ﻋﻄﻼت ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺣﻮل ﺻﺤﺘﻚ
ﻛﻦ ﻲﻓ دﺑﻲ ،وﺟﮫﺔ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﺠﻤﺎم

تقدم لكم اإلمارات للعطالت برامج ِ
الصحية العالمية في اإلمارة.
الصحية ( )DXHوبالشراكة مع المنتجعات والمراكز والمرافق
الصحي بالتعاون مع تجربة ُدبي
ستجمام
لال
ِّ
ّ
ّ
َّ
ً
ً
ً
المالذ األنسب ُ
اِستثنائي يناسب اِحتياجاتكم ،ومهما كنتم
برنامجا
صحيا أو
نتجعا
سواء كان ُم
لكم،
أن
وبما ّ
َّ
جزء ال يتجزأ من الحياة ،فإننا سنساعدكم على اِختيار َ
ّ
ً
الصحة ٌ
سواء برامج للتخلص من السموم التي في أجسادكم أو لتجديد الحيوية وإعادة النشاط أو من أجل اللياقة البدنية والتخلص من الوزن الزائد .لذا قمنا هنا باِختيار
عنه
تبحثون
ً
ً
الصحية واألنشطة الترفيهية حيث نخطط ُ
لكم كل شيء بما في ذلك الرحالت الجوية واإلقامة في الفندق
مزيجا من البرامج
الصحية والتي تعتبر
مجموعة من العطالت
ِّ
ِّ
وإن كنتم ترغبون بجولة سياحية في ُدبي أو التسوق من أحد أشهر مراكز ُدبي للتسوق ،فيمكننا
الم َس ّبق لباقاتِ كم وضمان خدمات المواصالت من وإلى المطارّ .
والحجز ُ
ً
أيضا.
ترتيب ذلك

مركز  /دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة
واالستشفاء ،مدينة جميرا ُ -دبي
يعتبر مركز "دي إن إيه" للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء أول
عيادة طبية فاخرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتوفر فيها
عالميا يركز على العالجات الصحية الموصى بها
فريق طبي مشهور
ً
الجمال .ويقع
في مجاالت الرعاية الوقائية والعالج الوظيفي وعلم َ
المركز في "فندق جميرا القصر" الفخم ذو الـ  5نجوم إلى جانب
"منتجع تاليس سبا" الحائز على جائزة فريق مركز "دي إن إيه" للرعاية
ً
دوليا في الواليات المتحدة وأوروبا،
الطبية ،المدربين والمعترف بهم
والملتزمين بتقديم رعاية ال مثيل لها وعالجات متخصصة .كما
َص ِّمم مركز "دي إن إيه" للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء برامج
طبية حصرية لعمالء "اإلمارات للعطالت" وبذلك يمكنكم تجربة
الصحية" ( )DXHإحدى مبادرات
أفضل منشآت "مجموعة تجربة ُدبي
ّ
بدبي ،والتي تُ وفر ِعالجات طبية خاصة وتبني عالقة مع
هيئة
الصحة ُ
َّ
العمالء تستمر لعدد من الزيارات المتكررة في كل عام.

تشمل باقات مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء رحالت الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية والمقدمة من طيران اإلمارات واإلقامة في غرفة عربية فاخرة في جميرا القصر في إحدى أفضل مالذات الصحة والعافية في المنطقة كما بينا
أعاله وضمان توفير خدمة المواصالت من وإلى المطار في سيارة خاصة ،كل ذلك شامل قيمة الضريبة على الغرفة ورسوم الخدمات ورسوم المغادرة والضريبة المضافة على الوقود.
األسعار للشخص الواحد بالدينار الكويتي والعرض متاح حتى  30سبتمبر  .2018تطبق الشروط واألحكام.

الصحية ،يرجى االتصال على اإلمارات للعطالت في سوق  ،22055111أو إرسال بريد الكتروني إلى
لحجز عطلتكم
ّ
 ekh-kuwait@emirates.comأو زيارة موقعنا االلكتروني emiratesholidays.com

باقة التخلص من السموم وتجديد الشباب لمدة ثالث ليال مقابل

دينار كويتي للشخص

ليال في غرفة عربية فاخرة في فندق جميرا القصر
• إقامة لثالث ٍ
ً
ً
وإيابا في الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
ذهابا
• رحالت
• خطة للرعاية الشخصية لمدة ثالث أيام.
• اختبارات سريرية تفصيلية تشمل اختبار الحساسية المفرطة للغذاء وتحليل معدل األيض وتحليل السموم
والمعادن وتحليل تركيب الجسم.
• استشارة من الفريق الطبي بما في ذلك الطبيب المتخصص بالعالجات المثلى/العالج الطبيعي وعلم التغذية.
• استشارة من المدرب المختص بالتغذية  /وأنماط الحياة.
الجمال.
• استشارة من أخصائي علم َ
• مراجعة تفصيلية لنتائج االختبار مع الفريق الطبي وإبراز شخصية النظام الغذائي ونمط الحياة والخطة الطبية لها.
البخار باألشعة تحت الحمراء لمدة  30دقيقة في منتجع تاليس سبا بمدينة جميرا.
• االستفادة مرتين من َح ّمام ُ
السموم بمركز دي إن إيه للرعاية الطبية.
•  -تقديم عصائر عضوية باردة للتخلص من ُ
السموم.
• وجبات طعام خاصة للتخلص من ُ
• تقوية مناعة الجسم.
• االستمرار ِ
الصحية
باالستفادة من المتابعة عبر مكالمة سكايب مع الفريق الطبي للتحقق من تقدم الحالة
ِّ
السموم والوصول
ومشاركة تطور الحالة ،إضافة إلى إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الطبية للتخلص من ُ
للمطلوب.

باقة للقضاء على داء السكري خالل مدة ثالث أيام مقابل,

دينار كويتي للشخص

ليال في غرفة عربية فاخرة في فندق جميرا القصر.
• إقامة لثالث ٍ
ً
ً
وإيابا في الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
ذهابا
• رحالت
• خطة للرعاية الشخصية لمدة ثالث أيام.
• اختبارات سريرية تفصيلية تشمل اِ ختبار الحساسية المفرطة للغذاء وتحليل معدل األيض وتحليل السموم
والمعادن وتحليل تركيب الجسم.
• استشارة من الفريق الطبي بما في ذلك الطبيب المتخصص بالعالجات المثلى/العالج الطبيعي وعلم التغذية.
• استشارة من المدرب المختص بالتغذية  /وأنمط الحياة.
• اِ ختبار لصحة القلب في منتجع تاليس سبا بمدينة جميرا.
• مراجعة تفصيلية لنتائج االختبار مع الفريق الطبي وإبراز شخصية النظام الغذائي ونمط الحياة والخطة الطبية لها.
السموم بمركز دي إن إيه للرعاية الطبية.
• تقديم عصائر عضوية باردة للتخلص من ُ
السموم.
• وجبات طعام خاصة للتخلص من ُ
• تقوية مناعة الجسم.
• االستمرار ِ
الصحية
باالستفادة من المتابعة عبر مكالمة سكايب مع الفريق الطبي للتحقق من تقدم الحالة
ِّ
السموم والوصول
ومشاركة تطور الحالة ،إضافة إلى إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الطبية للتخلص من ُ
للمطلوب.

باقة لتخفيف الوزن لمدة أربع أيام متتالية مقابل

دينار كويتي للشخص

ليال في غرفة عربية فاخرة في فندق جميرا القصر.
• إقامة ألربعة ٍ
ً
ً
وإيابا في الدرجة السياحية لطيران اإلمارات من وإلى ُدبي.
ذهابا
• رحالت
• خطة للرعاية الشخصية لمدة أربعة أيام.
السموم
• اختبارات سريرية تفصيلية تشمل اختبار الحساسية المفرطة للغذاء وتحليل معدل األيض وتحليل ُ
والمعادن وتحليل تركيب الجسم وتحليل إجهاد الغدة الكظرية.
• استشارة من الفريق الطبي بما في ذلك الطبيب المتخصص بالعالجات المثلى/العالج الطبيعي وعلم التغذية.
• استشارة من المدرب المختص بالتغذية  /وأنمط الحياة.
• اِختبار لصحة القلب في منتجع تاليس سبا بمدينة جميرا.
• تدريب شخصي لمدة  60دقيقة في منتجع تاليس سبا بمدينة جميرا.
• مراجعة تفصيلية لنتائج االختبار مع الفريق الطبي وإبراز شخصية النظام الغذائي ونمط الحياة والخطة الطبية لها.
السموم بمركز دي إن إيه للرعاية الطبية.
• تقديم عصائر عضوية باردة للتخلص من ُ
السموم بشرب العصائر العضوية خالل  4أيام ويشمل البرنامج توفير وجبات صحية لمدة 4
• التخلص من ُ
ً
أيضا.
أيام
• تقوية مناعة الجسم.
• االستمرار ِ
الصحية
باالستفادة من المتابعة عبر مكالمة سكايب مع الفريق الطبي للتحقق من تقدم الحالة
ِّ
السموم والوصول
ومشاركة تطور الحالة ،إضافة إلى إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الطبية للتخلص من ُ
للمطلوب.
تشمل باقات مركز دي إن إيه للرعاية الطبية المتكاملة واالستشفاء رحالت الذهاب واإلياب على الدرجة السياحية والمقدمة من طيران اإلمارات واإلقامة في غرفة عربية فاخرة في جميرا القصر في إحدى أفضل مالذات الصحة والعافية في المنطقة كما بينا
أعاله وضمان توفير خدمة المواصالت من وإلى المطار في سيارة خاصة ،كل ذلك شامل قيمة الضريبة على الغرفة ورسوم الخدمات ورسوم المغادرة والضريبة المضافة على الوقود.
األسعار للشخص الواحد بالدينار الكويتي والعرض متاح حتى  30سبتمبر  .2018تطبق الشروط واألحكام.
عنيين .وسوف يقوم موفر الخدمة بتجميع أي معلومات صحية وطبية ذات صلة ومطلوبة مباشرةً منكم بمجرد تأكيدكم
الم ِّ
تعمل اإلمارات للعطالت كمنظم للرحالت السياحية العالجية ومقدم لخدماتها فقط ،لكن تعاقدكم لإلستفادة من هذه الخدمات سوف يكون بشكل مباشر مع مقدمي الخدمات َ
للحجز .ننصحكم بالحصول على اِ ستشارة طبية مستقلة قبل اِ ختياركم العالج المناسب لكم.

الصحية ،يرجى االتصال على اإلمارات للعطالت في سوق  ،22055111أو إرسال بريد الكتروني إلى
لحجز عطلتكم
ّ
 ekh-kuwait@emirates.comأو زيارة موقعنا االلكتروني emiratesholidays.com

