
Á R L I S T A

ÁSVÁNYVÍZ
gyógyhatású

LUZHANSKAYA-7

Szénsav, hideg, bórsav, mérsékelten 
mineralizált, szénhidrogén, nátrium, 
kovasav-tartalommal

• krónikus nem atró�ás gyomorhurut, fokozott savtermelő 
gyomorfunkcióval

• krónikus, nem atró�ás gyomorhurut, a gyomor 
konzervált savtermelő funkciójával

• komplikáció nélküli gyomorfekély
• komplikáció nélküli nyombélfekély
• krónikus hasnyálmirigy-gyulladás
• Krónikus vastagbélgyulladás, amelyet hasmenés vagy 

székrekedés kísér
• irritábilis bél szindróma
• krónikus toxikus hepatitis, minimális gyulladásos 

folyamatokkal a májban
• krónikus vírusos hepatitis, minimális gyulladásos 

folyamatokkal a májban
• cukorbetegség

H2CO3 - szénhidrogéneket

Cl- klór

Ca- kalcium

H2SO4 - szulfátok

Mg - magnézium

Na + K - nátrium+kálium

мг/л

2600 - 3800 

H3BO3 - bórsav

120
70 - 140

10
0,018

800 - 1400

Teljes mineralizáció

3,6 - 5,5

ÁSVÁNYVÍZ
gyógyhatású 

POLYANA KVASOVA

Szénsav, hideg, bóros, közepesen 
mineralizált, szénhidrogén, nátrium

ORVOSI JELZÉSEK
• krónikus, nem atró�ás gastritis, a gyomor fokozott és 

normális savtermelő funkciójával
• komplikáció nélküli gyomorfekély
• komplikáció nélküli nyombélfekély
• krónikus másodlagos hasnyálmirigy-gyulladás
• Krónikus májbetegségek, epehólyag és epeutak
• irritábilis bél szindróma
• enyhe diabetes mellitus
• köszvény, vizelet savdiatézis

H2CO3 - szénhidrogéneket

HCl- kloridok

Ca- kalcium

H2SO4 - szulfátok

Mg - magnézium

Na + K -nátrium + kálium

мг/л

4500 - 8000 

H3BO3 - bórsav

120
70 - 150

25
50

1500 - 3000

Teljes mineralizáció

6,5 - 12,0 

100 - 250

Diagnosztikai és kezelési központ

2021

Egyedi ajánlatok:
Hidrolaser gumi öntözés

Visokoton terápia

Ami az ivási rendszert ill
ellenjavallatok,

forduljon orvosához.

Ami az ivási rendszert ill
ellenjavallatok,

forduljon orvosához.

ORVOSI JELZÉSEK

Kémiai összetétel: Kémiai összetétel:



Orvosi vizsgálat
a medence látogatásához szükséges igazolás
18 év alatti gyermekek vizsgálata (referencia)
Az orvos konzultációja
Ukrajna kitüntetett doktora
Ismételt orvos konzultáció
Intramuszkuláris injekció
Darsonval
Magnetoterápia / biszcho�t

30.00

ingyenes
160.00

50.00

Ár, UAH.

50

Időtartam 

Betanel fürdő

130.00

250.00

20

25

260.0025

270.0025

240.0015

160.00

180.00

170.00

80.00

15

20 

20
20

100.00

80.0020
20

270.0015

150.0015

Ár, UAH.Időtartam

120.0020 

200.00

Felső végtagi masszázs
Alsó végtagi masszázs
Nyakmasszázs
Lábmasszázs
Egyetlen ízületi masszázs
Fejmasszázs

Gerincmasszázs
Cellulit elleni mézmasszázs
Mézes hátmasszázs
Általános masszázs
Anticellulit masszázs
Anticellulit hasi masszázs
Anticellulit masszázs a comb és a fenék 
számára

80.00

100.00

15 

10
100.00

80.00

20 

10
80.0010 

Ár, UAH.Időtartam
MASSZÁZS

80.0010

170.0020
270.00

190.00

40
20

300.0045
  300.0045
100.0010
200.0040

  80.00

260.0015

260.0025

QUAIL TOJKOKTÉLOK (300 ml)

- gyerekeknek
- felnőtt

35.00
50.00

Bischo�te ivása 8.00

VÍZKEZELÉSEKEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSVÁNYVÍZ
termikus gyógyítás
LESARNYANSKAYA

Szilícium, alacsony 
ásványianyag-tartalmú (0,7 - 0,9 g / l), 
nátrium-klorid-hidrogén-karbonát, 
semleges, kb. 37 C hőmérsékletű, magas 
kovasav- és vastartalommal melegítjük.

ORVOSI JELZÉSEK

• a gyomor-bél traktus betegségei, beleértve a 
gyomorfekélyt is

• krónikus gyomorhurut
• krónikus vastagbélgyulladás szekréciós 

elégtelenséggel
• anyagcsere-betegségek, diabetes mellitus
• vesebetegség
• krónikus mérgezés
• vashiányos vérszegénység vérveszteség és műtét után
• látens vashiány
• a perifériás idegrendszer betegségei
• hatás a máj méregtelenítő funkciójára
A FÜRDŐSZOBA ALKALMAZÁSÁBAN:

100.0020

Ár, UAH.

• a mozgásszervi megbetegedések a központi és a perifériás 
idegrendszer betegségeivel

• a női reproduktív rendszer betegségei
• bőrbetegségek (viszkető dermatitis, ekcéma)

Ami az ivási rendszert ill
ellenjavallatok,

forduljon orvosához.

H2CO3 -szénhidrogéneket

Br - bróm

B - bór

Fe - oldható vas

Mn - mangán

Na + K - nátrium + kálium

мг/л
500 

SiO2 - kovasav

0,26 - 0,52
1,8 - 0,6

10
20 - 90

160
100 - 110

Teljes mineralizáció

0,7 - 0,9 

0

* Eldobható nadrágok a masszázshoz 20.00

10 50.00
60.00/80.0020 

55.0010

180.0020

Karboxiterápia (egy helyszín) 100.00

Ásványvizes fürdő
Bischo�te fürdő

Hidromasszázs fő komplexum:
Gyöngy- és sugármasszázs és fényterápia

 • aromás sókkal
 • anti-cellulit sókkal
 • biszfo�ttal
Víz alatti zuhanymasszázs

 • aromás sókkal
    valerian, rozmaring, fenyőtű és mások
• biszfo�ttal

Gyöngyfürdő
 • aromás sókkal
 • anti-cellulit sókka
 • biszfo�ttal

Pezsgőfürdő a felső végtagok számára 
 • biszfo�ttal

Pezsgőfürdő az alsó végtagok számára
• biszfo�ttal

Magas tónusú terápia:
30 200.00

60 300.00

ELEMZÉS
Gyors vércukor teszt 50.00

Mikro vizelet elemzés
Elektrokardiogram                                     

50.00

Hidrolaser gumi öntözés 60.0010

Pressomasszázs *

Használatban lévő készülék
Német termelés
HiToP® 1touch

70.00

Kémiai összetétel:

percek

percek

percek


