
Визначення основного (базального) обміну речовин в стані спокою
Кардіопульмональний тест (визначення порогу анаеробного/аеробного обміну, 
фітнес-тренованості)
Консультація лікаря (первинна, заключна, динамічне спостереження, інтерпретація додаткових 
методів обстеження та консультаційна підтримка лікарем)
Консультація дієтолога зі складанням розкладу індивідуального плану харчування
Лабораторні дослідження (вуглеводний обмін  –  інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін, 
Індекс Хома, жировий обмін – лептин, ліпідограма. 
Гормональний профіль: Тестостерон, Пролактин, Естрадіол, Кортизол, Альбумін, ТТГ, Т3, Т4. 
Вітамінно-мінеральний комплекс: Кальцій, Калій, Натрій, Фосфор, ДЗ, Феритин, Магній, В12.
Коагулограма, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові. 
Імунозапальний профіль: С-реактивний білок, імуноглобулін Е, гомоцистеін, ревматоїдний фактор. 
Онкомаркери - простатичний специфічний антиген (онкомаркер раку передміхурової залози), 
онкомаркер яєчників, онкомаркер молочної залози. Аналіз калу: копрограма, кальпротектин. 
Панель біохімічних досліджень: білірубін загальний, АСТ, АЛТ, ГГТ, креатинін, сечова кислота.
Комплексне УЗД органів (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки,
 сечовий міхур, наднирники, щитовидна залоза)
УЗД глибоких судин нижніх кінцівок
УЗД Вимірювання вісцерального жиру
Персональні тренування за спеціально розробленими методиками лікарів-реабілітологів
Групові фітнес-тренування ( Circular Yoga Dance, Аквааеробіка, Power Balance, 
Body Tonik, Біг, Скандинавська хода)
Спортивно-тонізуючий масаж різних груп м'язів під час тренування
Гідро-, фіто-, ароматерапія (мінеральні спортивно-відновлюючі ванни: спортивна та сірчана ванни)
Грязе-, фітолікування з флоатінгом                                                                                  
Енергетичний гідромасаж (душ Шарко-спорт)                                                                              
Масаж волосяної частини голови та шийно-комірцевої зони                                   
Масаж живота (поєднання мануальних, апаратних та контрастних методик )         
Сполучнотканинний масаж                                                                                        
Дієтичне харчування 5 разів на день                                                                
Нутрицевтичне супроводження (адаптогени, вітаміни, амінокислотні суміші)
Користування SPA-зоною (басейн; тренажерний зал; римська сауна; російська лазня; 
фінська сауна; крісла для хамам; гідромасажний міні-басейн, швейцарський душ (циркулярний);
 «Душ Вражень»; доріжка Кнейпа, льодовий фонтан, фітобар)

*ПРИМІТКИ: 
-У вартість програми не включена вартість проживання
-Оплата згідно курсу НБУ поточного дня

Назва процедури: Кількість процедур:

Програма «Fithealth 10 днiв»
   Забезпечує більш поглиблений, найефективніший, науково- та медично-аргументований шлях до 
здобуття результату. Передбачає чітке розуміння аспектів спортивного індивідуального підходу, 
досягненні цілей та їх закріплення. Активізує та забезпечує процеси обміну речовин, тим самим 
обумовлюючи найкращі результати по корекції фігури. Програма включає в себе більш поглиблений 
медичний підхід з повним аргументованим обстеженням, а саме - ультразвукову діагностику, повний 
спектральний аналіз гормонального фону та їх співвідношення в організмі, консультацію лікаря, 
спортивне тестування на провідному обладнанні. Даний комплексний підхід кардинально змінює 
сприйняття спортивного тренінгу, енергобалансу, дає розуміння, що спортивне життя є невід’ємною 
складовою розвитку гармонійної та здорової людини.

Сума інвестицій у ваше здоров'я 3 100 EUR

1

1

1
1

1

1
1
9

1
1

10

1
9

9
9

3

10
9

Категорія 
Price 2018  

Economy
160/185

Standart
260/300

Junior Suite
330/380

Suite
460/530

President Suite
900/1035

ЦІНИ НА ПРОЖИВАННЯ — 2018 РІК  (ціни вказано в EUR за 1 добу)


