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 מצפה אלומות –מרכז הטיפולים 
 

במהלך הסדנא במצפה אלומות עוברים תהליך של חיזוק, שינוי תזונתי  
במרכז הטיפולים מציעים טיפולים המזרזים את התהליך ותומכים בו, מניעים את    וניקוי רעלים.

ועוזרים לתופעות הלוואי של הניקוי כמו: כאבי ראש, חולשה   מערכת הלימפה והדם, מפחיתים סטרס 
 וכאבי שרירים. 

במרכז הטיפולים מטפלים מקצועיים מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון רב הזמינים לשירותכם,  
 ת התהליך. להעצמ

 חשוב לציין!! 

, לא נוכל לבצע את הטיפול, עקב סיבות בריאותיות ואחרות. עמכם במקרים מסויימים
 הסליחה ותודה על ההבנה.

 

   –עיסוי שוודי 

 עיסוי קלאסי, נעשה בחוזק בינוני, להרגעה ושחרור השרירים. 

   –עיסוי משולב 

תוך הקשבה            טיפול מרגיע, המשלב טכניקות מגוונות, בהתאם להתמחויות השונות של המטפל 
 למטופל. 

 – עיסוי ארומטי 
חוויה המשלבת עיסוי בשמנים ארומתרפיים הנבחרים ומותאמים למטופל, בתחילת הטיפול.  

ומרפא לגוף    המטפלת מסבירה קצרות את חשיבות השמנים והתאמתם. למנים יכולת להביא איזון
ולנפש, ולכל הרכב השפעה טיפולית משלו, לדוגמא: טיפול האלרגיות, כאבי ראש וגוף, בעיות פוריות,  

 הפגת מתחים וכו'. 

   –עיסוי בקונכיות  
שימוש בקונכיות 'צדפת הנמר' מגיעה אלינו מאיי הפיליפינים. לקטנכיות מוכנסים מלחים ומינרלים  

 העיסוי המשלב את הקונכיות יוצר שחרור ורוגע בכל הגוף.  לפני הטיפול, הגורמים להתחממותן. 

   –רפלקסולוגיה 
גם   עיסוי בכפות הרגליים לפי נקודות לחץ, השייכות בקשר אנרגטי לאיברים שונים בגוף. מתאים 

כטיפול מפנק וגם כטיפול העוזר לכאבי ראש כרוניים, מחלות בדרכי השתן, נשימה, עצירות ועוד.  
 הטיפול מתבצע בלבוש מלא. 

   –עיסוי רקמות עמוק  
ממולץ  לאנשים הסובלים מבעיה   עיסוי גוף עמוק המתמקד ברקמות השריר התפוסות והמתוחות.

ה" לגוף המטופל. מטרתו שחרור השרירים והפגת  מתמשכת. הטיפול הוא איטי ויסודי, תוך "הקשב
 מתחים. 

 

 

אנו ממליצים לתאם טיפולים 
 לפני הגעתכם לחווה.

קביעת הטיפולים מתבצעת 
 על בסיס מקום פנוי.
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   – שיאצו 
מתבצע בלבוש מלא,   שיאצו הינה שיטת טיפול המבוססת על עקרונות הרפואה הסינית. הטיפול 

כשהלחיצות על הגוף מתבצעות באמצעות כפות הידיים, האצבעות, המרפקים.. מהלך הטיפול  
ור והשרירים. נפתחות חסימות ומשתחררים כיווצים  משפיע על המרידיאנים, הזורמים על גבי הע 

לאורך זמן, ניתן לטפל בעזרת שיאצו במגוון בעיות, החל מבעיות אורטופדיות, דלקות, פריצות דיסק  
 בעיות נפשיות ועוד.   וכן בעיות במערכת העיכול, הנשימה, העור, מיגרנות, בעיות גניקולוגיות,

   – אקופונקטורה  –דיקור סיני 
יעיל במניעת מחלות ובחיזוק מערכת החיסון. משמעותי ומסייע בניקוי רעלים מתוך מערכת העיכול,  
בדגש על ניקוי כבד. הדיקור מאפשר גם טיפול בתחומים קלאסיים יותר, כגון: שיכוך כאב, המרצת  

ונות הרפואה הסינית.  תבצע תשאול ואבחון יסודי, על פי עקרגוף ואיזון הגוף והנפש. בתחילתו מה
      בהתאם לתשאול, מתבצע הטיפול ע"י מחטים דקיקות היוצרות כיוונון ואיזון של אנרגיית הגוף. 

מכיוון שמדובר בטיפול אנרגטי עדין ומדוייק, הוא מביא לתחושת הקלה, אשר מגיעה לשיאה מספר  
 מהלך השהות בחווה. ימים לאחר הטיפול. להעצמת הטיפול אנו ממליצים לשלב כשני טיפולים ב

   –תאי יוגה מסאג' 
עיסוי מסורתי המבוסס על לחיצות על קווי הסאן )אנרגיה( בגוף. העיסוי משלב את תנוחות היוגה  

כאשר המטופל פסיבי וכך מתוך הרפייה מתאפשרת התארכות התנועה ורגיעה עמוקה. העיסוי  
 מדיטטיבי ועובד עמוק לתוך הגוף והנפש. 

 – טיפול פנים בשיטת דר' האושקה "רגיעה והתחדשות" 
הדרך לעור פנים קורן מתחילה בגוף רגוע ומשוחרר. הטיפול מעניק רוגע וזרימה באמצעות מגע קל  

עיסוי עדין המסייע בתהליכי הניקוי    – שחודר עמוק לגוף ונפש. בלב הטיפול המרצה לימפתית 
תכשירים אורגניים ייחודיים,    –וההתחדשות של העור. בטיפול תחווי את מגוון תכשירי דר' האושקה 

 מהמובילים בעולם בתחום זה. 

   –ייעוץ לאורח חיים בריא בהתאמה אישית 
אה הטבעית.  ייעוץ אישי הנשען על תשאול ואבחון מעמיק, המתבסס על עקרונות התזונה והרפו

התפריט יותאם על מנת לאזן את הבעיות הבריאותיות העיקריות מהן סובל המטופל. בנוסף נצייד את  
האורח בהכוונה מפורטת כדי לסייע לו בהטמעת ההמלצות התזונתיות המפורטות, ועצות נוספות  

 לאורח חיים בריא, בדרך המותאמת, עד כמה שניתן, לשגרת חייו. 

   - לימודי  ואימון ייעוץ
  לשיפור   מעולה. לשגרה  להכניס  יכול  אחד  שכל   פונקציונלים חיזוק  ותרגילי  תוכנית של אישית  התאמה
  שומנים  ושריפת  מטבוליזם להאצת. וגב ברכיים  כאבי, דם  לחץ  מיתר  לסובלים,  לסוכרתיים  מדדים 

 . מקצועית  הכוונה שרוצים חובבים  לספורטאים גם   מומלץ. מוגברת 

 -  תקשורת מקרבת
פגישה אישית / זוגית ללימוד הבסיס של תקשורת מקרבת, שיח אמפתי לשיפור ההקשבה והביטוי  

העצמי. מומלץ לשיפור מערכות יחסים . במפגש הראשון נלמד יסודות השיטה וניישם על מקרה אישי  
 . ניתן לקבוע מפגשים נוספים להעמקת הלימוד והיישום 
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  – קולוניק הידרותראפיה 
פנימית, המתבצעת באמצעות הזרמה בטוחה ועדינה של מים בטמפרטורה ולחץ מתאימים  שטיפה 

אל המעי הגס. טיפול השטיפה מאפשר את סילוקם המלא של חומרים רעילים ושכבות פסולת  
 אורגניות וכימיות מהמעי הגס, ובכך מקטין משמעותית התפתחות מחלות שונות. 

 

 

 וף מבפניםניקיון הג  –טיפול בקולון הידרותרפיה 
 

 טיפול   –מים              תרפיה   –מעי הגס               הידרו    –קולון      משמעות השם:

 כלומר, ניקוי רעלים מהגוף באמצעות שטיפת מעי הגס.

 

 הסיבות לטיפול: 

צבעי  דרך גופנו עוברים מדי יום ביומו אלפי חומרים מזיקים כגון: חומרים כימיים, אוכל מעובד, מתועש,  

מאכל, ריסוסים, אוויר מזוהם, מתכות ועוד.... חומרים אלו משאירים בעקבות בצורת שכבת פסולת  

כבדה ומזיקה במיוחד במערכת העיכול אשר גורמת לתסיסות יתר וריקבון מגבירה יצירתם של חיידקים  

 מרעילים, קלקולי קיבה, מחלות ובמקרים מסוימים אף גורמת לסרטן מעי הגס. 

צינור שרירי באורך  המעי הגס   ובקוטר    1.5הינו  מים    6מטר  ס"מ, שתפקידיו העיקריים הם ספיגת 

ורעלים מהגוף. כאשר המעי מלא בפסולת, עולה כמות   ויטמינים והרחקת פסולת  ומלחים, מינרלים, 

החיידקים הרעים בגוף לעומת החיידקים הטובים. כך נוצר חוסר איזון במערכת העיכול ומתחיל תהליך  

ום במערכות הגוף השונות. הפסולת נדבקת לדפנות המעי מתקשה ומתייבשת, ובמשך הזמן  של זיה 

גורמת לבעיות כגון: לחץ דם, עייפות, עצירות, שלשולים, נפיחות, גזים, צרבות, קושי בירידה במשקל,  

 מחלות עור ועוד. 

 

 מהו הטיפול? 

הזרמה בטוחה ועדינה של מים  הינו טיפול שטיפה פנימית המתבצעת באמצעות  – קולון הידרותרפיה 
 בטמפרטורה ולחץ מתאימים אל המעי הגס. 

הטיפול מאפשר את סילוקם המלא של חומרים רעילים ושכבות פסולת אורגניות וכימיות מהמעי הגס,  
 ובכך מקטין משמעותית התפתחות מחלות שונות וביניהם סרטן המעי הגס. 

 יתרונות הטיפול ומטרותו: 

 מפסולת ורעלים ומאפשר לגוף תחושת קלילות וניקיון. הטיפול מרוקן את המעי  .1

 הטיפול מאפשר פעילות תקינה של מערכת העיכול וגורם לחיזוק ושיפור פעולת המעי.  .2

 הטיפול אינו פוגע בחיידקי המעיים הטובים.  .3
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 הטיפול אינו כואב ולא גורם כל נזק.  .4

ובאווירה נוחה ומתאימה הניקוי נעשה בתנאים סטריליים תוך שימוש בציוד חד פעמי   .5

 לכל אדם.

גברים   .6 נכונה,  בצורה  גופם  בריאים המעוניינים לתחזק את  לאנשים  הטיפול מתאים 

ונשים כאחד, ילדים ונוער, קשישים ונכים, חולים במחלות ניווניות, בעלי עודף משקל, 

חולי סוכרת, לאנשים הסובלים מעצירות, לחץ דם, טחורים, בעיות כולסטרול, אנשים 

 ר עברו טיפול כימותרפיה, פוסט טראומה וכאבים כללים בגוף ועוד... אש

ורעלים   גזים  ריבוי  כרונית,  עצירות  רגישה,  עיכול  ממערכת  שסובלים   – אנשים 
עלולים לחוש במהלך הטיפול כאבי בטן וחולשה שאינם מסוכנים אך לא נעימים. 

כמה שעות  תחושת עייפות/תשישות ומעט כאבי בטן אשר תוך    –לאחר הטיפול  
 חולפים ואז תבוא הרגשת שלווה ורוגע. 

 

 למי הטיפול אינו מתאים: 
 לכל מי שסובל מהבעיות או המחלות הבאות: ❖
 סרעפתי\ טבורי\מפשעתי\בקע בטני ❖
 סרטן מעי הגס ❖
 סרטן ❖
 ניתוח במהלך השנה האחרונה ❖
 פיסורה \טחורים מדממים ❖
 פצעים פתוחים או מדממים באיזור פי הטבעת  ❖
 קוצב לב\ניתוחי לב\לבמחלות  ❖
 שטפי דם  ❖
 מעי )אולקוס( \כיב פפטי קיבה ❖
 צהבת עכשיו או בעבר\מחלות כבד כלשהן ❖
 מחלות כליות כלשהן ❖
 דיברטיקולוזיס \קוליטיס\קרוהן –מחלות מעי  ❖
 דימום רקטלי  ❖
 ון הרי ❖
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   מחירון טיפולים  

 מחיר  - זמן טיפול כ סוג טיפול 
 ₪  270 דקות  50 עיסוי שוודי

 ₪  270 דקות  50 עיסוי משולב 
 ₪   300 דקות  60 עיסוי ארומטי

 ₪  370 דקות  60  עיסוי בקונכיות 
 ₪  270 דקות  50 רפלקסולוגיה 

 ₪  270 דקות  50 עיסוי רקמות עמוק 

 ₪  270 דקות  50 שיאצו

 ₪  320 דקות  45 דיקור סיני
 ₪  270 דקות  50 תאי יוגה מסאג' 

 ₪   400  דקות  90 טיפול פנים "דר האושקה" 
 ₪    1,200/ 850/ 450 דקות  45 הידרותראפיה  -קולוניק  

טיפולים לאותו מטופל  2

700-ב

 ₪  350 דקות  60 ייעוץ לאורח חיים בריא 
 ₪   250 דקות  50 ייעוץ ואימון לימודי

 ₪  120 דקות   40 + לק רגילמניקור 
 160₪ דקות  60 מניקור + לק ג'ל

 ₪   160 דקות   60 פדיקור 
 ₪  250 דקות  90 מניקור/פדיקור 

 ₪   320 דקות  60 תקשורת מקרבת 
 ₪   320 דקות  60 עיסוי מרידיאנים 

 

לטיפול שני, טיפול שלישי  ₪    ₪400 לטיפול ראשון,    450  –קולוניק הידרותראפיה   •
  )של אותו המטופל(. ש"ח 350ואילך ב 
 של אותו מטופל(  – 1,200, שלושה טיפולים ב  850, שני טיפולים ב 450ב  1)טיפול 

 ביטולים יתקבלו עד יום לפני הטיפול.   •

 ממחיר הטיפול.  40% -יחויב בדמי ביטול בסך השווה ל - ביטול בתאריך המוזמן •

 חשוב מאוד! ישנם מקרים רפואיים מיוחדים בהם לא יתאפשר מתן טיפול,  •

 הסליחה! עמכם 

 


