Програма «Fithealth» 7 днiв
Складається з найбільш ефективних провідних фітнес-методик, поєднуючи в собі тільки краще і випробуване, що має
наукову основу в досягненні результативності, з послідовним вивченням та розумінням процесу тренувань. Програма
включає в себе поглиблений медичний підхід з аргументованим обстеженням, а саме ультразвукову діагностику, повний
спектральний аналіз гормонального фону та їх співвідношення в організмі, консультацію лікаря, спортивне тестування на
провідному обладнанні.
Програма забезпечить більш чітке розуміння, навики самостійного контролю та самодисципліни в підході до процесу
тренування, процесу збалансованого харчування, що сприяє нормалізації ваги, відновлення енергетичного стану.
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Кількість процедур:

Кардіопульмональний тест (визначення порогу анаеробного/аеробного обміну, фітнес-тренованості) ________________ 1
УЗД серця ______________________________________________________________________________________________________________ 1
Електрокардіограма____________________________________________________________________________________________________ 1
Визначення основного (базального) обміну речовин в стані спокою ____________________________________________________ 1
Консультація лікаря (первинна, заключна, динамічне спостереження, інтерпретація додаткових методів обстеження та
консультаційна підтримка лікарем) ____________________________________________________________________________________ 1
Консультація дієтолога зі складанням розкладу індивідуального плану харчування ______________________________________ 1
Аналіз складу тіла InBody 770 (56 параметрів) ___________________________________________________________________________ 2
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, ціанокобаламін (вітамін 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. Iмуноглобулін Е (Ig E загальний, сироватка). Панель біохімічних досліджень: білірубін загальний,
АСТ, АЛТ, ГГТ, креатинін, сечова кислота) _______________________________________________________________________________ 1
Комплексне УЗД органів (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий
міхур, наднирники, щитовидна залоза) _________________________________________________________________________________ 1
УЗД вимірювання вісцерального жиру ______________________________ 1
Персональні тренування за спеціально розробленими методиками лікарів-реабілітологів ______________________________ 6
Ранкові заняття в групах (Circular Yoga Dance, Аквааеробіка, Power Balance, Body Toniс, Біг, Скандинавська хода) ______ 7
Спортивно-тонізуючий масаж різних груп м'язів під час тренування ______________________________________________________ 6
Гідро-, фіто-, ароматерапія (мінеральні спортивно-відновлюючі ванни: спортивна та сірчана) __________________________ 6
Грязе-, фітолікування з флоатінгом _____________________________________________________________________________________ 2
Енергетичний гідромасаж (душ Шарко-спорт) _________________________________________________________________________ 6
Масаж волосяної частини голови та шийно-комірцевої зони ____________________________________________________________ 1
Масаж живота (поєднання мануальних, апаратних та контрастних технік) ______________________________________________ 1
Сполучнотканинний масаж ____________________________________________________________________________________________ 1
Дієтичне харчування 5 разів на день ____________________________________________________________________________________ 7
Нутрицевтичне супроводження (адаптогени, вітаміни, амінокислотні суміші) ____________________________________________ 7
Користування SPA-зоною (басейн, тренажерний зал, римська сауна, російська лазня, фінська сауна, крісла хамам,
гідромасажний міні-басейн, швейцарський душ (циркулярний), доріжка Кнейпа, льодовий фонтан, фітобар) _________ 7
Сума інвестицій у ваше здоров'я: 84 150 ГРН

Примітки:
- У вартість програми не включена вартість проживання.

