
О Г Л Я Д

Т Р Е Н Д І В

к у т о ч к а м и

С В І Т У

М А Н Д Р И

Т А Є М Н И Ч И М И

С Е З О Н У

БЕРЕЗЕНЬ 2022



6160 ELLE.UAELLE.UA

ВСЕСВIТ

ГАРНІ НОВИНИ
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА ВЕЛНЕС-КЛІНІКА SHA НАБУЛА ДОБРОЇ СЛАВИ. ОЗДОРОВЛЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ 

ГАРМОНІЇ ТІЛА Й РОЗУМУ — ТЕ, ЗАРАДИ ЧОГО ЛЮДИ ХОЧУТЬ СЮДИ ПОТРАПИТИ. ТИМ БІЛЬШЕ, ЩО 
СЬОГОДНІ ПОСЛУГИ КЛІНІКИ СУТТЄВО РОЗШИРИЛИСЬ. ДІЗНАЙТЕСЬ, ЯК САМЕ.

вання, пресотерапія тощо — та-
кі методи покликані позбавити 
неприємних наслідків лонг-ко-
віду. Звісно, цілюще повітря 
та неймовірні краєвиди теж  
роблять свою справу. Що мо-
же бути краще за ранкову про-
гулянку до маяка або хайкінг у 
гори з інструктором, після яких 
відчуваєш неабияку наснагу. До 
того ж світанкове сонце дозволяє 
робити просто чарівні фотогра-
фії. Втім, перш за все SHA орієн-
тується на оздоровчі програми 
харчування. І в цьому напрямку 
теж є чудові новини. Віднедавна 
клієнти клініки можуть спробу-
вати нове меню для зміцнення 
здоров’я травної системи, яке, зо-
крема, рекомендоване всім, хто 
потерпає від розладів травлен-
ня, хронічних та аутоімунних 
захворювань, алергії, порушення 
емоційного стану. У будь-якому 
випадку, незалежно від вашого 
самопочуття, відвідини SHA — 
своєрідний ритуал, який варто 
застосовувати час від часу. Адже 
це місце дійсно надає життєдай-
ну силу.  

Так, ця новина справді вар-
та того, аби розповісти про 
неї докладніше. Останні два 

роки людство мусить звикати 
до нових реалій, де більшість із 
нас ведуть боротьбу з постковід-
ним синдромом. Фахівці SHA 
одними серед найперших звер-
нули увагу на цю проблему й 
розробили програму для подо-
лання недуги. Вони довели, що 
після одужання 10–30% хворих 
на COVID-19 ще протягом 2–16 
тижнів потерпають від тривалих 
стійких симптомів. Так званий 
лонг-ковід дошкуляє втомою, го-
ловним болем, дефіцитом уваги, 
м’язовою слабкістю, безсонням. 
Ба більше — легеневий фіброз, 
аритмія, тривожні стани, по-
сттравматичний стрес, депре-
сія, випадіння волосся, втрата 
запахів і смаків часто-густо до-
повнюють прикрий список. Але 
спеціалісти клініки готові цьо-
му зарадити. Звісно, як і все у 
SHA, лікування теж починаєть-
ся з консультацій. Від початку 
стан здоров’я гостя оцінює лі-
кар-терапевт, який рекомендує 
належні діагностичні тести та 
за потреби направляє до інших 
фахівців. Після того за резуль-
татами досліджень пропонуєть-
ся комплексний план дій для ви-
рішення проблем, що трапились 
на фізичному, імунному, когні-
тивному, травному та дихально-
му рівнях. Цей список вразить 
будь-кого: внутрішньовенна ла-
зерна терапія, кріотерапія, ліку-
вання стовбуровими клітинами, 
дихальні техніки, рефлексоло-
гія, ватсу, ізометричні трену-
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