
Програма рекомендована не лише гостям із захворюваннями, а й тим, у кого є схильність до патології нирок 
(каменеутворення, інфекції і запалення). Також ця програма є популярною серед людей, що живуть в жаркому 
різкоконтинентальному кліматі. Мета програми — налаштувати системи обміну речовин в організмі таким чином, щоб 
попередити появу або загострення ниркової патології.

Основа програми — поєднання медичного підходу, водолікування і харчування, яке побудоване на принципах медичної 
дієтики: регулювання pH організму, гармонізація водно-електролітного балансу, а також регуляція співвідношення між 
білками, жирами і вуглеводами.

Програма рекомендована при:

- Інфекціях сечовивідної системи в стадії ремісії
- Сечокам’яній хворобі в стадії ремісії
- Сечокислому діатезі («пісок в нирках»)
- Регіональній схильності до водно-електролітного дисбалансу

Назва процедури: Кількість процедур:

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

▪ Ультразвукова діагностика — комплексне дослідження (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, 
селезінка, нирки, сечовий міхур, наднирники, щитовидна залоза)_______________________________________________________ 1

▪ Лабораторна діагностика — загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, креатинін, електроліти, білірубін загальний, 
ГГТП, альбумін, ліпідограма, сечова кислота, глюкоза, інсулін, АСТ, АЛТ, коагулограма __________________________________ 1

▪ Сполучнотканинний масаж_____________________________________________________________________________________________ 2
▪ Гідро-, фіто-, аромотерапія _____________________________________________________________________________________________ 5
▪ Грязе- і фітолікування з флоатінгом _____________________________________________________________________________________ 5
▪ Енергетичний гідромасаж ______________________________________________________________________________________________ 5
▪ Вакуумно-роликовий масаж____________________________________________________________________________________________ 2
▪ Гіпокситерапія _________________________________________________________________________________________________________  10
▪ Енергетичний комплекс для відновлення сечовивідної системи і нирок___________________________________________________  4
▪ Групові фітнес-тренування (Circular Yoga Dance, Аквааеробіка, Power Balance, Body Tonic, Біг, Скандинавська хода) __  14
▪ Дієтичне харчування 5 разів на день ___________________________________________________________________________________  14
▪ Фітолікування (збори для очищення кишечника, печінки і нирок, а також протипаразитарний збір)______________________  14
▪ Мінеральні води
▪ 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: 3300 EUR

Програма «Відновлення сечовивідної системи і нирок»
14 днів

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


