
 
 
 

 

П Р О Г РА М А  « D E TOX  B O DY  &  M I N D »  7 днів

Загальна вартість інвестицій у ваше здоров'я:
98 940 ГРН

Примітки:
- У вартість програми не включена вартість проживання.

  

EDEM CLINIC
U K R A I N E

#edemyouself    #edemclinic    #detoxofmind

Програма передбачає органічну та психоемоційну детоксикацію, очищення і виведення екзо- і ендотоксинів, 

які 

накопичуються в організмі в результаті неправильного способу життя (режим дня, раціон харчування та порушення харчової 
поведінки, хронічного стресу), екологічних факторів, малорухливого способу життя. Показана при станах хронічної втоми, 
психоемоційному вигоранні та “стресових перевантаженнях”. Ви отримаєте рекомендації щодо основних нутрієнтів, 
поглиблений аналіз Вашого стандартного раціону з дефіцитами чи з надмірним споживанням білків, жирів, вуглеводів, 
вітамінів та мікроелементів з визначенням ризиків розвитку патологій. Індивідуальне трьохразове харчування під час програми, 
спрямоване на виведення токсинів, а також на покращення засвоєння організмом мікроелементів та вітамінів. Під час 
програми проводиться біоенергетичне дренажне лікування, гідроенергетична та фітопелоідотерапія, що стабілізують 
природній обмін речовин та відновлюють життєві сили організму, збільшуються компенсаторні антигіпоксичні реакції шляхом 
гіпоксітерапії. Індивідальний курс лікування проводиться під постійним наглядом медичного персоналу. 

▪ Консультація психотерапевта (1 консультація, 2 сеанси)

▪ Діагностика нейро- та кардіорезистентності організму (сardicheck)

_______________________________ 1

▪ Консультація дієтолога (первинна консультація, онлайн follow -up-супровід, поглиблений аналіз раціону з визначенням 
дефіцитів та ризиків розвитку паталогій, складання плану корекції харчування, вживання вітамінів та мікроелементів за 
міжнародною системою) ______________________________________________________________________________________________ 1

Діагностика: Кількість процедур:

▪ Консультація та курація лікаря протягом програми (первинний огляд, 
динамічний огляд з інтерпретацією аналізів, заключна консультація з рекомендаціями)

  
 ___________________________________________________________________________________ 1

  ▪ Лабораторний скринінг організму Едем: аналіз білкового обміну, маркери запалення, 
печінкові та ниркові проби, дефіцитні стани 

  
 _______________________________________________ 1

 
 

▪ Аналіз складу тіла (56 параметрів)  ____________________________________________________________ 2

  
 

 ▪ Комплексна діагностика організму на вміст мінеральних речовин, вітамінів, 
накопичення важких металів та визначення  рівня оксидативного стресу _______________________________ 1

 

_______________________________ 1

Процедури: 

▪ Авторський детокс-комплекс
  

 ___________________________________________________________________________________ 3
▪ Сеанс фізичного терапевта ______________________________________________________________________________________________ 1
▪ Киснево-воднева баротерапія з хромотерапією  (5 сеансів) / 

гіпоксітерапія з електроміостимуляцією (6 сеансів) обирає лікар під час первинного огляду
  

  
▪ “Детокс Розуму”    ____________________________________________________________________________________________ 1
▪ SPA-ритуал "Local-Тонізація"   

 
____________________________________________________________________________________________

 
1

Дієтологія і харчування: 

▪ Харчування за типом детокс / детокс-стронг
  

 ___________________________________________________________________________________ 7
▪ Детокс фітотерапія   
▪ Індивідуальний підбір вітамінів та мікроелементів згідно із клінічним станом та дефіцитними станами  

  

Додаткові опції: 
  

  
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

▪ Користування SPA-зоною (басейн, тренажерний зал, римська сауна, лазня, фінська сауна, крісла для хамаму, 
     гідромасажний мінібасейн, швейцарський душ (циркулярний), доріжка Кнейпа, льодовий фонтан, фітобар)  

▪ Відсутність плаваючого тарифного плану 

▪ Групові фітнес-тренування (скандинавська ходьба, тренування з Black Roll, 
     акваеробіка, TRX, Bit Zone, ранкова гімнастика, Fly yoga)
 

 

 


