
сектор ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
 

Работно време:  
Понеделник до Петък: 0830 до 2000; Събота и Неделя: 0900 до 1700 
 

Физиотерапия и АКВА сектор в мед. комплекс „Д-р Щерев“ се менажира в 
партньорство със специалисти от мед. център „ГРАТИЯ“. 

 

 
За назначаването на пакет от  рехабилитационни процедури, първо се извършва  консултативен преглед. 

Консултативен преглед с лекар физиотерапевт 40 лв 
 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Лазертерапия (Лазерпунктура) 20 лв 

Ултразвукова терапия с медикамент 15 лв 

Мускулна електростимулация 15 лв 

Интервак терапия 15 лв 

Електролечение (интерферентен ток, магнитотерапия, дарсонвал и др.) 12 лв 

Парафинова апликация 10 лв 

Луга компрес апликация 8 лв 

Светлолечение (солукс, ултравиолетова, инфрачервена и др.) 8 лв 
● Цените са за обработване на едно поле. 
● До 10% отстъпка при абонаменти за физиотерапия. 
● Абонаментите са валидни в срок от 30 дни от датата на първо посещение. 
● За ползване на отстъпка, абонамента трябва да бъде заплатен на първо посещение. 
 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ / ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА мин. 

Индивидуални занимания за деца и възрастни 35 лв до 50 

Гимнастика/Масаж при бебета 35 лв до 30 

Водна кинезитерапия в басейн за деца и възрастни 40 лв до 50 

Водна гимнастика за новородени във вана 35 лв до 50 

Кинезиотейпинг апликация (кинезио ленти) на поле 15 лв - 
● До 10% отстъпка при абонаменти за кинезитерапия. 
● Абонаментите са валидни в срок от 60 дни от датата на първо посещение. 
● За ползване на отстъпка, абонамента трябва да бъде заплатен на първо посещение. 
 

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ 
Радиочестотен лифтинг на околоочен контур 25 лв 

Радиочестотен лифтинг на лице 40 лв 

Радиочестотен лифтинг на лице, шия и деколте 75 лв 

Кавитация на зона тяло 30 лв 

Радиочестотен лифтинг на зона тяло 40 лв 
● Зони тяло: корем с паласки; седалище с бричове; цели бедра 
● До 20% отстъпка при абонаменти за естетични услуги. 
● Абонаментите са валидни в срок от 60 дни от датата на първо посещение. 
● За ползване на отстъпка, абонамента трябва да бъде заплатен на първо посещение. 
 

E-mail: physio@shterevhospital.com  моб: 0877 53 17 19  
 

 ГРУПОВИ ЙОГА ЗАНИМАНИЯ! Информация ТУК ! 
 

  ВОДНИ ЗАНИМАНИЯ В АКВА СЕКТОР! Информация ТУК ! 

 

  ПАКЕТ СЛЕДРОДИЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ! Информация ТУК !  

 

  ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ! За всеки повод ! 
 

МАСАЖ  

Класически лечебен масаж: мин. 

● двучасов масаж на цяло тяло 120 лв  120 

● масаж на цяло тяло 60 лв  60 

● частичен масаж 40 лв  40 

● локален масаж 25 лв  20 

   Масаж по време на бременност: 
● масаж на цяло тяло 60 лв 60 

● частичен масаж 40 лв 40 

   Антистрес терапия с ароматен пилинг и подмладяващо масло: 
● цяло тяло 70 лв 60 

● частична 45 лв 40 

   Аромамасаж с етерични масла: 
● цяло тяло 70 лв 60 

● частичен 45 лв 40 

   Масаж с бамбукови пръчки: 
● цяло тяло 70 лв 60 

● частичен 45 лв 40 

  ч Мануален лимфен дренаж: 
● цяло тяло 80 лв 80 

● частичен 45 лв 45 

   
Лечебен масаж с пчелен мед 45 лв 40 

Масаж на лице с маска според типа кожа 55 лв  40 

Зонотерапия (масаж на ходила) 35 лв  20 

Антицелулитен масаж с олио с екстракт от люта чушка 45 лв  40 

Пресотерапия (апаратен лимфен дренаж) 20 лв  20 

Вибромасаж (апаратен масаж) 20 лв  20 
● До 10% отстъпка при абонаменти за масажи. 
● Абонаментите са валидни в срок от 60 дни от датата на първо посещение. 
● За ползване на отстъпка, абонамента трябва да бъде заплатен на първо посещение. 
 

Екип на сектор Физиотерапия и Рехабилитажия запазва правото си да променя цени по всяко време. 

Сектор Физиотерапия и Рехабилитация в мед. комплекс „Д-р Щерев“ не работи с НЗОК и/или карти Multisport. 

При неявяване на запазен час, без предупреждение, запазваме правото си да Ви бъде отказано записване на нов час. 

http://shterevhospital.com/pregledi-i-konsultacii/fizioterapiya-i-rehabilitaciya/ioga
http://shterevhospital.com/pregledi-i-konsultacii/aqua_sector
http://shterevhospital.com/pregledi-i-konsultacii/fizioterapiya-i-rehabilitaciya/za-budeshtite-maiki#tab=tab-panel-3

