МІНЕРАЛЬНА ВОДА
лікувальна

ЛУЖАНСЬКА-7

МІНЕРАЛЬНА ВОДА
лікувальна

ПОЛЯНА КВАСОВА

Вуглекисла, холодна, борна,
середньомінералізована, гідрокарбонатна,
натрієва, з вмістом кремнієвої кислоти

Вуглекисла, холодна, борна,
середньомінералізована, гідрокарбонатна,
натрієва

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

• хронічний неатрофічний гастрит з підвищеною
кислотоутворювальною функцією шлунку
• хронічний неатрофічний гастрит зі збереженою
кислотоутворювальною функцією шлунку
• неускладнена виразкова хвороба шлунку
• неускладнена виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
• хронічний панкреатит
• хронічни коліти, що супроводжуються проносами або
закрепами
• синдром подразливого кишківника
• хронічні токсичні гепатити з мінімальними запальними
процесами в печинці
• хронічні вірусні гепатити з мінімальними запальними
процесами в печинці
• цукровий діабет

• хронічний неатрофічний гастрит з підвищеною та
нормальною кислотоутворювальною функцією шлунку
• неускладнена виразкова хвороба шлунку
• неускладнена виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
• хронічний вторинний панкреатит
• хронічни захворювання печінки, жовчного міхура та
жовчновивідних шляхів
• синдром подразливого кишківника
• цукровий діабет легкого ступеня
• подагра, сечокислі діатези

ХІМІЧНИЙ СКЛАД:

ХІМІЧНИЙ СКЛАД:

мг/л

H2CO3 - гідрокарбонати 2600 - 3800
120
Cl- хлор
70 - 140
Ca- кальцій
H2SO4 - сульфати
10
0,018
Mg - магній
Na + K - натрій+калій 800 - 1400
H3BO3 - борна кислота

ЗАГАЛЬНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ

3,6 - 5,5 г/л

Щодо питного режиму та протипоказань обовязково
проконсультуйтесь з лікарем

Лікувально-діагностичний центр

П РА Й С Л И С Т
мг/л

H2CO3 - гідрокарбонати 4500 - 8000
120
HCl- хлориди
70 - 150
Ca- кальцій
H2SO4 - сульфати
25
50
Mg - магній
Na + K - натрій+калій 1500 - 3000
H3BO3 - борна кислота 100 - 250

ЗАГАЛЬНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ

6,5 - 12,0 г/л

Щодо питного режиму та протипоказань обовязково
проконсультуйтесь з лікарем

2017
квітень

МІНЕРАЛЬНА ВОДА
термальна лікувальна

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
Тривалість

Медичний огляд

ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ

безкоштовна

Консультація головного лікаря

135.00

Заслужений лікар України

80.00
50.00
50 хв.
10 хв.
20 хв.
10 хв.

*Одноразові штани для пресомасажу
Аналіз крові на цукор експрес-методом

МАСАЖ

ЛІСАРНЯНСЬКА

30.00

довідка, обов’язкова для відвідування басейну
Дітям до 18 років медичний огляд (довідка)

Повторна консультація лікаря
Внутрішньо-м’язева ін’єкція
Пресомасаж*
Дарсонваль
Магнітотерапія/бішофіт
Iнгаляція

Ціна, грн.

150.00
50.00
60.00/80.00
55.00
20.00

50.00

Тривалість

Ціна, грн.

Масаж верхніх кінцівок
Масаж нижніх кінцівок
Масаж комірцевої ділянки
Масаж стоп
Масаж окремого суглобу
Масаж голови

15 хв.
20 хв.
10 хв.
10 хв.
10 хв.
10 хв.

60.00
80.00
70.00
50.00
50.00
55.00

Масаж хребта
Медовий масаж антицелюлітний
Медовий масаж спини
Загальний масаж
Антицелюлітний масаж
Антицелюлітний масаж живота
Антицелюлітний масаж стегон та сідниць
Антицелюлітний масаж з професійною
косметикою

20 хв.
40 хв.
20 хв.
45 хв.
45 хв.
10 хв.
40 хв.
40 хв.

100.00
250.00
170.00
200.00
200.00
80.00
170.00
300.00

Тривалість Ціна, грн.

Ванна з мінеральною водою
Бішофітна ванна
Гідромасажний основний комплекс:
- перлинний та струйний масаж і
світлолікування
- з ароматичними солями
- з антицелюлітними солями
- з бішофітом
Підводний душ-масаж
- з ароматичними солями
валеріана, розмарин, хвоя та інші
- з бішофітом
Перлинна ванна
- з ароматичними солями
- з антицелюлітними солями
- з бішофітом
Віхрева ванна для верхніх кінцівок

20 хв.
20 хв.

100.00

25 хв.

150.00

25 хв.
25 хв.
25 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
15 хв.
20 хв.
20 хв.
20 хв.
20 хв.

160.00
160.00
180.00
110.00
140.00
160.00
100.00
110.00
120.00
150.00
60.00
70.00

Віхрева ванна для нижніх кінцівок

20 хв.
20 хв.
20 хв.

60.00
70.00
150.00

- з бішофітом

- з бішофітом

Ванна Бетанель

КОКТЕЙЛІ З ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЄЦЬ (300мл)

- дитячий
- дорослий

Питний бішофіт

120.00

Ціна, грн.

25.00
30.00
5.00

Кремнієва, слабої мінералізації (0.7 - 0.9 г/л),
хлоридно-гідрокарбонатна, натрієва,
нейтральна, тепла
з температурою біля 37 С, з
0
підвищеним вмістом кремнієвої кислоти та
заліза
МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ
ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ВИКОРИСТАННІ:
• хвороби шлунково-кишкового тракту, включаючи
виразкову хворобу шлунку
• хронічні гастрити
• хронічні коліти з секреторною недостатністю
• хвороби обміну речовин
• хвороби нирок
• хронічні інтоксикації
• залізодефіцитні анемії після крововтрат та операцій
• прихований дефіцит заліза

У ВИГЛЯДІ ВАНН:

• хвороби опорно-рухового апарату з захворюванням
центральної та периферичної нервової системи
• хвороби жіночої статевої системи
• хвороби шкіри (сверблячі дерматити, екземи)
ХІМІЧНИЙ СКЛАД:
H2CO3 - гідрокарбонати
Br - бром
B - бор
Fe - розчинне залізо
Mn - марганець
Na + K - натрій+калій
SiO2 - кремнієва кислота

мг/л

500
0,26 - 0,52
1,8 - 0,6
10
20 - 90
160
100 - 110

ЗАГАЛЬНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ

0,7 - 0,9 г/л

Щодо питного режиму та протипоказань обовязково
проконсультуйтесь з лікарем

