
Примітки:
- У вартість програми не включена вартість проживання.
- Оплата згідно курсу НБУ поточного дня.

Ціни на проживання: 2018-2019 (ціни вказано в EUR за 1 добу)

Категорія Economy Standard Superior Junior Suite Suite President Suite Club House
Ціна 185/185 240/280 260/300 330/380 460/530 900/1035 1250/1440

У цій програмі зібрані наші флагманські методики, які в найшвидший період запустять процеси самоочищення Вашого 
організму. Основа програми — спеціальне п’ятиразове харчування, розроблене провідними дієтологами, терапевтами, 
нутріцевтами і шеф-кухарями, лікування мінеральними водами, які дозволять змінити кислотно-основний баланс організму і 
запобігти в майбутньому запалення.

Програма розпочнеться з консультації провідних фахівців центру, лабораторної діагностики та ультразвукового 
дослідження, що дозволить максимально ефективно скомпонувати процедури і, як наслідок, забезпечить індивідуальний 
підхід. Також Вам буде проведена біоенергетична діагностика, що дозволить фахівцям підібрати найвідповідніші техніки 
масажу, а професійним лікарям спланувати рекомендації щодо подальшого обстеження та зміцнення Вашого здоров’я.

В результаті цієї програми Ви відновите ресурс організму, попередите і спрофілактуєте баланс, отримаєте запас енергії 
і проведете стрес-менеджмент у Вашому тілі.

Назва процедури: Кількість процедур:

▪ Спостереження лікаря (первинний огляд, динамічний огляд з інтерпретацією аналізів, заключна консультація з 
рекомендаціями)_______________________________________________________________________________________________________ 1

▪ Розклад індивідуального плану харчування провідним дієтологом клініки ________________________________________________ 1
▪ Ультразвукова діагностика — комплексне дослідження: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, 

селезінка, нирки, сечовий міхур, наднирники, щитовидна залоза _______________________________________________________ 1
▪ Лабораторна діагностика — загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, глюкоза, білірубін, креатинін, АСТ, АЛТ, 

ліпідограма, інсулін, глікозильований гемоглобін, ГГТП, коагулограма, сечова кислота, альбумін, калій, 
     АТПО, ТГ, ТТГ, Т3, Т4_______________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Біоенергетична діагностика і корекція___________________________________________________________________________________ 1
▪ Гідро-, фіто-, аромотерапія _____________________________________________________________________________________________ 5
▪ Грязе- і фітолікування з флоатінгом _____________________________________________________________________________________ 5
▪ Енергетичний гідромасаж ______________________________________________________________________________________________ 5
▪ Суха вуглекисла ванна _________________________________________________________________________________________________ 2
▪ Лімфодренажний масаж ______________________________________________________________________________________________ 2
▪ Сполучнотканинний масаж_____________________________________________________________________________________________ 3
▪ Гіпокситерапія _________________________________________________________________________________________________________ 10
▪ Групові фітнес-тренування (Circular Yoga Dance, Аквааеробіка, Power Balance, Body Tonic, Біг, Скандинавська хода) __  14
▪ Дієтичне харчування 3 рази на день ____________________________________________________________________________________ 14
▪ Дюбаж (сліпе зондування) ______________________________________________________________________________________________ 2
▪ Фітотерапія (збори для очищення кишечника, печінки і нирок, а також протипаразитарний збір) _______________________ 14
▪ Майстер-клас з шеф-кухарем _________________________________________________________________________________________ 1
▪ Екскурсія по історичному Львову ________________________________________________________________________________________ 1
▪ 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) ________ 14

Сума інвестицій у ваше здоров'я: 3500 EUR

Програма «Detox Light» 14 днів


