VITADRIP ® INFUSIONS
®

العالجات الوريدية الفيتادريب
® EMIRATES PALACE VITADRIP

Exclusively created for Emirates Palace Spa, containing a blend of vitamins, minerals,
and amino acids. Supports energy production while strengthening the immune
system and targeting oxidative stress with the help of powerful antioxidants.

قصر اإلمارات
فيتادرب مميز صمم خصيصا لقصر اإلمارات بأبوظبي ،يحتوي على مزيج من الفيتامينات ،األمالح
املعدنية ،األحماض األمينية ومضادات األكسدة .هذا العالج الوريدي يحفز انتاج الطاقة و يعزز جهاز
املناعة ويقاوم عمليات األكسدة يف اجلسم مبساعدة مضادات أكسدة قوية.
AED 2,750

VIP ELIXIR
The Elixir Clinic’s signature VitaDrip® consists of the highest
amount of ingredients formulated to support overall wellbeing.

إليكسري

VIP

الفيتادريب® األكرث طلبًا مكونة من  16مواد غذائية أساسية للحفاظ على
مظهرك الداخلي واخلارجي .الفوائد :الديتوكس ،الرتطيب ،دعم الطاقة واملناعة،
شعر وأظافر صحية ،حماربة تقدم السن وأكرث!
AED 2,250

ANTI-AGING
A powerful hit of antioxidants with anti-aging properties
aimed to support detox, hydration, optimal hair, nail, and skin
health while also replenishing nutrients in the body.

مكافحة تقدم السن
غني مبادة اجللوتاثيون ،التي هي عبارة عن مضاد قوي لألكسدة ،وممتاز
ملكافحة عالمات التقدم يف السن .يحتوي على املواد األساسية للديتوكس،
الرتطيب ،التحسني من مظهر البشرة ،واحملافظة على الكوالجني املوجود فيه.
AED 2,100

DIET & DETOX
An essential detox to reduce toxins and oxidative stress in the body
while boosting metabolism, energy production and supporting
effective body functions for better nutrient absorption.

دايت وديتوكس
الديتوكس األساسي إلزالة السموم! يساعد يف تقليل السموم من اجلسم ودعم
وظائف اجلسم الفعالة مثل صحة األمعاء ألمتصاص أفضل للمغذيات.
AED 1,870

IMMUNITY
When feeling under the weather or simply in need of an immunity
boost, this VitaDrip® is your solution.

املناعة
إن كنت متعب أو تبحث عن حل لتحسني مناعتك بشكل عام ،سيقوم هذا العالج
الغني بفيتامني ب ،سي ،الزنك ومضادات األكسدة على تعزيز جهاز املناعة لديك.
AED 1,750

INTRAMUSCULAR
VITAMIN THERAPY

حقن الفيتامينات العضلية
SUPERBOOST

ANTIOXIDANT
High levels of heavy metals and toxins in the body can affect
our wellbeing and lead to long-term health concerns. This IV
infusion is designed to help detoxify the body.

املضاد األكسدة
ينظف اجلسم من السموم وفعال يف حماربة تقدم السن ،مت تصميمه لتطهري
الكبد ،وتعزيز العناصر الغذائية األساسية يف اجلسم.

The ultimate booster for immunity, energy, improved
skin & hair health.

AED 1,625

دفعة تعزيزية

HAIR, NAILS, AND SKIN

املعزز الذي يعمل على حتسني املناعة ،الطاقة ،البشرة ،والشعر.

A stimulating VitaDrip® designed to nourish and maintain
healthy hair, nails, and skin. with key nutrients such as Biotin
and Folic Acid.

AED 440

منو الشعر
ANTIOXIDANT
Glutathione IM that cleanses vital organs. Ideal for
detoxification.

هذا العالج الوريدي يساعد على حتسني صحة الشعر ومنوه .يحتوي على عناصر
مغذية رئيسية مثل البيوتني وحمض الفوليك للمساعدة يف التغذية العامة
واحلفاظ على صحة الشعر واألظافر والبشرة.
AED 1,400

مضاد األكسدة
اجللوتاثيون عنصر اساسي جلميع مضادات األكسدة الذي يساعد على إزالة
السموم ودعم املناعة.
AED 550

HAIR, NAILS & SKIN
Supports optimal hair, skin, and nail health. Promotes
hair growth.

الشعر األظافر والبشرة
يتكون من البيوتني ,B5,وحمض الفوليك لدعم صحة الشعر ،واألظافر،
والبشرة .ويساعد يف منو الشعر.
AED 325

B12 BOOSTER
This IM is used to help enhance energy levels and
metabolism for improved body functionality.

معزز الطاقة
حتتوي هذه احلقن على ب  12الذي يعطي اجلسم الطاقة املطلوبة.
AED 325

ELIXIR GLOW
Consists of super antioxidants, Glutathione and Coenzyme Q10,
to help reduce oxidative damage, while promoting anti-aging and
optimal skin health.

إشراقة إليكسري
تتكون هذه احلقنة املعززة من مضادات األكسدة الفائقة ،اجللوتاثيون و
 COENZYME Q10التي تساعد على تقليل األضرار التأكسدية ،مع تعزيز
مكافحة تقدم سن البشرة واحلفاظ على صحة البشرة.
AED 440

FITNESS
Infused with vitamins & amino acids beneficial for fitness
enthusiasts to support energy, optimum performance,
metabolism, and recovery.

اللياقة
صنعت لدعم األداء الرياضي .معزز وغني باألحماض األمينية التي تساعد يف حتفيز
الطاقة ،واستعادة العضالت ،والقدرة على التحمل أثناء أداء الرياضة ،والرتطيب.
موصى بهذا العالج الوريدي املغذي قبل أو بعد التمرين.
AED 1,400

FREQUENT FLYER
Formulated to hydrate the body, boost energy, and strengthen
the immune system. Recommended before or after a flight.

إرهاق السفر
لألشخاص الذين لديهم أسلوب حياة مزدحم والذين يسافرون باستمرار ،هذا
العالج ال يقوم فقط بإعادة ترطيب اجلسم بعد الرحالت الطويلة ولكنه يدعم
مستويات الطاقة عن طريق فيتامينات التي تساعد يف التغلب على إرهاق السفر.
AED 1,300

LIFE
Based on the original Myers Cocktail, invented by US physician John
Myers, the Life VitaDrip® is the perfect balance of vitamins and minerals.

اليف
هذه احلقنة الوريدية األصلية واملستندة إىل مزيج مايرز الذي اخرتعه الطبيب
األمريكي جون مايرز؛ وحتتوي على توازن مثايل من الفيتامينات واملعادن لتعزيز
الصحة بشكل عام.
AED 1,300

ADDITIONAL TREATMENTS

عالجات إضافية
CONSULTATION
Offering consultation services with our registered practitioners
to help you achieve your health and wellness goals.

إستشارة طبية
اإلستشارة مع طبيب عام متوفرة من أجل الفحوصات الصحية
.واإلستفسارات الطبية
AED 350

MINERAL TISSUE HEAVY METAL ANALYSIS
A non-invasive deep tissue analysis that detects mineral
deficiencies, heavy metals, and trace elements in the body.

حتليل املعادن واملعادن الثقيلة
هو حتليل ال يتطلب أي سحب للدم يظهر معدالت ومستويات األمالح املعدنية
. ثانية20  وتقدم النتائج يف غضون،واملعادن الثقيلة يف اجلسم
AED 650

VitaDrip® infusions cannot be administered if you are pregnant, lactating and/or
taking antibiotics. A consultation with The Elixir Clinic’s designated practitioner is
mandatory prior to the treatment.
All prices are inclusive of VAT & service charges. Please allow 24 hours’ notice of
cancellation to avoid charges. Cancellations within 24 hours will incur a 50%
charge and any cancellations within 12 hours or a no show will incur a 100%
charge. A credit card number is required at the time of booking.
Terms and conditions apply.

 أو تتناول املضادات/  أو مرضعة و/ ال ميكنك أخذ العالجات الوريدية الفيتادريب® إذا كنت حامالً و
. التشاور مع املمارس الطبي اخملتص من إليكسري كلينك إلزامي قبل العالج.احليوية
24  ي ُرجى إبالغ الفرع باإللغاء قبل.جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة ورسوم اخلدمة
 ساعة وأي24  على اإللغاءات يف غضون50٪  سيتم فرض رسوم بنسبة.ساعة لتجنب دفع الرسوم
 يرجى إحضار رقم بطاقة.100٪  ساعة أو عدم احلضور سيكلفك رسوم بنسبة12 عمليات إلغاء خالل
.االئتمان عند احلجز
.تطبق الشروط واألحكام

The Elixir Clinic is an international wellness clinic recognised
as market leaders in intravenous therapy currently with a
presence across Europe, the Middle East and Asia.
The Elixir Clinic’s philosophy is to design a wellness lifestyle
for clients that goes beyond a treatment. Renowned for its IV
Nutrient Therapy, The Elixir Clinic’s bespoke infusions, branded
as VitaDrip®, are aimed at prevention, rejuvenation, and longterm wellbeing.
VitaDrip® infusions are a unique blend of vitamins, minerals and
amino acids brilliantly formulated to enhance energy levels,
strengthen the immune system, support detox and hydration
while promoting anti-aging and overall health.

 يف املنطقة الطبية الشهرية بلندن من2013 مت إنشاء إليكسري كلينك يف عام
 كانوا ممارسان حتولوا إىل رواد أعمال،قبل آكينا أموروس و ماهي أراميده
ً
شغفا متبادلًا بالعافية والطب التكاملي ومساعدة العمالء على
يتشاركون
.حتقيق نسخة أكرث صحة ألنفسهم وحياة صحية أفضل
عيادة إليكسري هي عيادة صحية دولية معرتف بها كرائدة يف السوق يف العالج
 تشتهر بعالج.الوريدي حال ًيا متواجدة يف أنحاء أوروبا والشرق األوسط وآسيا
 والتي حتمل العالمة، وتهدف احلقن اخملصصة لدينا،املغذيات الوريدية
. إىل الوقاية وجتديد الشباب والرفاهية بشكل عام،VitaDrip® التجارية
اكتشف العافية من خالل جمموعتنا الواسعة من اخلدمات التي تشمل
العالجات باملغذيات الوريدية والتشخيص والفحص وبرامج العافية وعالجات
.مكافحة تقدم سن البشرة

