
Програма відновлення шлунково-кишкового тракту і печінки заснована на поєднанні класичної медицини і курортологічних 
методів відновлення. Консультація і спостереження лікаря, ультразвукова діагностика, лабораторні дослідження, в поєднанні 
з сучасними методами профілактичного лікування дають ефект заспокоєння шлунка, нормалізації роботи кишечника і 
печінки.

Основа програми — п’ятиразове харчування і лікування мінеральними водами. Команда головного лікаря, дієтолога і 
шеф-кухаря розробила меню, в якому продукти не навантажують шлунково-кишковий тракт і забезпечують організм 
повноцінним набором білків, жирів, вуглеводів тим самим стимулюючи загоєння слизової шлунково-кишкового тракту і 
розвантаження печінки. Раціон збалансований по клітковині, макро- і мікронутрієнтам. У цьому раціоні ми використовуємо 
локальні, сезонні еко-біо-продукти.

Програма рекомендована при:

- Гастроезофагеально-рефлюксній хворобі (ГЕРХ) - Хронічному панкреатиті в стадії ремісії
- Виразковій хворобі в стадії ремісії - Застійних явищах в печінці і жовчному міхурі
- Хронічному гастриті у стадії ремісі - Порушенні функцій кишечника

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, білірубін загальний, ГГТП, альбумін, 
ліпідограмма, сечова кислота, глюкоза, інсулін, АСТ, АЛТ, коагулограма, копрограма, Хелікобактерантиген в калі, 
антитіла лямблії, токсокар, аскарид, трихінел, опісторхоз, анізакід, кишковий гострик, свинячий ціп’як ___________________ 1

▪ Сполучнотканинний масаж_____________________________________________________________________________________________ 1
▪ Гідро-, фіто-, аромотерапія _____________________________________________________________________________________________ 2
▪ Грязе- і фітолікування з флоатінгом _____________________________________________________________________________________ 2
▪ Енергетичний гідромасаж ______________________________________________________________________________________________ 2
▪ Вакуумно-роликовий масаж____________________________________________________________________________________________ 1
▪ Енергетичний комплекс для відновлення шлунково-кишкового тракту і печінки ___________________________________________ 2
▪ Сухі вуглекислі ванни ___________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Групові фітнес-тренування (Circular Yoga Dance, Аквааеробіка, Power Balance, Body Tonic, Біг, Скандинавська хода) ___ 7
▪ Дієтичне харчування 5 разів на день _____________________________________________________________________________________ 7
▪ Фітолікування (збори для очищення кишечника, печінки і нирок, а також протипаразитарний збір)_______________________ 7
▪ 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) _________ 7

Сума інвестицій у ваше здоров'я: 1600 EUR

Програма «Відновлення шлунково-кишкового тракту і печінки»
7 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


