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Reset body & mind with 
CLINIQUE LA PRAIRIE’S 
MASTER DETOX PROGRAM 
- a 7-day retreat to kickstart 
a healthier lifestyle inside 
the serenity of Switzerland

 E
liminate toxins and stimulate 
your longevity while relishing 
the purity of the Swiss mountains. 
Indulge in luxurious peace and 
utmost relaxation with Clinique 

La Prairie’s Master Detox Program ™, 
a 7-day retreat.

Founded in 1931, this world-renowned 
wellness destination and medical clinic in 
Montreux has been a popular choice for 
royalty and rock stars for decades – with 
celebrity clientele including Mick Jagger and 
Marlene Dietrich.
Clinique La Prairie’s holistic and scientifi c 
approach in its Master Detox Program ™ 
will purify the body from toxins, lead you 
towards a healthier lifestyle and activate the 
body’s self-healing ability. This personalized 
week-long treatment is based on three core 
principles: 
Innovative Swiss genetic testing, personalized 
nutrition plan and result-focused spa 
treatments. “A detox is the perfect way to 
rebalance the body’s homeostasis and 
stimulate vitality,” notes Dr Claudine Mathieu, 
medical director, at Clinique La Prairie.
In just six nights, one step at a time and 
under strict medical supervision, the Master 
Detox Program ™ and its treatments offer a 
deep cleansing experience while nurturing 
health and inner wellbeing and quieting the 
spirit for a visibly evident new, radiant self. 
With personalized nutrition programs, beauty 
and spa sessions, this iconic Swiss clinic 
provides the perfect place to fl ush out 
toxins and feel re-energized in a peaceful 
environment.

Clinique La Prairie
Address: Rue du Lac 142, 1815 Clarens, 
Montreux, Switzerland
www.laprairie.ch/medical-programs/
master-detox

What is the Clinique La Prairie
Founded in 1931 by Professor Niehans, a pioneer in the development of cell therapy, 
Clinique La Prairie has established an international reputation as a world-renowned medical 
clinic and wellness destination, located in Switzerland.
Thanks to ongoing scientifi c research, Clinique La Prairie is regarded as a leading light in 
preventative medicine due to its unique Revitalisation programme, designed to promote 
vitality, enhance the immune system and slow down the ageing process. 
Guests stay in one of 35 rooms and suites in the three buildings located on the premises, 
with stunning views of the Alps. The Residence, Clinique La Prairie’s original building is 
reminiscent of the opulent charm of early 20th Century grand  hotels. The multi-award 
winning Medical Spa of Clinique La Prairie’s menu features over 50 results-oriented 
treatments for visible results.

بالخاليا،  العالج  تطوير  الرّواد يف  نيهانس، وهو من  بول  الربوفسور  يد  Clinique La Prairie عام 1931 عىل  تأّسست 
واستطاعت عىل مّر السنوات أن تكتسب سمعًة عاملية كعيادة طبية ووجهة مرموقة للعناية بالعافية. وهي متمركزة يف 

سويرسا التي تُعرَف بخربتها ورعايتها الطبية عالية املستوى.
الفريد إلعادة  لربنامجها  الوقا² نظراً  العلمية املتواصلة، غدت Clinique La Prairie منارًة يف الطب  وبفضل األبحاث 

الحيوية والنشاط، املصّمم لتعزيز النظام املناعي وإبطاء عملية التقدم يف السن. 
يقيم الضيف يف إحدى الغرف واألجنحة الـ 35 يف املباÈ الثالثة للمنشأة، حيث ينعم بإطالالت ساحرة عىل املناظر الخالبة 
ـ Clinique La Prairie، يعيد إىل الذاكرة سحر الفنادق الكربى التي  لجبال األلب. كÕ أّن «ذا ريزيدنس»، املبنى األصيل ل
ـ Clinique La Prairie الحائز عىل عدة جوائز واحًة للعناية بالجÕل  ترقى إىل أوائل القرن العرشين.  ويُعترب السبا الطبي ل
والعافية. تضّم قاÝة السبا املحرضة بعناية بالغة عىل يد فريق العيادة الطبي، أكÚ من 50 عالجاً يضمن نتائج ملموسة 

ِعُد بتلبية حاجات العمالء األكÚ تطلباً. ويَ
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Day 1
Begin the appointment with a full body 
check-up, done under careful supervision of 
the medical team along with a genetic test, 
heavy metal screening, blood tests and a 
body composition test. 

للجسم،  كاملة  بفحوصات  املوعد  يبدأ  األول)  (اليوم 
جانب  إىل  الصارم،  الطبي  الفريق  إرشاف  تحت  تجري 
الدم  وفحوصات  الثقيلة  املعادن  وفحص  ورا�  اختبار 

وفحص نسبة الدهون يف الجسم.
Day 2
After analysis, it’s time for revelation. 
Dieticians then plan a personalized 
program focused on individual metabolism 
and nutritional micro-equilibrium, aimed at 
correcting any possible defi ciencies and 
fi nding the right pathways to detox for 
each person.

يقوم  النتائج.  وقت  يح�  التحليل،  بعد  الثا¡)  (اليوم 
برنامج  بتنظيم  العيادة  يف  التغذية  أخصائيي  فريق 
الغذا¦  ــوازن  ــت وال ــض  األي عملية  عىل  ز  يركّ بك،  خاص 
الدقيق، بهدف معالجة أي نقص وإيجاد الطريق الصحيح 

للتخلّص من السموم.
Day 3
After examining and treating the body 
with proper medical care, it’s time to 
give it some loving attention with results-
oriented spa treatments, massages, facial 
cleansing, cellular photo-stimulation and 
yoga. 

(اليوم الثالث) بعد فحص الجسم وتلّقيه العناية الطبية 
السبا  يف  خاصة  بعالجات  تدليله  وقت  يح�  املال¸ة، 
تتمحور حول النتائج، إىل جانب التدليك، وتنظيف الوجه، 

والتحفيز الضو¦ للخاليا واليوغا.

Day 4
A second appointment with the dietician is 
imperative as it focuses on how the body 
is feeling and deciding the next steps to 
benefi t the body in the long-run.  

التغذية مرة أخرى  الرابع) ال بّد من لقاء أخصا¦  (اليوم 
لفحص الجسم وتحديد الخطوات املقبلة إلفادة الجسم 

عىل املدى البعيد.

Day 5
From purifi cation to regeneration, the body 
is now brought to a new level of awareness. 
Utilizing results of the DNA analysis 
conducted earlier, an understanding of 
how the body works to absorb nutrients 
and eliminate waste is attained and any 
potential cardiovascular risks are identifi ed.
من  جديداً  مستوى  الجسم  يُحّقق  الخامس)  (اليوم 
الخاليا،  تجديد  إعادة  إىل  النقاوة وصوالً  من  بدًءا  الوعي، 
وهو  سابقاً،  جرى  الذي  النووي  الحمض  تحليل  بفضل 
ليمتّص  الجسم  يعمل  كيف  لفهم  منها  بّد  ال  خطوة 
مخاطر  أي  ولتحديد  الفضالت  من  ويتخلّص  املغّذيات 

محتملة عىل القلب واألوعية الدموية.

Day 6
On the last day of treatment, clients 
discover the magic of ‘Chrysalis’ - a Detox 
Wrap, which is a Clinique La Prairie exclusive, 
a treatment that completes the journey 
to purifi cation. 
ستكتشف�  العالج،  من   Êاألخ اليوم  يف  السادس)  (اليوم 
ّرس عالج ”Chrysalis“ إلزالة السموم، وهو عالج حرصي 

من Clinique La Prairie يُكمل رحلتك نحو النقاوة. 

7-day Detox - 14’900 CHF 
(approx. AED 60,000)

من السموم وحّفزي طول عمرك مع برنامج تخلّيص 
 Clinique من Master Detox Program™ 
سويرسا  جبال  بنقاوة  التنّعم  لِك  يتيح  الذي   ،La Prairie

واالستج©م يف واحة فاخرة يعّمها السكون التاّم.
تأّسست هذه العيادة الطبية ووجهة العافية املعروفة حول 
الخيار األول  بلدية مونرتو ولطاملا كانت  العاä عام 1931 يف 
فاستقطبت  السنوات،  عرشات  منذ  الروك  ونجوم  للملوك 

املشاهÊ أمثال ميك جاغر ومارل� ديرتيخ.
 Clinique من عيادة Master Detox Program™ يقوم برنامج
من  السموم  تنّقي  شاملة  علمية  مقاربة  عىل   La Prairie
الجسم وتساعدك عىل اتّباع أسلوب حياة صحي أكñ وتعّزز 
قدرة جسمك الذاتية عىل الشفاء. ôتّد هذا العالج عىل أسبوع 
االختبارات  وهي  رئيسية  مبادئ  ثالثة  حول  ويتمحور  كامل 
بحسب  الغذائية  والحمية  املبتكرة،  السويرسية  الوراثية 
ز عىل النتائج.  احتياجات كل ضيف، وعالجات السبا التي تركّ
يف هذا الصدد، تقول د. كلودين ماتيو، املديرة الطبية يف عيادة 
Clinique La Prairie: «إزالة السموم هي الطريقة املثالية 

إلعادة التوازن إىل استتباب الجسم وتحفيز الحيوية».
يقّدم برنامج ™Master Detox Program والعالجات التابعة 
له تجربة تنظيف من العمق كü يعّزز صّحتك وحّس العافية 
عىل  ذلك  وينعكس  الروح  إىل  الصفاء  يُعيد   üفي بداخلك 
وجهك، وكل ذلك يف غضون سّت لياٍل بخطوات دقيقة وتحت 

إرشاف طبي صارم. 
املثالية  الوجهة  الشهÊة  السويرسية  العيادة  هذه  تشّكل 
يعّمها  بيئة  وسط  النشاط  واستعادة  السموم  من  للتخلّص 
والعناية  السبا  وجلسات  التغذية  برامج  بفضل  السكون، 

بالجüل املعّدة بحسب احتياجات الضيوف.

The 7-Day Master Detox Program ™
The program begins from Sunday to Saturday, each day planned to get you closer to a 
healthier lifestyle.

.ñأّن كل يوم منظّم بشكل يقّربك من اتّباع أسلوب حياة صحي أك üيبدأ الربنامج من األحد لغاية السبت، ك
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