


مهّمتنا  ٠٦

قّصتنا  ٠٨

فلسفتنا  ١٠

فريقنا  ١٢

نهج شا  ١٤

التغذية الصحيّة   ١٦

العالج الطبيعي   ١٨

أكادميية الحياة الصحية   ٢٠

شيخوخة  يف متام الصّحة   ٢٢

الطب التجديدي   ٢٤

الطب التنشيطي   ٢٦

الطب الجاميل   ٢٨

توازن داخيل   ٣٠

علم اللياقة   ٣٢

التحفيز  اإلدرايك   ٣٤

برامج الصحة  ٣٦

عيادة العافية  ٣٨

املحيط  ٤٠

االستدامة  ٤٢

شا اسبانيا  ٤٤

أماكن السكن  ٦٠

مؤسسة شا  ٨٨

التقدير والتميّز  ٩٠



أهالً بكم إىل حياة متتد 

بصحة وحيوية



منتجع العناية الصحية

٦

مهّمتنا

 أن تعيش بصحة أفضل

باتّبــاع  أفضــل  بصحــة  ليعيشــوا  النــاس  نســاعد  أن  شــا  يف  مهّمتنــا 

ومتكامــل. شــامل  صحــي  نهــج 

مهّمتنا



منتجع العناية الصحية

قّصتنا

تجربة غّيت حياة شخص واحد 

واليوم تغّي حياة الكثيين

الــذي كان  الشــخصية.  باريتــي  باتلــر  ألفريــدو  الســيد  ولــدت فكــرة شــا مــن تجربــة 

الحياتيــة.  نشــاطاته  مــن  حــدت  صحيــة  مشــاكل  مــن  طويلــة  لســنوات  يعــاين 

بالتغذيــة  عميقــة  خــرة  ذو  طبيبــاً  الحــظ  لحســن  قابــل  مقلــق؛  تشــخيص  وبعــد 

لتنــاول  العالجيــة  القــوة  خــالل  مــن  صحتــه  باتلــر  اســتعاد  التكامــيل.  والطــب 

املناســب. الصحــي  الطعــام 

القيّمــة  املعــارف  هــذه  لتصــل  تجربتــه  ونــر  مبشــاركة  باتلــر  بعدهــا  التــزم 

حكمــة  بجمــع  نوعــه  مــن  فريــداً  مروعــاً  أرستــه  بدعــم  فابتكــر  للجميــع. 

العلمــي. الطــب  يف  التطــورات  وأحــدث  القدمــاء 



منتجع العناية الصحية

١٠

فلسفتنا

الصحة برؤية جديدة

الضيــوف  يبــدأ  حيــث  اســتثنائية.  حيــاة  تجربــة  عــن  عبــارة  شــا 

ولكــن  املــرض،  وجــود  بعــدم  فقــط  ليــس  الصحــة  بفهــم 

مــع  تتناغــم  مثــى  وروحيــة  وعقليــة  بدنيــة  حالــة  ســتصبح 

شــخص. كل  حيــاة  بيئــة 

فلسفتنا



منتجع العناية الصحية

فريقنا

التغذيــة  مجــاالت  يف  عامليــاً  املشــهورين  الخــراء  أبــرز  نوفّــر  نحــن 

والطــب  الوراثــة  وعلــم  الشــيخوخة  ومكافحــة  الوقــايئ  والطــب 

والطــب  التجديــدي  والطــب  الجــاميل  البــرة  وطــب  الشــمويل 

وطــب  النفــس  وعلــم  والريــايض  البــدين  والنشــاط  التنشــيطي 

يتشــارك  غيهــم.  والكثــي  املعــريف  والتحفيــز  الحيــوي  والطــب  األســنان 

حياتــك. تحســن  وهــو  واحــد،  هــدف  يف  فريقنــا  أعضــاء  كامــل 



منتجع العناية الصحية

١٤

نهج شا

لدينا كل ما تحتاجه لتحّقق أعى 

إمكانياتك

الحديــث منهج متكامل العلمــي  الطــب  إليــه  توّصــل  مــا  آخــر  بــن  شــا  نهــج  يجمــع 

خاصــة  أهميــة  إعطــاء  مــع  فّعاليــة.  األكــر  الطبيعيــة  والعالجــات 

هــذه  جميــع  دمــج  يف  تكمــن  والقــوة  واملتوازنــة.  الصحيــة  للتغذيــة 

منفــرداً. اتباعــه  تــم  إن  فائدتــه  ســيفقد  منهــا  أيــاً  ألن  معــاً  الطــرق 

إمكاناتــك  بــكل  لالســتمتاع  مثاليــة  صحيــة  حالــة  يوفــر  الطــرق  هــذه  دمــج 

والبدنيــة. العقليــة  وقدراتــك 

التغذية الصحيّة

التحفيز  اإلدرايكالعالج الطبيعي

أكادميية الحياة 

الصحية

علم اللياقة

الطب التجديدي، الطب التنشيطي، 

الطب الجاميل

توازن داخيل

شيخوخة  يف متام 

الصّحة

نهج شا



١٦

التغذية الصحيّة

نهج شا

يقول أبقراط 

ليكن طعامك دواءك، ودواءك طعامك” “

ومتــوازن  وحيــوي  صحــي  غــذايئ  نظــام  هــو  لشــا  الغــذايئ  النظــام 

مــع  مالمئتــه  متــت  الســنن،  آالف  عمرهــا  مبــادئ  مــن  مســتوحى 

واختــالف  الطبيعــة  مواســم  يقــّدر  عمــيل  نهــج  إنــه  العرصيــة.  الحيــاة 

ضيــف. كل  احتياجــات  حســب  ومصّمــم  املحليــة،  املنتجــات 

وأحــدث  العامليــة  الصحــة  منظّمــة  توصيــات  لشــا  الغــذايئ  النظــام  يتبــع 

ككليــة  املجــال،  هــذا  يف  الجامعــات  أهــم  أجرتهــا  التــي  الدراســات 

كورنيــل. يف  الغذائيــة  الدراســات  ووحــدة  هارفــرد  يف  الطــب 

التغذية الصحيّة



١٨

العالج الطبيعي

نهج شا

أثبتــت  التــي  الطبيعيــة  العالجــات  أكــر  يوفّــر  شــا 

تفعيــل  إعــادة  هدفهــا  وفاعليتهــا.  كفاءتهــا 

أحيانــاً  نتســبب  التــي  ألجســادنا،  التنظيميــة  القــوة 

حلــول  شــا  تتبّنــى  الســيئة.  عاداتنــا  بســبب  بإضعافهــا 

قــدرة  وتعزيــز  املناعــة  جهــاز  لتقويــة  متكاملــة 

نفســه. معالجــة  عــى  الجســم 

العالج الطبيعي



٢٠

أكادميية الحياة الصحية

نهج شا

مــن  الطويــل  املــدى  عــى  الصحيــة  الحيــاة  تبســيط  هدفنــا 

لضيوفنــا  نقــّدم  لــذا  جديــدة.  عــادات  ودراســة  دمــج  خــالل 

الصحــي،  الطبــخ  تعليــم  وحصــص  املؤمتــرات،  أنــواع  مختلــف 

الذهنــي  الرتكيــز  اليوغــا،  التأّمــل،  االســرتخاء،  جلســات 

التــي  واملعرفــة  األدوات  توفــر  التــي  األنشــطة  مــن  وغيهــا 

الدامئــة. بالصّحــة  لالســتمتاع  يحتاجونهــا 

أكادميية الحياة الصحية



٢٢

شيخوخة  يف متام الصّحة

نهج شا

التقــدم  منــع  ميكنــك  ال  الحيــاة،  بدايــة  مــع  الشــيخوخة  تبــدأ 

وأهــم  تقدمــاً  التقنيــات  أكــر  لدينــا  شــا  يف  ولكــن  بالعمــر، 

بــل  فحســب،  أكــر  ســنوات  تعيــش  لــن  آثارهــا.  لتأخــي  املعــارف 

تنّكــس  إبطــاء  مــن خــالل  أفضــل  بحيــاة  االســتمتاع  أيًضــا  ميكنــك 

ميكنــك  مــا  كأفضــل  كــن  املبكــرة.  الشــيخوخة  ومنــع  الخاليــا 

حياتــك. مراحــل  مــن  مرحلــة  أي  يف  تكــون  أن 

شيخوخة  يف متام الصّحة



٢٤

الطب التجديدي

نهج شا

التقنيــات  أكــر  شــا  لــدى  التجديــدي  الطــب  وحــدة  تطبّــق 

الخاصــة  التجديــد  عمليــات  محــاكاة  يف  تقدمــاً  الحيويــة 

رائــدة  علميــة  عالجــات  شــا  تقــّدم  األمــراض.  لعــالج  بأجســامنا 

األنســجة. وهندســة  الجينــي  والعــالج  بالخاليــا  العــالج  مثــل 

إمكانيــة  للضيــوف  لتوفــر  املبتكــرة  الوحــدة  هــذه  شــا  أنشــأت 

بالتريــد. الحفــظ  بنــك  عــى  الحصــول 

الطب التجديدي



٢٦

الطب التنشيطي

نهج شا

القامئــة  اإلجــراءات  بــن  التنشــيطي  الطــب  وحــدة  تجمــع 

نظــام  وتجديــد  البــري  الحيــوي  النظــام  تكامــل  عــى 

متخصصــة:  عالجــات   ٤ تطبيــق  خــالل  مــن  نفســه  الشــفاء 

العــالج  وتنشــيط  باألمصــال  والعــالج  بــاألوزون  العــالج 

الخلــوي. والتحليــل  العضــيل 

الطب التنشيطي



منتجع العناية الصحية

٢٨

الطب الجاميل

نهج شا

نقــّدم  تطــوراً.  املجــاالت  أرسع  أحــد  الجــاميل  الطــب  يعــد 

طــب  فريــق  مــع  تقّدمــاً،  األكــر  العالجــات  شــا  يف  لــك 

تعتــر  ومبتكــرة  حديثــة  ومعــّدات  دوليــاً  بــه  معــرتف  تجميــيل 

حتــى  متصــّورة  تكــن  مل  نتائــج  تحقيــق  ميكننــا  فعاليــة.  األكــر 

طفيفــة  عالجــات  باســتخدام  والجســم،  للوجــه  قريــب  وقــت 

روتينــك  إىل  العــودة  بعدهــا  ميكنــك  والتــي  التوغــل، 

. مــي ليو ا

الطب الجاميل



توازن داخيل

نهج شا

بــن  تــوازن  بــدون  العامــة  الصحــة  عــى  املحافظــة  تصعــب 

عــى  تركــز  ســلوكيات  نوفــر  لهــذا  والــروح.  والعقــل  الجســد 

واليوغــا  والرتكيــز  كالتأمــل  والعقــيل  العاطفــي  توازنــك 

النفــي.  والعــالج  والتدريــب  بالضغــط  والتحكــم  والبيالتــس 

مــع  وتتواصــل  روحــك  لتــدرّب  ممتــازة  فرصــة  هــي  شــا  تجربــة 

الداخــيل. ذاتــك 



٣٢

علم اللياقة

نهج شا

لوك دي كالبي 

عليك أن تزرع قّوة الجسد للحفاظ عى الروح” “

ســتجد  وتحســينها.  الصّحــة  عــى  للحفــاظ  رضوري  البــدين  النشــاط 

وأكرهــا  التمريــن  معــّدات  وأحــدث  الخــراء،  مــن  متميّــزًا  فريًقــا  شــا  يف 

وتزيــد  أدائــك  وتحّســن  امكانيّاتــك،  عــى  لتتفــّوق  مثاليــة  وبيئــات  ابتــكاراً 

ومتــوازن. شــخيص  تدريــب  نهــج  خــالل  مــن  حيويّتــك 

علم اللياقة



٣٤

التحفيز  اإلدرايك

نهج شا

يف  متيّــزًا  الجامعــات  أكــر  مــع  البحــث  يف  للتعــاون  نتيجــة 

لديهــا  شــا  يف  اإلدرايك  التحفيــز  وحــدة  فــإن   ، املجــال  هــذا 

اإلمكانيــات  كل  لتطويــر  تقدمــاً  والتقنيــات  األســاليب  أكــر 

عكــس  أو  ومنــع  اإلدراكيــة،  القــدرات  ومضاعفــة  العقليــة، 

العصبيــة. النكســات  أعــراض  بعــض 

التحفيز  اإلدرايك



منتجع العناية الصحية

٣٦

برامج الصحة

دامئــة  حالــة  لــك  نقــدم  أن  فقــط:  واحــد  هــدف  شــا  لــدى 

فريــق  قــام   . البدنيــة  والرفاهيــة  الصحــة  مــن  ومســتمرة 

شــاملة  رؤيــة  بتصميــم  شــا  خــراء  مــن  التخصصــات  متعــدد 

بعنايــة  مختــارة  صحيّــة  برامــج  بتخصيــص  ســنقوم  ومتكاملــة. 

الصحيــة. أهدافــك  ولتحقيــق  الحتياجاتــك  تبعــاً 

الوزن املثايل ديتوكس االهتامم بالوزن املثايل 

والديتوكس

رجل / امرأة مسنة 

/ بصحة جيدة

إعادة التوازن



منتجع العناية الصحية

عيادة العافية

حجمهــا  وكذلــك  واملبتكــرة،  التكامليــة  طبيعتهــا  بفضــل 

التجهيــزات  مــن  واســعة  مبجموعــة  مــزودة  وكونهــا 

عــى  رائــداً  مركــزاً  لدينــا  العافيــة  عيــادة  تعتــر   ، والتســهيالت 

العــامل. مســتوى 



منتجع العناية الصحية

٤٠

املحيط

ملجأ طبيعي إلعادة تناغم الجسد والروح

شــا  أعطــت  لــذا  وعافيتنــا.  صحتنــا  عــى  األكــر  التأثــي  ملحيطنــا 

الدافــئ  املنــاخ  ذات  لألماكــن  مواقعهــا  اختيــار  عنــد  األولويــة 

ألنهــا  البحــر.  مــن  والقريــب  بالطبيعــة  املحــاط  العــام،  معظــم 

ليتكمــن  عاملنــا  ضوضــاء  عــن  والبعــد  لالنعــزال  املثاليــة  البيئــة 

ذاتــه. مــع  التواصــل  مــن  املــرء 



منتجع العناية الصحية

االستدامة

لوســامنا  جوهريــة   قيــاًم  ورعايتهــا  بنــا  املحيطــة  البيئــة  احــرتام  ميثّــل 

عليهــا.  الســلبي  تأثينــا  تقليــل  إىل  دامئًــا  نســعى  ونحــن  وشــعارنا، 

كــام  الطبيعيــة،  للمــواد  األولويــة  وتعطــي  األرض،  مــع  مبانينــا  تتكيــف 

الطبيعيــة. الطاقــة  مصــادر  وتســتخدم  املحيطــة  البيئــة  تعــزز 



شا اسبانيا

حديقة سييا هيالدا الطبيعية باهيا ديل ألبي

منذ 2008

األبيــض  البحــر  عــى  املطلــة  املواقــع  أرقــى  أحــد  يف  اســبانيا  شــا  يقــع 

يف  مشمســاً  يومــاً   ٣٣٠ مــع  متميــز  مبنــاخ  ويتمتــع  املتوســط، 

بــن  الواقعــة  الســاحرة  ألتيــا  قريــة  عــى  خالبــة  إطاللــة  مــع  الســنة. 

يف  آرسة  بطبيعــة  اســتثنايئ  موقــع  وفالينســيا.  اليكانتــي  مدينتــي 

الرئيســية  الطبيعيــة  الطيــور  محميــات  إحــدى  تضــم  وبحريــة  بريــة  حديقــة 

أوروبــا. يف 



شا اسبانيا

الهندسة املعامرية والتصميم

تتميــز  و  هيــالدا،  لســييا  الطبيعــي  املنتــزه  بجــوار  اســبانيا  شــا  يقــع  

نقيــة،  بيضــاء  بخطــوط  املتوســط  األبيــض  البحــر  بطــراز  معامريتــه 

التــي  املتدرجــة  املبــاين  بهندســة  املحيطــة  الطبيعــة  مــع  ويتناغــم 

بنــاءه  تجعــل  متوســطية  بحدائــق  ومحــاط  بــارزة  بجســور  ببعضهــا  تتصــل 

الخالبــة. الطبيعــة  وســط  يندمــج 



شا اسبانيا

٤٨

إمكانية الوصول

الطيان

مطار اليكانتي ٤5 كم

مطار فالنسيا ١٢٠ كم

طائرات الهليكوبرت 

اتصال مبارش مع:

باريس ٢ ساعة و ١٠ دقائق

زيوريخ ٢ ساعة و ٢٠ دقيقة

ميونيخ ٢ ساعة و ٣٠ دقيقة

لندن ٢ ساعة ٤٠ دقيقة

موسكو ٤ ساعات و 5٠ دقيقة

وكذلك مدن كثية أخرى

براً

قطار AVE عايل الرسعة من اليكانتي أو فالنسيا

٦5 AP7 مخرج الطريق الرسيع

بحراً

نادي يخوت ألتيا 5 كم

نادي يخوت كامبومانز عى بعد ١٣ كم

ميناء اليكانتي عى بعد 5٠ كم

ميناء دنيا )فاست فيي بالييز( 5٠ كم

إمكانية الوصول

مدريد

برشلونة

فالنسيا

شا اسبانيا
اليكانتي



شا اسبانيا

منزلك الصحي

الصحة تتكامل مع أقىص درجات الراحة

الهــدوء  وأجــواء  الطبيعــة  عنــارص  بــن  مثــايل  انســجام 

عبــي  مــن  فيــه  مــا  بــكل  الخارجــي  املحيــط  مــع  واالســرتخاء 

اســتثنائية. وتصاميــم  وملمــس 



شا اسبانيا
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األجنحة

البساطة هي أعى درجات األناقة

ديلوكس 7٠ م٢ فاخر ١٠٠ م٢ جراند ١٢٠ م٢ رئايس ١75 م٢ مليك ٣٢٠ م٢
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األجنحة



شا اسبانيا
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أماكن السكن

عّزز تجربة تغيي حياتك من خالل الخصوصية يف

مسكنك الخاص

حديقة ٣٠٠ م٢ برمييي ٣٠٠ م٢ بنتهاوس 5٠٠ م٢



شا اسبانيا
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أماكن السكن



آفاق جديدة
بعد عقد من الزمان وبعد أن حّولنا حياة آالف الناس من موقعنا الحايل يف اسبانيا، رغبنا بعبور البحار إىل 

قارات جديدة. أردنا أن نصل إىل عدد أكر من الناس لالستفادة من منهجنا يف خلق تكامل بن الصحة 

والرفاهية. 

لسنوات ونحن نسافر من موقع إىل آخر حتى زرنا عرات املواقع باحثن عن الطبيعة املثالية، والطقس 

الدافئ، وإمكانية استنساخ شا. مل يكن األمر سهالً لكن يف النهاية وجدنا كل ما كنا نتخيله وأكر.



٦٢

شا اإلمارات

الجرف

ريفييا اإلمارات

االفتتاح 2024

اكتشــف ســحال طبعيــي عيرــق يف اإلمــارات – ســحال اإلمــارات الواقــب عــن 

. دبي وأبوظبــي

نهــا يف اجلــرف مكيــن جاــم لاطلبعيــة، يحــث الوجهــة اسلــيلحاة ايرفلــةد 

مــن نوعهــت اتربــع عــى عــش رالبحــر غارقــة يف األصلاــة وااتلرـيـخ وماحطــة 

ــنب مــاء اجلــرف افتبصـيـل وإلهــما مســتو حىمــن رؤيــة  نغلــاء. ت طلاببعيــة اّ

أســالف دلوــة اإلمــارات لهــذه األّمــة. كتلــو ب نوابــة إىل عــامل مــن اسلــكوو 

نالهــودء واطلأمنينــة، مانتغــم مــع اطلبعـيـة. ممتجــع ممصــيل موفــسل رــهناك 

البيــت اثلــاني يـحـث يمكــملل نــرء الهــوب رمــن صخــب ايحلــةا ايلومـيـة 

وضوضــاء امعـلـل ّليتعمــق يف أضحــنا اطلبعيــة وعانرصهــا مبكتــراً إرثــه 

اخلــصا.



شا اإلمارات
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تاريخ

التــي  املزروعــة  األشــجار  آالف  وســط  آرس  مبوقــع  الجــرف  ينعــم 

للغايــة  كان صعبــاً  إنجــاز  وهــو  الصحــراء،  وســط  خــراء  غابــة  تشــّكل 

نابــع مــن رؤيــة أســالف  أنــه  اعتــروه مســتحيالً. إال  لدرجــة أن كثييــن 

ملمــوس. واقــع  الحلــم  ليجعلــوا  الحقيقــي  وشــغفهم  اإلمــارات 

بقعــة  يف  املــايض  بعبــق  تخطــو  بــأن  املســتقبل  مــن  جــزءاً  كــن 

الــرتاث. وعراقــة  الطبيعــة  ســحر  مــن  لتشــبعك  مصّممــة  األرض  مــن 



شا اإلمارات
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موطن طبيعي

جوهــرة  الطبيعــة،  عنــارص  مبيــزات  محاطــة  شاســعة  مســاحة  اكتشــف 

للوهلــة  داخلهــا.  يف  تغامــر  مل  إن  مكامنهــا  معرفــة  ميكنــك  ال  خفيــة 

التــي  الحيوانــات  وتنــوع  وجــامل  غنــى  مــدى  تكتشــف  ال  قــد  األوىل 

الراحــة  مــن  قســطاً  وخــذ  التعّمــق  فرصــة  نفســك  أعــط  ولكــن  متألهــا. 

مــن  االســتثنائية  امليــزات  مــن  والكثــي  املفاجــآت  لتغمــرك  بنزهــة  وقــم 

وتدفــق  الشــواطئ  وجــامل  النباتــات  وتنــوع  الخــراء  املســاحات  وفــرة 

املائيــة. القنــوات 

بالكثــي  لتلتــِق  وأرسار،  جــامل  مــن  فيهــم  مــا  بــكل  والبحــر  األرض  استكشــف 

رائعــة  وغــزالن  باالنقــراض  املهــددة  والســالحف  الطيــور  أنــواع  مــن 

الطبيعيــة. الجــرف  بيئــة  مــع  بتناغــم  منســوج  متــوازن  بيئــي  نظــام  الجــامل. 



شا اإلمارات
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الهندسة املعامرية والتصميم

بوابــة  تتخطــى  وأنــت  الفــيوزي  والبحــر  للجــرف  الطبيعيــة  املناظــر  يف  اســتغرق 

والفــن  املريــح  الطبيعــي  التصميــم  ذات  الخالبــة  املناظــر  مــن  مبســاحات  مــروراً  شــا 

اإلمــارات. شــا  عــر  متنوعــة  تجــارب  يف  ليأخــذك  املتشــابك 

اللتقــاط  تكفــي  الراقيــة  بتفاصيلهــا  اإلمــارات  شــا  يف  العافيــة  عيــادة  إىل  نظــرة 

سلســلة  مــع  متكاملــة  ناعمــة  وحــواف  فاخــرة  بيضــاء  بانحنــاءات  الرئيســية  مالمحهــا 

الراقــي  العــامرة  فــن  تفــاوت  مــن  أخــاذاً  منظــراً  العــن  متنــح  املعلقــة،  الحدائــق  مــن 

الجــرف. يف  اإلمــارات  شــا  محيــط  مــع  بتناغــم  الخــراء  الطبيعــة  مــع 

يركّــز  هادئــاً  ترفــاً  اإلمــارات  شــا  يف  نجــوم   5 مبســتوى  الصحــة  عيــادة  يف  ســتجد 

والشــواطئ  الفيوزيــة  البحــر  ميــاه  رؤيــة  تعّززهــا  التــي  والطبيعــة  البســاطة  عــى 

املنعــش  البحــري  بالهــواء  ستشــعر  هنــا،  اتجــاه.  كل  مــن  الطبيعيــة  املناظــر  ذات 

صحتــك. عــى  إيجــايب  بشــكل  ســيؤثر  الــذي  والهــدوء 

النهــار  ضــوء  مــع  الطبيعــة  عنــارص  تتالقــى  حيــث  املنتجــع  هــذا  قلــب  يف  بــك  أهــالً 

العــرصي. العــامل  وســحر  العريقــة  الطاقــة  ومنابــع 



شا اإلمارات
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إمكانية الوصول

 ١.٦ عــى  وميتــد  وديب،  أبوظبــي  بــن  اســرتاتيجي  موقــع  يف  الجــرف  يقــع 

مســاحة  امتــداد  وعــى  العــريب  الخليــج  عــى  البحريــة  الواجهــة  مــن  كيلومــرت 

»منزلــك  فكــرة  تعــّزز  التــي  الرئيســية  الوجهــة  ســيصبح  الجــرف  هكتــاًرا،   ٣٨٠

مــن  الفــرار  مــن  ميّكنــك  حيــث  بالبهجــة  شــعوًرا  للســكان  يوفــر  مــالذاً  أو  الثــاين« 

متاًمــا  وينســجم  مرّحــب  املــالذ  هــذا  طبيعيــة.  واحــة  إىل  املدينــة  ضوضــاء 

اإلمــارات. شــا  حيــاة  وأســلوب  مبــادئ  مــع 

الرياض: ساعة و ٣5 دقيقة

دلهي: ٣ ساعات و ٤5 دقيقة

موسكو: 5 ساعات و ٢٠ دقيقة

لندن ، باريس ، مدريد: ٦ ساعات و 55 دقيقة

شنغهاي: 5 ساعات و ٣5 دقيقة

شا اإلمارات

أبوظبي

ديب

إمكانية الوصول



منتجع العناية الصحية
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مؤسسة شا

ال نطمح لتحسن حياة من يزوروننا 

فحسب، بل البتكار عامل صحي أفضل.

الجميــع،  أولويــات  أوىل  مــن  تكــون  أن  يجــب  الصحيــة  التغذيــة 

خــالل  مــن  للمجتمــع  كبــية  مســاهمة  شــا  مؤسســة  قدمــت 

العــام  والتواصــل  والتطويــر  للبحــث  الجهــود  وبــذل  املــوارد  تكريــس 

والتغذيــة. الصحــة  بــن  الوطيــدة  العالقــة  إلثبــات 

عــى  كمؤسســة  فرصتنــا  تــزداد  شــا  لــدى  مقيــم  كل  مــع 

بنقــل  العــام  الخــي  وتقديــم  املجتمــع  يف  دورنــا  يف  املشــاركة 

أوســع. جمهــور  إىل  خراتنــا 

مؤسسة شا
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التقدير والتميّز

العيادة الرائدة يف العامل 

للطب التكاميل

أننــا  تثبــت  دوليــة  جائــزة  مئــة  بحــوايل  بالفــوز  فخــورة  شــا  مؤسســة 

العــامل. أنحــاء  جميــع  يف  املتكاملــة  الصحيــة  العنايــة  مجــال  يف  قــادة 



مؤسسة شا فخورة بالفوز 

بحوايل مئة جائزة دولية تثبت أننا 

قادة يف مجال العناية الصحية 

املتكاملة يف جميع أنحاء العامل

كل حلم عظيم يبدأ بفكر صاٍف، 

يلهمه قلب نقي وجسد سليم 

لتحقيقه.



info@shawellnessclinic.com | shawellnessclinic.com



التغيي يبدأ هنا


