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CHENOT PALACE
HEALTH WELLNESS HOTEL

أذربيجان

عالمي
إعداد: ميادة أبوخزام  - شيرين قاسم

رّواد الفضاء يفهمون تمامًا معنى االسترخاء وهم يطفون دون وزٍن في الفضاء ويعلمون تمامًا أّن هذا 
الشعور المريح تجربة ال ُتنسى. من هنا استوحت المنتجعات الصحّية عالجاتها التي تحارب الجاذبّية 
وتحمل منافع جمالّية وصحّية عديدة، من محاربة الشيخوخة وتوّتر الحياة اليومّية إلى التخفيف من 
خطر اإلصابة بأمراض عّدة كالدوالي وغيرها الكثير. راج هذا النوع من العالجات في العام 2014، وها 

هو اليوم يعود بقّوة. ال تفّوتي فرصة تجربته! 

راحتِك ضّد الجاذبّية!

SPA

يف عالج Anti-Gravity الذي يقّدمه هذا املكان، ت�ستلقني 

 وترتدين معّدات ت�سعرِك بالراحة فيما 
ّ

على �رسيٍر خمت�ص

ة الأي�ص، وي�ستخدم 
ّ
تخِف�ص وزنِك. يهدف اإىل حت�سني عملي

الدماغ  حتفيز  ة، 
ّ
القو متارين  الوزن،  فقدان  برامج  �سمن 

ة. 
ّ
ة جراحي

ّ
 بعد اإ�سابٍة ما اأو عملي

ّ
والعالج الفيزيائي
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YELO SPA
نيويورك

 FOUR SEASONS
PUNTA MITA

المكسيك
منتجع Apuane Spa، يف هذا الفندق 

خليج  مياه  من  امل�ستوحى  العريق 

الثقافة  من  ة، 
ّ
الفريوزي بانديرا�ص 

هو  املنطقة،  �سعوب  وطاقة  نة 
ّ
امللو

ولإعادة   
ّ
التام ال�سرتخاء  ملنحِك  هنا 

جل�سات  املكان  م 
ّ
يقد اإليِك.  ال�سباب 

ت�ستخدم  ة، 
ّ
للجاذبي ة 

ّ
م�ساد يوغا 

كالأرجوحة،  متدّلية  نة 
ّ
لي اأقم�سة  فيها 

ات 
ّ
و�سعي ة 

ّ
بعد القيام  على  ت�ساعدِك 

واأنِت جال�سة، م�ستلقاة اأو حتى مقلوبة 

التخفيف من  الهدف؟  راأ�سًا على عقب! 

ة اجل�سم. 
ّ
اآلم الظهر وحت�سني و�سعي

عالٍج  نظام  وهو   ،Yelo Nap عالج  على  رّكزي 

وا�ستعادة  للراحة  مبفرده  اختباره  ميكنِك  بالنوم. 

اإعادة  اإىل  يهدف  اآخر  عالج  مع  مرتافقًا  اأو  الن�ساط، 

غرفٍة  يف  وج�سمِك.  عقلِك  اإىل  والطاقة  التوازن 

 الذي ينا�سبِك، من 
ّ
�سة، ميكنِك اأن تختاري اجلو

ّ
متخ�س

 ت�ستلقني على �رسيٍر 
ّ
ة، ثم

ّ
ة ونغمات مو�سيقي

ّ
رائحة زكي

ة 
ّ
ة Zero Gravity اأو انعدام اجلاذبي

ّ
 بو�سعي

ّ
خا�ص

على  وحتّفز  ال�سرتخاء  يف  ت�ساهم  اأّنها  اأثبت  التي 

ال�سم�ص.  LED ك�رسوق  النوم. ت�ستيقظني على �سوء 

ة؟ هي حني تكون 
ّ
ة انعدام اجلاذبي

ّ
لكن ما هي و�سعي

رائد  ة 
ّ
كو�سعي متامًا  بقليل  الراأ�ص  فوق  الركبتان 

ما  ال�سدر،  يف  الدم  تركيز  على  ذلك  ي�ساعد  الف�ساء! 

اأ�سبحِت  لال�سرتخاء.  �رسيعة  ا�ستجابة  يف  ي�ساهم 

ة! 
ّ
م�ستعّدة لالنطالق بكّل حيوي


