МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-Р ЩЕРЕВ“
ЦЕНОРАЗПИС на предлаганите услуги в сектор ФИЗИОТЕРАПИЯ
услуга

мин

цена в лв

120
60
40
20
30
20
20
15
40
30
40
60
40
60
30
50
30
50
50
70

94.00
46.00
29.00
18.00
40.00
25.00
20.00
15.00
35.00
35.00
35.00
59.00
35.00
59.00
35.00
59.00
35.00
59.00
39.00
69.00

40
60

35.00
59.00

МАСАЖИ
Двучасов масаж на цяло тяло
Масаж на цяло тяло
Частичен масаж
Локален масаж
Мануална терапия
Зонотерапия
Пресотерапия (апаратен лимфен дренаж)
Вибромасаж (апаратен масаж)
Антицелулитен масаж
Масаж на лице с маска според типа кожа
Масаж за бременни – частичен
Масаж за бременни – цяло тяло
Аромамасаж с етерични масла – частичен
Аромамасаж с етерични масла – цяло тяло
Масаж с бамбукови пръчки – частичен
Масаж с бамбукови пръчки – цяло тяло
Масаж с пчелен мед – частичен
Масаж с пчелен мед – цяло тяло
Мануален лимфен дренаж – частичен
Мануален лимфен дренаж – цяло тяло
Антистрес терапия с ароматен пилинг и подмладяващо масло
– частична
– цяло тяло
услуга
Консултативен преглед с лекар физиотерапевт
Антропометрични замервания

цена в лв
25.00
20.00

ФИЗИОТЕРАПИЯ (цени за обработка на едно поле)
Лазертерапия

15.00

Ултразвукова терапия с медикамент

10.00

Мускулна електростимулация

10.00

Електролечение (интерферентен ток, магнитотерапия и др.)

9.00

Парафинова апликация

9.00

Светлолечение

5.00

Луга апликация

5.00

Криотерапия

5.00

КИНЕЗИТЕРАПИЯ • КИНЕЗИОТЕЙПИНГ
Кинезиотейпинг (кинезио ленти) апликация

10.00

Изготвяне комплекс от упражнения спрямо Вашия проблем

20.00

Индивидуални занимания с кинезитерапевт / рехабилитатор

до 45 мин.

25.00

Масаж и гимнастика при бебета

до 30 мин.

20.00

Водна гимнастика при бебета във вана

до 45 мин.

25.00

Водна гимнастика при бебета в Аква сектор

до 45 мин.

30.00

ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Кавитация на зона тяло

25.00

Радиочестотен лифтинг на зона тяло
Радиочестотен лифтинг с вакуум на зона тяло
Радиочестотен лифтинг на околоочен контур
Радиочестотен лифтинг на лице

39.00

Отстъпки за:
5 бр. - 15%
10 бр. - 20%
15 бр. - 25%

39.00
25.00
39.00

Радиочестотен лифтинг на лице, шия и деколте

79.00

• зони тяло: корем с паласки ; седалище с бричове ; цели бедра
КЛАСИЧЕСКА ЙОГА и ЙОГА ЗА БРЕМЕННИ
Посещения в групови занимания по график:
Еднократно посещение

12.00

Пакет за 5 посещения в рамките на 90 дни

50.00

Пакет за 10 посещения в рамките на 90 дни

80.00

Нов график на
заниманията по Йога в
сила от 30.10.2017 вкл.:

• График за класическа Йога: Сряда от 19.00 ч. и Четвъртък от 13.30 ч.
само след предварително заявяване на присъствие поне 5 часа преди
началото им.
• График за Йога за бременни:
- Понеделник от 19:00 ч.; - Вторник от 13.00 ч.
- Четвъртък от 18.00 ч.; - Петък от 10:00 ч.

Молим клиентите, по възможност, да заявят своето присъствие по телефон или e-mail.
Директен e-mail към Йога инструктор: yoga@shterevhospital.com
Заниманията се провеждат в Нова сграда, ет.6, каб. 602 и 603
Индивидуални занимания по Йога с инструктор след запазен час:
Еднократно

25.00

Пакет за 5 посещения в рамките на 90 дни

5% отстъпка

Пакет за 10 посещения в рамките на 90 дни

10% отстъпка

