
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. 

Назва процедури: Кількість процедур:

▪ Гідро-, фіто- та ароматерапія __________________________________________________________________________________________ 5
▪ Грязе- та фітолікування  з флоатінгом ___________________________________________________________________________________ 5
▪ Енергетичний гідромасаж ______________________________________________________________________________________________ 5
▪ Мануальний лімфодренажний масаж _________________________________________________________________________________ 1
▪ Масаж живота (поєднання мануальних, апаратних і контрастних технік) _______________________________________________ 2
▪ Вакуумно-роликовий масаж ___________________________________________________________________________________________ 2
▪ Сполучнотканинний масаж ____________________________________________________________________________________________ 2
▪ Масаж волосяної частини голови та шийно-комірцевої зони ____________________________________________________________ 1
▪ Гіпоксітерапія __________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Групові фітнес-тренування (аквааеробіка, Скандинавська ходьба, біг, Circular Yoga Dance, Power Balance, 
     Body Tonic) _____________________________________________________________________________________________________________ 5
▪ Консультація лікаря (первинний огляд, динамічний огляд з інтерпретацією аналізів, заключна консультація з 

рекомендаціями) ______________________________________________________________________________________________________ 3
▪ Лабораторна діагностика (загальний аналіз крові, коагулограма, загальний аналіз сечі, глікований гемоглобін,     

глюкоза, інсулін, ГГТ, АЛТ, АСТ, білірубін, білок загальний, калій, цинк, кортизол добовий, креатинін, сечова кислота, 
ліпідограма, АТПО, ТГ, ТТГ, Т3 (вільний), Т4 (вільний), гомоцистеїн, лужна фосфотаза, С-реактивний білок високочутливий, 
       альбумін, феретин, 25-гідроксивітамин D, 25-(OH)D), імуноглобулін E (IgЕ загальний, сироватка), 

     ціанокобаламін (вітамін B12), фолієва кислота (сироватка), копрограма
, 

_______________________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Дієтичне харчування 3 рази на день ____________________________________________________________________________________ 7
▪ Психоемоційна комп’ютерна гармонізація ____________________________________________________________________________ 7
▪ Дюбаж _________________________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Мінеральні води ________________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Ультразвукова діагностика – комплексне дослідження (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, 

селезінка, нирки, сечовий міхур, наднирники, щитоподібна залоза) ____________________________________________________ 1
▪ Користування SPA-зоною (басейн; тренажерний зал; римська сауна; російська лазня; фінська сауна; крісла для  

хамам; гідромасажний міні-басейн, швейцарський душ (циркулярний); доріжка Кнейпа, льодовий фонтан, фітобар)   7
 

▪ Консультація психотерапевта (первинне опитування та діагностика, сеанси з інтерпретацією станів та їх корекція, 
заключна бесіда з рекомендаціями, онлайн follow-up-супровід через 10 днів після виїзду) _______________________________ 1

▪ Нутрицевтичний аудит (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

▪ Консультація лікаря-дерматолога з дерматоскопією ____________________________________________________________________ 1
▪ “Детокс Розуму” ________________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Аналіз складу тіла InBody 770 (56 параметрів)____________________________________________________________________________ 2
▪ Глибокий масаж тіла ___________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Lulur tropical – дбайливий догляд тіла з островів Яви та Балі ____________________________________________________________________________ 1

Вартість програми: 98 700 ГРН

Програма “Detox Body and Mind” 7 днiв

Примітки:
- У вартість програми не включена вартість проживання.
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