هيلثي ايجينج
املنتجع الصحي اخلاص للسيدات
Healthy Aging.
Exclusively for women.
w w w.l a p u ra.a t

ً أه
ال ومرحب ًا بكم في منتجعنا الصحي ال بورا اخلاص بالسيدات
 نحن.نتميز بفريق من األطباء واملعاجلني وطاقم التجميل والعاملني للعناية بصحتكم والقيام على راحتكم
ِ
ِ
.بصحتك سيدتي
 ونطمح إلى العناية،أجلك في جارس ام كامب مبنطقة فالدفرتل اخلالبة
هنا من
ِ
 كما نستعني بكل الطرق،احتياجاتك الصحية
نحرص هنا في ال بورا على أن يدور كل شيء حول
ِ
ِ احلديثة من طب النوع االجتماعي
.حيويتكف وعافيتكفف
 الستعادة،ًلك سيدتي خصيصا

Welcome at la pura. Exclusively for women.
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.

املتميزين بالتفهم والشعور/طاقم أطباؤنا
Our team of physicians – to feel understood
.او.كارين شتنج د/املديرة ودكتورة الطب اجلامعي

أخصائية جراحة الرضوض والعظام والعمود الفقري وخبيرة بأمراض الشيخوخة والقائمة باإلدارة 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

الكساندرا كاوتسكي فيلر/االستاذة دكتورة اجلامعة

 وأستاذة الطب اجلامعي في طب النوع االجتماعي بجامعة فيينا،أخصائية الطب الباطني والهضم وعالج الغدد واأليض وطب الشيخوخة
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

 إم س سي،ريتشارد كرافيننا إم بي آي/استاذ دكتور اجلامعة

أخصائي الطب الفيزيائي العام وإعادة التأهيل العضوي وطب الشيخوخة
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

مانفريد ساونا إم إس سي/دكتور الطب اجلامعي

دكتور الطب العام وأخصائي الطب اليدوي والطب الصيني القدمي
Dr. med. univ. Manfred Zauner, MSC
General practitioner with a focus on manual medicine and traditional Chinese medicine

ألكس فيتاسك/دكتور الطب اجلامعي

دكتور الطب العام ورئيس اجلمعية االجتماعية الدولية
Dr. med. univ. Alex Witasek
General practitioner, President of the International Society of Mayr Physicians

الطب النوعي االجتماعي حليويتك

 إال أنها ال تقل أهمية عن،"إننا نُقدر بال شك قيمة وأهمية اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة للمرأة
الكساندرا كاوتسكي فيلر/ هكذا ترى األستاذة دكتورة اجلامعة،"طبيعة املرأة من الناحية الطبية
.مهمتها مبنتجع ال بورا بصفتها املسؤولة عن تطوير املفهوم الطبي والعالجي للمرأة هنا
يدعم أطباء منتجع ال بورا احلاالت الفردية من خالل خبراتهم في طب النوع االجتماعي فيما
.يتعلق بالعناية الصحية الوقائية وحتسني الطاقة احليوية وضبط الوزن
وتركز من املنظور العالجي على املفاهيم الطبية احلديثة والعالجات الطبيعية والفيزيائية والطب التجميلي
.ال عن تدريبات اللياقة البدنية واخليارات الصحية املصممة خصيص ًا ومطعم جورميد كوزين
ً  فض،اخلفيف

Gender medicine. For you.
الكساندرا كاوتسكي فيلر/أستاذة ودكتورة اجلامعة

“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.

،أستاذة الطب اجلامعي في طب النوع االجتماعي بجامعة فيينا
واستشارية طبية في منتجع ال بورا

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.

Univ.-Prof. Dr. med. univ. Alexandra Kautzky-Willer
Professor for Gender-Specific Medicine at the Medical University of Vienna,
Medical adviser of la pura

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.

هيلثي ايجينج

 ولكن الطريقة التي، كلنا نكبر في العمر.يؤكد منتجع "ال بورا" في الوقت احلالي على أن الساعة البيولوجية للمرأة تسير ببطء
. في املائة فقط والباقي نتحكم نحن فيه30 نكبر بها في العمر حتكمها الوراثة بنسبة
يقدم البوراميد هيلثي ايجينج أول مفهوم شامل يفرز جميع املوضوعات املتعلقة بالتقدم في العمر ويتعامل معها بطريقة
. بطريقة فردية متاما.علمية ويشمل ذلك حلو ًال مبتكرة ومستدامة حتافظ على جسد املرأة وعقلها وقوتها وجاذبيتها

Healthy Aging
Now la pura also makes sure that a woman‘s biological clock ticks slower. Nobody gets any younger, but the
way we age is determined by genetics by only about 30 percent. The rest is up to us.
la puraMed Healthy Aging is the first truly comprehensive concept that individualises all relevant aging
topics and tackles them in a scientific way to outsmart time itself. It includes innovative and sustainable
solutions that keep a woman‘s body and mind fit, powerful and attractive.
In a completely individual way.
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What is the best strategy to stop
my biological clock?
With this genetic test, any predispositions and risks to
premature aging can be determined in order to indicate
the individual possibilities to avoid age-related diseases.
This results in extensive individual recommendations and
guidelines for healthy aging.

What is the condition of my skin –
now and in future?
The 3D skin analysis takes an honest look under the skin
and detects your biological age. Wrinkles, pores, skin
blemishes and imperfections can be presented in exact
detail and analysed objectively.

How do I find my optimal balance?
We use a body stability test to determine your body‘s
flexibility, strength, endurance and fine motor skills as well
as potential risks of falling.
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Can I find out what is causing me stress
and making me sick?
Stress factors are analysed and individual reaction
possibilities are discussed in the context of a mental
coaching session.

How can I find the right key to my individual
weight management?
The metabolic function and the individual macronutrient
needs are determined, and the metabolic rate and
weight stabilisation, regulation of hunger and satiation
are analysed and the health of the skin is determined
by a genetic test. This results in extensive individual
recommendations and guidelines for optimal nutrition and
exercise.

How can I treat my skin with great efficiency?
Tomorrow‘s cosmetics products are custom-tailored and
developed by physicians. Based on our 3D skin analysis,
we prepare your personalised formula and compose an
optimal serum using 19 active constituents. Our method is
scientifically sound.

Can I pursue an efficient exercise regimen
without chasing sports trends?
Your genetic predisposition will be checked and an
individual custom-tailored training plan prepared in
order to optimally coordinate the ratio of strength and
endurance training to your body type.

Can I address potential complications
in a timely manner?
With this saliva test, it is possible to quickly and easily
detect hidden inflammations and the depletion of collagen
in the body, which can lead to the negative influencing of
diabetes, rheumatic diseases or heart attacks and strokes.

التخلص من السموم وتنقية الدم وضبط الوزن

ِ
 إذ قام فريق أطباء ال بورا بتطوير نظام إنقاص الوزن،بإمكانك فقدان الوزن واحلفاظ على اتزانه
أصبح اآلن
 وبفضل النظام.الطبي اخلاص بال بورا ليناسب احتياجات املرأة العصرية مبا يتفق مع الطرق العلمية احلديثة
ِ  نضمن،الغذائي الذي يعتمد على إنقاص السعرات احلرارية بشكل كبير واملفهوم العالجي الفعال
لك
ِ
.صحتك بشكل عام
 وهي حتسني، كما أنه يتسم "بأعراض جانبية" مميزة،خسارة دائمة في الوزن
ِ إذا
ِ ،أردت سيدتي التخلص من السموم في األمعاء وجتديدها
. من ال بورا اخلاص بالسيدات كخيار بديلF. X. Mayr عليك اختيار عالج
ِ
ِ
 باإلضافة إلى نظام التخلص من السموم،وإصابتك باملرض
حلالتك عن أي تدهور في احلالة الصحية قبل حدوثه
يكشف تشخيصنا الدقيق
ِ
.ميكنك التخلص من السموم التي تراكمت من الطعام أو العناصر البيئية
.اخلاص بال بورا الذي ُيعد طريقة مناسبة متام ًا إلنقاص الوزن

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.

أناقة بطابع أنثوي

ِ
،وصحتك الغالية سيدتي
 كانت أول أولوياتنا العناية براحتك،عندما قمنا بتصميم غرف منتجع ال بورا
 بأناقة بالغة وتطل على-  غرفة وجناح83  التي يبلغ عددها- لذلك حرصنا على تصميم الغرف
.ال عن التصميمات الداخلية اجلذابة
ً  فض،مناظر طبيعية أخاذة مثل أطالل القلعة احمللية
جتمع تصميمات الغرف العصرية بني األلوان واألقمشة املتناغمة واخلامات املبهجة الناعمة
.مع قطع األثاث العتيقة التي مت جتديدها يدوي ًا بلمسة أناقة راقية

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.

 طعام صحي مبذاق متميز- مطعم جورميد كوزين

يتميز مطعمنا جورميد كوزين بتقدمي طعام صحي وأصناف معدة خصيص ًا من املنتجات احمللية عالية اجلودة
ِ
ِ
 ويحرص املطعم على تقدمي أطباق شهية سهلة الهضم ومريحة،وذوقك سيدتي
احتياجاتك
لتتوافق مع
. كما أنها منخفضة الكربوهيدرات ومعتدلة احلموضة والقلوية،للجهاز الهضمي واألمعاء
 مع مراعاة كل أنواع حساسية الطعام،نستخدم منتجات وأطعمة عالجية عالية القيمة بأحدث طرق الطهي
ِ
.أمامك اقتراحات قيمة لألطباق اليومية في ورش الطهي اخلاصة بنا
 كما تُطرح،واألساليب الغذائية املختلفة

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.

اللياقة البدنية لالستمتاع باحلياة

نقدم ِ
لك سيدتي باقة متنوعة من األشكال املختلفة ملفهوم احلركة  -مبا في ذلك
التدريب املعلق ومترينات بيالتس واملشي مع حمل حلقات.
ِ
حتفزك على ممارستها واالستمتاع بها .انضمي للبرنامج الرياضي األسبوعي
سموفي – التي مت تصميمها بصورة
املتنوع والشامل الذي يقدمه منتجع ال بورا ،وجربي كل أنواع التمرينات واخليارات الرياضية.
ِ
ال عن صالة
وميكنك االستمتاع مبمارسة التمرينات في الصاالت الرياضية املطلة على املناظر الطبيعية اجلذابة ،فض ً
ِ
اجليم "سيركل" اخلاصة بالسيدات والدورات الرياضية املشتركة في الهواء الطلق ،التي متنحك فرصة تنشيط الذهن
ِ
ِ
ِ
قدرتك اإلبداعية.
جهازك املناعي ،وحتسن من
جتعلك أكثر صحة ،وتعزز
وتنقية النفس والروح .إن احلركة

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.

ِ
جمالك
املكياج من أجل

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.وعافيتك
صحتك
 مما ينعكس بشكل إيجابي على،ويجعلك أكثر نشاط ًا وإقبا ًال على احلياة
وبهاء
مينحك إشراقة
لذاتك
إن ُح ِّب ِك
ً
ِ
ِ
.جمالك الشخصي وتعززه
تساعدك على اكتشاف
لذلك يسر منتجع ال بورا تقدمي مجموعة واسعة من العروض التي
ِ
ِ
.وحيويتك لتتألقي ببشرة أكثر شباب ًا ونضارة طبيعية
شبابك
استفيدي من هذه الفرصة املدهشة وحافظي على

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.

الطب التجميلي

ِ
ِ
ِ
ِ
مرآتك وترضني
 حني تنظرين في.بأنوثتك احلقيقية
 تشعرين،وجاذبيتك كامرأة
جمالك
عندما تعثرين على
ِ
ِ
ِ
ِ
 لذلك يوفر. سوف ينعكس هذا على وجهك ونظرتك للحياة ويضفي السعادة على يومك،صورتك بها
بانعكاس
.منتجع ال بورا الدعم النفسي
ِ
جمالك الطبيعي وتخفي عالمات تقدم العمر بشكل
ونقدم في ال بورا مجموعة واسعة من العالجات املتطورة التي تدعم
.غير ملحوظ

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.

منتجع السيدات حيث االسترخاء التام

 لهذا ُيقدرن السيدات سبا اخلاص حيث يحقق،تعشق السيدات بصفة خاصة الهدوء والسكينة مع التدليل في السبا اخلاص
ِ
 واسترخي في حمام السونا املعطر بينما تستمعني إلى املوسيقى،نشاطك في مملكة األحاسيس
 جددي.لهن حلم االسترخاء التام
." وانعمي بالراحة التامة في حمام بخار املاء املالح أو سونا "فالدفرتل،ومحاطة بإضاءة ملونة هادئة
ِ
ِ
وحيويتك في حمام االسترخاء
نشاطك
 وجددي.راسل
ُ استمتعي سيدتي بطقوس اجلمال احلصرية وجلسات التقشير في حمام
ِ
 واستعيدي.مناعتك الصحية في كابينة األشعة حتت احلمراء التي تتسم باالتساع والرحابة
 وعززي،الداخلي أو حماماتنا اخلاصة
ِ
.عافيتك بشكل مكثف في مناطق الراحة وغرفة الكونيوم الدافئة

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.

كامبتل – تشع الطاقة والقوة

 كان هذا املنظر الطبيعي. كما يبدو من مكان مرتفع،يشق نهر كامب طريقه بسالسة عبر الوادي األخضر اخلصب
 وحتى يومنا. تُعد قصة وادي كامب من أقدم القصص النمساوية املشوقة.اخلالب مصدراً إللهام البشرية آلالف السنني
. مازال العديد من املواقع تشهد على جمال الطبيعة اجلذاب الذي يتميز به هذا املكان،هذا
 ومن هنا،" الذي أطلق عليه قبائل السلت القدمية اسم "كامبس،استكشفي سيدتي األماكن اخلالبة املشعة بالطاقة طوال النهر
 تساعد الطرق املخصصة للمشي وركوب الدراجات على استكشاف الطبيعة والبحث عن مصادر اإللهام في هذه.جاءت تسميته
.املناطق القدمية الرائعة

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.

البـــــــــورا
النتجع الصحى للسيدات – كامبتل

ِ
ِ
ِ
وجهتك بأسرع وقت ممكن أو
ميكنك الوصول إلى
 إذ،مينحك حرية االختيار
إن تنوع وسائل املواصالت
ِ
 يسهل الوصول إلى منتجع ال بورا جارس ام كامب.لنفسك االستمتاع بالطريق واملناظر اجلديدة
تسمحي
 وتستغرق الرحلة من مطار فيينا الدولي إلى.)بالسيارة أو املواصالت العامة (التنقل بواسطة القطارات املنتشرة
. كما يوفر منتجع ال بورا مواقف السيارات وكراج خاص، دقيقة15املنتجع حوالي ساعة واحدة و

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.
inspiring
fast

البــــورا

Linz

Vienna

✈

فيينـــــــا

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

عنوان منتجع ال بورا الصحي للسيدات بكامبتل
 جارس ام كامبA-3571 ، الساحة الرئيسية58
0 – 66 26 / 2985 )0( 43+
willkommen@lapura.at 
www.lapura.at
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