصة مع الطبيب العالج لوضع النظام الغدائى اخلاص ملدة 25 دقيقة.  •

2 جلستان دافئتان للجسم والتنفس )أوكسيترمى( ملدة 30 دقيقة للجلسة.  •
1 جلسة مساجية عالجية بالطاقة لتنظيم الدورة الدموية باجلسم)ليمفي درايناج( ملدة 50 دقيقة.  •

االقامة
9 تسعة ليالى بغرفة كالسيك فندقية شاملة عالج ديتوكس مع جميع اخلدمات اخلاصة )صفحة رقم 4(.

السعر
يبدأ سعر االقامة من 2490 يورو )الزيارة متاحة يوميا باملنتجع(

استعيدى حريتك من اآلالم سيدتى

ال بــــــورا العالجى - حركة دون ألم 
من خالل خبرتنا الطويله على مدى األعوام املاضيه باملنطقة فى طب العظام الفزيائى الطبيعى والعالج 

احلركى واتباع الطرق الطبية التكميلية باالبرالصينية للنقاط املغناطيسية باجلسم, فاننا مبنتجع البورا 
الطبيى لدينا القدرة الفائقة واخلبرات التقليدية العالية الكفاءة فى عالج تلك اآلالم.

استهدفى طريقك سيدتى نحو التحرر من تلك اآلالم التى تتعرضني لها دوما ودون انقطاع. وأيضا من خالل العروض 
الطبيه املتاحة العادة نشاط عضالت اجلسم وتقويتها خاصة بعد اجراء عمليات الركب واألوراك واملفاصل وما غير ذلك.



من الذى ال يعانى من االرهاق و سوء النظام الغذائى وقلة احلركة؟
من من السيدات التتمنى أن تنقص من وزنها؟

عندما نتناول أطعمتنا بسرعة وفى وقت متأخر وبكميات زائدة عن احلد, فقد ينتج عن ذلك تخمر الغذاء فى 
األمعاء وافراز السموم والتسوس. من خالل تلك السلبيات الناجتة عن سوء النظام الغذائى وسوء الهضم  الذى 

بطبيعته يؤدى الى توالد اجلراثيم املعوية والتى تتسبب فى  تزايد ملحوظ باجلسم ومعاناة مستمرة من كثيرة احلاالت 
املرضية املختلفة. ان كثرة النشويات والسكريات فى األطعمة يؤدى الى زيادة نسبة مستوى األنسولني باجلسم. ان 

األنسولني الزائد يؤدى الى التسبب فى االصابة باألمراض احلضارية كارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والتهابات 
اجلسم و البشرة وكذا خشونة املفاصل وأالم الظهر وغيرها من األمراض. من الطبيعى أن تقوم أعضاء اجلسم 

بوظائفها للتخلص من السموم فى اجلسم ولكن ليس لديها القدرة على معاجلة تلك الكم من السموم الزائدة. 
لذلك فانه من واجبنا مساعدتكم فى التخلص من تلك السموم وحتصني اجلسم من األمراض الناجتة عنها.

بالعرض املقدم من منتجعنا  البورا الصحى املتخصص للسيدات  نقوم بواجبنا للتخلص من السموم وتقليل نسبه 
النشوات وكذا احلد من السعرات احلرارية وذلك حتت رعاية برنامج ديتوكس الصحى والعالج احلركى املتطور. 

وبالتالى تستطيعني  بدورك التخلص من زيادة وزنك سيدتى حتت رعاية طاقم أطباؤنا  الصدوق واملميز بخبرة طبيه 
متطورة لعالجات املرأة فى شتى املجاالت وبتقنية طبية عاليه. تلك العالج الطبيى املركز و الفائق للتخلص من السموم 

وكذا باستخدام اسلوب عالجى متخصص للسيدات فى جتديد وظائف األمعاء بعالج )اف.اكس. ماير(.
ان تلك املثالية فى العمل على احلد الكبير للوزن من أجل أن حتصلني سيدتى على حريتك ورشاقتك املنشودة. يقوم طاقمنا 

العالجى بحماية اجلسم و احلفاظ على الرشاقة بدعم تدريبى رياضى حركى خاص على أرض احلقول اخلضراء لنضوج 
وحيوية عضالت اجلسم وحمايته من الترهل بعد مرحلة التخسيس لتحصلني على رشاقة عالية كنت تأملينها يوما.

ديتوكس وتخسيس اجلسم 

13

القاء الضوء )ديتوكس(
االجراءات الطبيه والعالجيه لك سيدتى

1 مناقشه طبيه خاصة للحاله العالجيه 20 دقيقة  •

1 جلسة مساجية للجسم مبلح البحر وبذور العنب 30 دقيقة.  •

1 جلسة مساج ديتوكس 50 دقيقة.  •

1 جلسة ديتوكس املجمعة 20 دقيقة.  •

1 جلسة التصوير الظلى املتطورة ديلوكس لكافة محيط اجلسم 60 دقيقة.  •

االقامة
بورا ديتوكس. العالجية مبنتجع ال  الترتيبات  بغرفة كالسيك شاملة  ليالى  3 ثالث  أيام/  أربعة 

السعر
يبدأ من 689 يورو )امكانية الزيارة طوال أيام األسبوع(

عالج ديتوكس املكثف
اخلطوات الطبيه العالجيه

1 جلسة ملح البحر مع بذور العنب شاملة لكافة اجلسم 30 دقيقة.  •

3 ثالثة جلسات ديتوكس املساجيه 50 دقيقة.  •

2 جلسة ديتوكس املجمعة 20 دقيقة.  •

3 جلسات التصوير الظلى املتطور الشامله حمليط اجلسم 60 دقيقة.  •

2 جلسة جاليليو التدريبيه 20 دقيقة.  •

1 جلسة استشارية للنظام الغذائى برعاية خبيرة التخسيس 25 دقيقة.  •

2 جلسة أوكسيترمى الطبيه 30 دقيقة.  •

1 جلسة فحص طبى نهائية للعالج 20 دقيقة.  •

االقامة
7 سبعة أيام/ 6 ليالى بغرفة كالسيك شاملة العالج مبنتجع ال بورا ديتوكس.

السعر
يبدا من 1499 يورو )امكانية الزيارة طوال أيام األسبوع(
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الصحة واجلمال والرفاهية من خالل العالج بطريقة )اف. اكس. ماير(
هل صحة املعدة والقولون من أساسيات الشعور بالراحة والرفاهية؟

لذلك فان منتحع ال بورا يقوم بعالج املعدة والقولون بطريقة اف.اكس.ماير خاصة للسيدات حتت رعاية الدكتور اجلامعى 
املتخصص د/ ألكسندر فيتاسيك و رئيس اجلمعية الدوليه ملنظمة )اف.اكس.ماير( لألطباء املتطورة والتى تتكيف مع 

حالتك الصحية سيدتى.

ان أساسيات العالج بطريقة اف.اكس.ماير تستند على التخلص من السموم املتراكمة باجلسم فى منطقة املعدة والقولون, 
حيث ترتكز تلك الطريقة العالجية عل 4 أربعة أعمدة أساسيه أال وهى التطهير والتنظيف والتدريب والبدائل  تلك 

األعمدة العالجية التى تتفاعل بصورة ايجابية فى التخلص من السموم نهائيا مبنطقة األمعاء وكذا من جميع أعضاء اجلسم 
على السواء وتؤدى الى ضمان التحسن امللحوظ فى الصحة والشعور الفائق بالراحة واالسترخاء.

حتت تلك الرعاية الصحية املقدمة من قبل د/ الكسندر فيتاسيك وطاقم األطباء العالجى مبنتجع ال بورا, والطرق الغذاية 
اخلاصة لسهولة الهضم واستعادة النشاط واحليوية جلميع أعضاء اجلسم, جتعلك سيدتى تشعرين بحياه ايجابية أفضل.

ان املتبع قدميا فى ازاله الدهون واحلفاظ على الوزن لم يعد له الفاعليه املنشوده, لذا فان املتبع بنتجع ال بورا من حيث التقنيه 
الطبيه الفائقة والنظام الغذائى املتعارف عليه علميا يؤدى الى نتائج سريعة وملحوظه على وزن اجلسم ورشاقته دون عناء.

اف. اكس. ماير
صحة املعدة و األمعاء

11

العالج بطريقة اف. اكس. ماير خالل 8 أيام / 7 ليالى
اجراءات الطب والعالج:

املناقشة والستشارة واجراء الفحوصات الطبيه.  •
تخطيط العالج حسب النصام اخلاص لك سيدتى بعد التحاليل اخلاصة والتشخيص الطبى.  •

3 ثالث جلسات عالجية يدويه ملنطقة البطن ملدة 20 دقيقه.  •

جلسات التخلص من سموم اجلسم  •
جلسه ديتوكس بيلنج 30 دقيقة  -
جلسة مساج ديتوكس 50 دقيقة  -

جلسة مساج الوجه 60 دقيقة  -

يوميا 3 جلسات تدريبية جماعية حركية ضمن البرنامج النشاطى اليومى.  •
جلسة طبيه استشارية نهائية لوضع األسس والنظم العالجية التى تتبع يوميا.  •

اف. اكس. ماير املميزه
طقوس الترحيب الحتساء الشاى  •

اعداد طهى املطعم اخلاص لك سيدتى ولنزالء نظام اف. اكس. ماير باملنتجع  •
حتديد الوجبات اخلاصة واملناسبة من حيث النوعية والتذوق  • 

 وسهوله الهضم حسب نظام اف. اكس. ماير ومتابعتها الطبيه.
اعداد املاء الطبيعى واملاء الغازى مجانا لك سيدتى باملنى بار اخلاص بغرفتكم.  •

يوميا عدد 2 حساء خاص تقدم لك سيدتى بالغرفة كخدمة خاصة.  •
اعداد غالية مياه كهربائية وأكياس شاى األعشاب ووسادة املياه الدافئة لك سيدتى بغرفتك اخلاصة.  •

االقامه
7 سبعة ليالى بغرفة كالسيك تابعة للنظام املتبع للعالج بطريقة اف. اكس. ماير.

السعر
يبدأ من 1735 يورو ملدة االقامة والعالج )ميكنكم الوصول الينا فى أى يوم من األسبوع(

 تلك الترتيبات املتبعة باختالف احلاالت تستغرق من أسبوع 1 الى 3 ثالثه أسابيع حسب احلاله واالجراءات
 الطبيه والعالجية التى تتناسب مع تلك احلالة املقدمة. 
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هنا سيدتى سوف جتدين راحتك النفسيه
سواء بالعمل أو باحمليط األسرى وكذا العالقة الزوجبة ثالثة اجتاهات حيويه ويوميه تدفع املراة الى التوتر واالنفعال. – حتى 

وان كان األمر رغبه فى الكمال واملثاليه, فان ذلك يؤدى الى االنعكاس الزائد على قدرة التحمل الذى يؤدى بالطبع الى 
التوتر الدائم والهياج املستمروزيادة فى الوزن وغيرها من السلبيات الشعوريه التى تؤدى الى مشاكل صحية متالحقة.

هنا سوف جتدين سيدتى احتياجك امللح فى احلصول على مهلة استرخائيه فى بيئه صحيه مريحة 
تخرجك من ذلك وتغتنمني فرصة لتدللني نفسك و جتددين حيويتك ونضارتك.

ان طاقم األطباء واملعاجلني مبنتجع البورا لدبهم برنامجا خاصا ذو تقنيه عاليه خاصة للسيدات للتخلص 
من حاالت التوتر واالجهاد وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبيه العاليه املستوى واملصحوبة باستشارات 
فائقة الفعاليه والتى تقوم ببعض العروض املتنوعة واملختلفه حسب االختيار لالسترخاء السريع للجسم 
ومعاجلات فعاله ومتخصصه ان طاقم - العالج املتميز يقوم بالفحص الطبى والنفسى للحاالت اخلاصة 

والفردية وتهيئتكم للتعامل مع حالة التوتر واعادة الهيكل الصحى واملعنوى الى الوضع الطبيعى.

بالفعل وبعد 4 أربعة أيام ستالحظني سيدتى بأنك أكثر استرخاء وأكثر كفاءة و خاصه بعد القيام بالعالجات الفرديه 
املتخصصة والتى تكتشفني فيها بان ماقمت به لكسب ذاتك وجتديد معنوياتك أفضل بكثير من قيامك بأجازة عاديه.

سهــــــولة التعامل مع حاالت التـــوتــــــر واالجهـــاد

9

البـــــــورا الزالة التـــــــوتـــــــر واالجهـــــــا د

اخلطوات الطبيه والعالجيه
تتم االجراءات املبدئيه للتوضيح األولى واملناقشة الطبيه واجراء الفحوصات األوليه.  •

يتم العالج الفردى اخلاص بعد التحاليل الطبيه اخلاصة بالسيدات والتشخيص الطبى.  •
جلسة نفسيه فرديه خاصة عاليه املستوى مع الطبيبة النفسيه املتخصصه.  •

دورات تعليميه وتدريبيه لالسترخاء
2 جلسه تدريبيه لالسترخاء  •

1 جلسه تأمل روحانى  •

اجللسات العالجيه
1 جلسه مساج خاصة للراس.  •

1 جلسة عالج متديدى حتت املاء.  •
1 جلسة استرجاع بيولوجى.  •

االقامة األساسيه
ثالثة ليالى بغرفة كالسيك شاملة اجللسات العالجيه األساسيه.

السعر
890 يورو )ميكنكم الوصول الينا بأى وقت متاح لديكم(
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التدعى حاالت التوتر تهدد حالتك الصحيه.
ان حاالت التوتر تعتبر من احلاالت الناجته لرد الفعل املفاجى حلاالت ومشكالت مختلفة ينتج عنها التأثير السلبى على 

أعضاء اجلسم املختلفة التى تؤدى الى خطورة تراكميه على صحة اجلسد بوجه عام, و على جميع األعضاء كالقلب وحاالت 
الدوار وآالم الرأس واملعدة والقولون وغيرها من حاالت األرق وخالفه. عالوه على احلاالت العصبيه والنفسيه واالرهاق 

املستمر, كما أن السيدات أكثر عرضه للتعرض لذلك من الرجال على األخص. حيث أن السيدات أكثر تعرضا حلاالت 
التوتر لطبيعتهن احلساسة ومشاعرهم املرهفة كما ثبت ذلك علميا.

ان طاقم األطباء واملعاجلني مبنتجع ال بورا لديهم برنامج علمى طبى متطور لعالج حاالت التوتر املختلفة لسيدات منطقة 
العالم العربى على األخص حيث الفاعليه الطبيه والعالجية الفائقة للتغلب - على احلاالت املرضية املترتبة والناجتة عن 

تلك التوترات النفسيه والعصبيه. حيث يتم لك سيدتى جلسه استشارية ملعرفة أسباب التوتر ومحاولة عالجها ومعرفة 
الشكل العام لذلك التوتر ونوعيته, بناءا على ذلك يتم اجراء الطرق واالساليب املختلفة للعالج وتدعيمه الطبى.

التوتر يفرض عليك سيدتى مختلف الشعور كاجلوع وكثرة التدخني مما يؤدى الى آالم بالظهر وغيرها 
لذلك يتم تدعيم برنامج العالج الطبى الزاله التوتر وكذا اآلالم الناجته عنه وأعادة البناء احليوى.

سيدتى, دعى تلك التوترات اليومية جانبا وحتررى بذاتك كى متتعى بوقتك وحياتك دون ألم.

فعالية تخفيض حاالت التوتر واالجهاد العارضة

7

ترتيبات عالج التوتر مبنتجع ال بورا

خطوات العالج الطبى لك سيدتى:
فى البدايه تتم املناقشة الطبيه وأخذ عينه من الدم للتحليل, وفى خالل 24 ساعة يتم قياس الضغط والقلب 
حتت املالحظه والفحص يتم عقبها توضيح ومناقشة حالة التوتر. يتم الفحص الطبى والنفسى ملعرفة أسباب 

التوتر وبناء عليه تتم االستشارة الطبيه بناء على الشكل العام للحاله وكذا ردود الفعل الناجتة على اجلسم 
والبشره والتنفس والعضالت حيث يتم اختيار الطريقة املثالية واملناسبة لعالج احلالة واعادة التوازن الطبيعى 

للجسم وكذا يتم املناقشه من خالل اخلبره الطبيه لدى الطبيبه املتخصصه للوصول الى الطريقة الغذائية املناسبه 
العادة الطاقة احليويه والذهنيه لوضعها الطبيعى باجلسم. وفى حاالت خاصه يتم عرض اجمالى خاص وشامل 
حلاالت التوتر وتوابعه من حيث( النظام الغذائى والتدخني وآالم الظهر وآالم البطن)وتقدمي االستشارة املناسبة 

لتغيير تلك العادات السلبية, عالوة على جلسة خاصة لتدليك الرأس ضمني من خالل العرض الشامل.

املناقشة الطبيه والفحوصات خالل 24 ساعه.  •
أخذ عينة الدم.  •

حتليل البيوامبدانس.  •
التخطيط العالجى والتحليلى لسيدات منطقة احمليط الهادئ وحتديد التشخيص الطبى.  •

عمل مناقشة طبيه وعالجيه مشتركه العداد البرنامج العالجى املناسب.  •
مناقشة األطباء املتخصصني ملدة 20 دقيقة بعد ظهور نتائج التحليل باملعمل.  •

استشارة خاصة مع متخصصة التنظيم الغذائى ملدة 25 دقيقه.  •
2 جلسه حوارية مع الطبيب النفسى لعالج التوتر ملدة 50 دقيقة للجلسة.  •

8 جلسات مختلفة لالسترخاء 25 دقيقه للجلسه( متارين استرخائيه للعضالت ومتارين  •
يوجا وشيجوجن )  •

اختبار طبيعى لردود أفعال اجلسم والعضالت ملدة 50 دقيقة.  •
3 جلسات تدريبيه استرجاعية ملدة 25 دقيقة للجلسة.  •
3 جلسات مساج خاصة للرأس ملدة 50 دقيقة للجلسة.  •

2 جلسة عالجية للجسم بالطاقة ملدة 50 دقيقة للجلسة.  •
5 جلسات لعالج الترهل.  •

اجراء الفحص الطبى الشامل والنهائى لالطمئنان على سالمتك.  •

املدة األساسيه للعالج/
9 ليالى لالقامة بغرفة كالسيك شاملة العالج المقدم.

السعر/
يبدأ من 2900 يورو.
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األغذيه الصحيه
جميع املواد الغذائيه املقدمة بيولوجيه 

طبيعيه محليه وموسمه.

منتجع السيدات
حمام االسترخاء اندور, سونا العطور 

الطبيعيه, وسونا فالدفيرتل بالتصبب و حمام 
راسل وكبينة األشعه حتت احلمراء.

مستلزمات منطقة اآلستجمام
حقيبه املستلزمات التى حتوى روب السباحة 

ناعم امللمس وفوطة وشبشب.

رعايه األغذيه اخلاصه
يتم جتهيز الوجبات النباتيه اخلاصة واملختلفة 

للسيدات النباتيني حسب االمكانيات.

املشروبات غيرالكحوليه
باملنى بار مجانيه.

خدمه موقف السيارات
املوقف خاص بنزالء املنتجع

خدمة االنتقال املجانى
من فيينا فى نهايه األسبوع أو محطة قطار مدينه 

جارس أم كامب/توناو فى أوقات محدده.

برنامج األنشطه
يوميا يتم عمل برنامج جيم وتريض للسيدات 

داخل وخارج املنتجع الرياضى نهارا ومساءا.

التوجد غرف فرديه
جميع غرف املنتجع زوجيه حتى لالشغال 

الفردى حتتسب الغرفة زوجيه.

االنترنت واى فاى مجانا
متاح االستخدام لالنترنت مجانى 

فى جميع أرجاء املنتجع

الترتيبات 
االجراءات األساسيه

جميع اخلدمات املقدمة فيمايلى مشموله لألسعار املعلنه ضمنيا

الترتيبات الطبيه 
والعالجيه

فيمايلى العروض الطبيه والعالجية اخلاصة بك سيدتى

مع الوضع فى االعتبار احلاالت الطبيه املتعارف عليها من حيث الطبيعة اخلاصة للسيدات وتوافقها مع عروضنا اخلاصة 
للمساج والعالجات الطبيه التى تتوافق مع احلاالت املطروحة من قبلكم.
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كل األسعار واملعلومات موجودة بدليل الغرف بالصفحات التاليه.

Nähere Informationen finden Sie unter www.lapura.at

مطعم كورميد لآلقامة الكاملة/
يقدم املنتجع مشروب التحية للنزالء كما 

يقدم يوميا بوفيه االفطار والغذاء وكذا الكيك 
والشاى بعد الظهر ووجبة العشاء حسب 

الرغبات وصاله تناول الشاى مفتوحة دائما.

الغذاء الصحى/
كل األطعمة املقدمة طبيعية محليه وموسميه 

حسب األنظمه املتبعةبيولوجيا وصحيا.

املنتجع الصحى للسيدات/
مبنطقه االسرخاء الصحى يوجد مسبح لالسترخاء 
وسونا بالعطور الطبيعيه وسونا فالدفيرتل والبخار 

وسونا راسول وكبينة األشعه حتت احلمراء.

خاصيه احتياجات املنتجع/
توجد بالغرفة حقيبة بداخلها روب ناعم امللمس 

وشراشف احلمام وكذا حذاء خفيف للقدم.

التوافق الغذائى/
لدينا عرض غذائى خاص لذوى احلاالت 

اخلاصة لألطعمة النباتيه وغيرها.

املنى بار/
املشروبات الغير كحوليه مجانا بالغرفه.

موقف السيارات/
موقف املنتجع خاص للنزالء.

خدمة التوصيل املجانى/
 من فيينا أو من محطة قطار جارس كامب/دوناو - 
يتم االنتقال فى نهايةاألسبوع وفى مواعيد محدده.

برامج األنشطة الرياضيه/
يوميا عرض خاص للسيدات للتريض بداخل وخارج 

املنتجع حتت الرعاية التدريبيه نهارا ومساءا.

طاقم األطباء/
يوميا يتواجد لدينا طبيب خاص الستقبال 

النزالء حيث االستشارات الطبيه والعالجيه.

ليس لدينا غرف فرديه/
جميع الغرف باملنتجع غرف مزدوجه وفى حاله االقامة 

الفرديه حتتسب الغرفة مزدوجه وليست فرديه.

االنترنت/
الواى فاى باملنتجع مجانا.

la pura PLUS   عرض ال بورا اخلاص: 

 لألكثر من ليلتني اقامه يقوم طبيب خاص باستقبالكم 
ومصاحبتكم حيث تفوزون مبا يعادل - 45 يورو عن كل ليله اقامة

أو مبا يعادلها حسب اختياركم األحقيه فى دورة مساجيه أو عالجيه باملنتجع.
حتتسب الغرفة الكالسيك فى الليله 147 يورو عند حجزكم 3 ليالى متتاليه.

الوصول واالستقبال يوميا.
ميكنكم احلجز لالقامة لليلتني أو أكثر فى أيام اجلمعه ونهاية األسبوع.

 منتجع ومطعم ال بورا )كورميد كيوزين( 
لالقامة الكامله

العرض اخلاص للمنتجع الصحى الفندقى

3

طاقم األطباء 
املتميزون بالفهم والشعور

دكتور الطب اجلامعى / ألكس فيتاسيك
دكتور الطب العام

ورئيس املجتمع الدولى ألطباء اف اكس ماير.

دكتور الطب اجلامعى / مانفريد ساونر ام اس سى
 دكتور الطب العام وأخضائى معالج بالطب اليدوى والطب 

بالطرق الصينية التقليديه.

الدكتور بروفسر جامعى / ريتشارد كريفينا
 أخصائى علم فيزياء اجلسم العام وأمراض الشيخوخه وأخصائى 

طب اعادة التأهيل العضوى.

الدكتورة بروفسر الطب اجلامعى/ الكساندرا كولسكى فيلر
أخصائية الطب الباطنى وطب علم الغدد واأليض وطب الشيخوخه.

وأستاذ كرسى بروفيسر فى الطب اجلنسى بجامعة فيينا.

الدكتورة الطب العام / كارين شتنج د. أو.
مديرة العالج والتمريض مبنتجع ال بورا

أخصائية اجلراحة وطب العظام والعمود الفقرى وأمراض الشيخوخة
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