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                    НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ /ЦІНИ ГРН

                ’ , , Ін єкції інфузії маніпуляції
Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК) 210,00

Ін’єкція підшкірна (внутрішньошкірна) 70,00

Ін’єкція внутрішньом’язова 90,00

Ін’єкція внутрішньовенна струминна 120,00

Ін’єкція внутрішньовенна струминна (Гептрал-500 мг) 320,00

Інфузія внутрішньовенна краплинна 170,00

Тюбаж (сорбіт) 90,00

Напій з пробіотиками 70,00

Гірудотерапія (1 п’явка) 120,00

Гірудотерапія (1 сеанс — 4 п’явки) 400,00

Перев’язка після гірудотерапії 45,00

Доставка ліків 100,00

Термінова доставка ліків 300,00

Вимірювання артеріального тиску для непроживаючих в готелі 40,00

Невідкладна допомога для непроживаючих в готелі 100,00

Експрес-тест визначення рівня глюкози в крові 50,00

Озонотерапія

Озонована вода 65,00

 Озонована олія 90,00

Внутрішньовенна озонотерапія з ізотонічним розчином   320,00

Кишкова інсуфляція  230,00



Вагінальна інсуфляція  230,00

Ін’єкційна карбокситерапія

Ін’єкції газові CO2 (пневмопунктура локальна — 1 зона: шийно-
комірцева/попереково-крижова, куприк, артрози дрібних суглобів) 

 300,00

Ін’єкції газові CO2 (2 зони: шийно-комірцева+периферичні 
нерви/попереково-крижова зона+периферичні нерви, хребет)

 400,00

Ін’єкції газові CO2 (4 зони: шийно-комірцева+периферичні нерви і
попереково-крижова зона+периферичні нерви)

 460,00

Ін’єкції газові CO2 внутрішніх органів (шлунок, кишечник, 
печінка, підшлункова залоза)

 380,00

Ін’єкції газові CO2 (пневмопунктура загальна)  500,00 

Ін’єкції газові CO2 косметичні (корекція фігури)  500,00

                          Водолікування

Душ Шарко  360,00

Циркулярний душ  230,00

Підводний душ-масаж з колоруванням  385,00

Підводний душ-масаж з колоруванням + перлинний масаж + 
ароматерапія

 430,00

Підводний душ-масаж з колоруванням + перлинний масаж + 
хвойний екстракт

 400,00

Підводний душ-масаж з колоруванням + перлинний масаж + 
скипідар для схуднення + ефірні масла

 390,00

Мінеральна ванна + перлинний масаж  350,00

Мінеральна ванна + перлинний масаж + скипідар білий (гіпотонія)  330,00

Мінеральна ванна + перлинний масаж + скипідар жовтий
(гіпертонія)

 330,00

Лікувальна ванна для схуднення зі скипідаром, ефірними маслами 
+перлинний масаж

 370,00

Лікувальна йодобромна ванна (цитруc) + перлинний масаж  330,00

Лікувальна йодобромна ванна (лаванда) + перлинний масаж  330,00

Лікувальна йодобромна ванна (меліса) + перлинний масаж  330,00

Лікувальна ванна магнієва з мінеральним комплексом та ефірними 
оліями апельсина та лимона + перлинний масаж

 330,00



Лікувальна ванна з концентратом листя чайного дерева та алоє  + 
перлинний масаж

 330,00

Лікувальна ванна з екстрактом кінського каштана + перлинний 
масаж

 370,00

Лікувальна ванна на основі мулово-сульфідних грязей та 
рослинних екстрактів + перлинний масаж

 370,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + бішофіт  350,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + валеріана  350,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + розмарин  350,00

Лікувальна ванна  + перлинний масаж + трав’яний екстракт №69  
“Антистрес” (ефірні масла тмину, апельсина, екстракт меліси, 
м’яти)

 
 350,00

Лікувальна ванна  + перлинний масаж + трав’яний екстракт  №3  
“Профілактичний” (ехінацея, м’ята, листя берези, апельсин)  350,00

Лікувальна ванна  + перлинний масаж + трав’яний екстракт  
№ 38  “Солодкий сон” (ефірні масла лаванди, апельсина, екстракт 
валеріани, пустирника)

 350,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + екстракт хвої  350,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + пініментол (ефірні масла 
камфори, ментолу, евкаліпта)

 350,00

 Гідроколонотерапія

Комплекс “Очисна клізма +  лікувальна масляна”  150,00

Комплекс “Очисна клізма +  лікувальна трав’яна”  150,00

Комплекс “Очисна клізма +  лікувальна з пробіотиком”  160,00

Гідроколонотерапія (для непроживаючих в готелі)  550,00

Гідроколонотерапія  490,00

Гідроколонотерапія (курс з 3 процедур для проживаючих в готелі)  1360,00

Очисна клізма  90,00

Мікроклізма послаблююча (ромашка + рицинова олія)  120,00

Лікувальна мікроклізма (пробіотик)  120,00

Мікроклізма (трав’яна)  115,00

Мікроклізма (масляна — гарбузова олія)  115,00

Мікроклізма (содова)  115,00



                        Фітопроцедури

Фітобочка  350,00

Фітобочка “Пан + Пані”  600,00

Фітобочка з екстрактом кінського каштану (для тонусу судин)  370,00

Фітобочка “Пан + Пані” з екстрактом кінського каштану  550,00

Фітобочка з екстрактом шавлії (релакс)  370,00

Фітобочка “Пан + Пані” з екстрактом шавлії  550,00

Фітобочка з цитрусовим екстрактом (схуднення)  370,00

Фітобочка “Пан + Пані” з цитрусовим екстрактом  550,00

                Фізіотерапевтичні процедури

Електротерапія “Cosmogamma” (діадинамотерапія, 
гальванотерапія)

 160,00

Електрофорез з бішофітом  180,00

Електрофорез з лідазою  200,00

Ультразвук  170,00

Ультрафонофорез (з гідрокортизоном)  180,00

Ультрафонофорез (з долобене)  190,00

Ультрафонофорез (траумель С)  200,00

Ультрафонофорез (з карипаїном)  200,00

Ультрафонофорез (з ферменколом)  200,00

Магнітотерапія  150,00

Магнітотерапія з бішофітом  190,00

Дарсонвалізація  150,00

Спелеотерапія  150,00

Спелеотерапія для дітей до 12 років  100,00

Інгаляція вітамінна  120,00

Інгаляція бронходренажна (курцям)  120,00

Інгаляція протизапальна (при гайморитах, тонзилітах)  110,00

Інгаляція протизапальна (з декасаном)  110,00

Інгаляція противірусна  110,00

Інгаляція содова  110,00



Тубус-кварц 90,00

Суха вуглекисла ванна  320,00

Пресорний лімфодренаж “GreenPress”  295,00

Пресорний лімфодренаж “GreenPress” з обгортанням 
(антицелюлітний крем)

 325,00

Пресорний лімфодренаж “Green press” з антиварикозним кремом 
на основі кінського каштану 

 325,00

Пресорний лімфодренаж “Green press” з кремом від судинних 
зірочок на основі маклюри

 325,00

               Силова високотонова терапія HiTOP
Програми реабілітуючі (відновлення організму)

Відновлення життєвих сил, стресотерапія (60 хв.) 420,00

Реабілітація (комплекс на відновлення рухів у суглобах) (30хв.) 470,00

Реабілітація (комплекс на відновлення рухів у суглобах) (60хв.) 620,00

Програми спортивні (альтернатива спортивного залу)

Спалювання жиру   /   целюліт (30 хв.) 460,00

Шейпінг  /   ліполіз  (30 хв.) 460,00

Електромасаж  /  вібромасаж (м’язовий релакс) (30 хв.) 460,00

Спорт (30 хв.) 460,00

Спорт (60 хв.) 610,00

М'язовий насос (30 хв.) 460,00

М'язовий насос (60 хв.) 610,00

Програми лікувальні (зняття болю, активація процесів обміну)

Лікування неврологічних захворювань (30 хв.)
(мігрень, гол. біль вазомоторний/напруження, міжреберна 
невралгія, корінцевий синдром, стресовий енурез, полінейропатії)

410,00

Лікування неврологічних захворювань (60 хв.)
(міжреберна невралгія, корінцевий синдром, стресовий енурез, 
полінейропатії)

590,00

Лікування серцево-судинних захворювань (30 хв.)
(стенокардія, артеріальна гіпертензія, кардіоміопатії, 
нейроциркулярна дистонія по кардіальному та гіпертензивному 
типу)

410,00



Лікування серцево-судинних захворювань (60 хв.)
(стенокардія, артеріальна гіпертензія, кардіоміопатії, 
нейроциркулярна дистонія по кардіальному та гіпертензивному 
типу)

590,00

Лікування бронхолегеневих захворювань (30 хв.)
(хронічний бронхіт, бронхообструктивний синдром, хронічне 
обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма)

410,00

Лікування бронхолегеневих захворювань (60 хв.)
(хронічний бронхіт, бронхообструктивний синдром, хронічне 
обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма)

590,00

Лікування захворювань периферичних судин (30 хв.)
(облітеруючі захворювання нижніх кінцівок, хронічна венозна 
недостатність, тромбангіїт, варикозне розширення вен, хвороба 
Рейно)

410,00

Лікування захворювань периферичних судин (60 хв.)
(облітеруючі захворювання нижніх кінцівок, хронічна венозна 
недостатність, тромбангіїт, варикозне розширення вен, хвороба 
Рейно)

590,00

Лікування судинних ускладнень цукрового діабету (30 хв.)
(діабетична ангіопатія / полінейропатія, трофічні виразки)

410,00

Лікування судинних ускладнень цукрового діабету (60 хв.)
(діабетична ангіопатія / полінейропатія, трофічні виразки)

590,00

Лікування захворювань сечо-статевої системи (30 хв.)
(дисменорея, аднексит, простатит, цистит, пієлонефрит, 
нефропатія)

410,00

Лікування захворювань сечо-статевої системи (60 хв.)
(дисменорея, аднексит, простатит, цистит, пієлонефрит, 
нефропатія)

590,00

Лікування захворювань опорно-рухового апарату (30 хв.)
(артрози великих/дрібних суглобів, ревматоїдний артрит, 
остеоартрози, подагра, хондропатії, бурсити, періартеріїти, хв. 
Бейкера, остеопороз, дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, 
остеохондроз, хв. Бехтєрєва)

410,00

Лікування захворювань опорно-рухового апарату (60 хв.)
(артрози великих/дрібних суглобів, ревматоїдний артрит, 
остеоартрози, подагра, хондропатії, бурсити, періартеріїти, хв. 
Бейкера, остеопороз, дегенеративно-дистрофічні зміни, 
остеохондроз, хв. Бехтєрєва)

590,00



Лікування нейродерматологічних захворювань (30 хв.)
(нейродерміт, псоріаз, екзема, атопічний дерматит)

410,00

Лікування нейродерматологічних захворювань (60 хв.)
(нейродерміт, псоріаз, екзема, атопічний дерматит)

590,00

Лікування шлунково-кишкових розладів (30 хв.)
(атонія кишечника, порушення травлення, метеоризм, стійкі 
закрепи)

410,00

Лікування шлунково-кишкових розладів (60 хв.)
(атонія кишечника, порушення травлення, метеоризм, стійкі 
закрепи)

590,00

Розтягуючий масаж STRETCH на апараті “йога-мат” 
Homedics YMM-1500H STRETCH YOGA

310,00

 Озокеритотерапія
Озокеритова аплікація велика  155,00

Озокеритова аплікація велика з бішофітом  175,00

Озокеритова аплікація мала  135,00

Озокеритова аплікація мала з бішофітом  155,00

Озокеритова аплікація велика з кремом 
на основі лікувальних трав (ялівець, шабельник)

 180,00

Озокеритова аплікація мала з кремом 
на основі лікувальних трав (ялівець, шабельник)

 175,00

Озокеритова аплікація велика з кремом 
на основі натуральних жирів (борсучий, ведмежий)

 190,00

Озокеритова аплікація мала з кремом 
на основі натуральних жирів (борсучий, ведмежий)

 180,00

  Функціональна діагностика

Електрокардіографія  190,00

УЗД органів черевної порожнини 
(печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)

 500,00

УЗД органів черевної порожнини + нирок  550,00

УЗД печінки і жовчного міхура  330,00 

УЗД сечовивідної системи 
(нирки, наднирники, сечоводи, сечовий міхур)

 440,00



УЗД сечовивідної системи і простати  470,00

УЗД нирок  340,00

УЗД нирок і наднирників  390,00

УЗД нирок і сечового міхура  390,00

УЗД нирок, сечового міхура і простати  430,00

УЗД простати (трансабдомінально)  330,00 

УЗД молочних залоз  340,00 

УЗД щитовидної залози  340,00

Контактна термографія молочних залоз 550,00

УЗД серця (включає консультацію кардіолога з інтерпретацією 
результатів)

 700,00

УЗД магістральних судин шиї  (включає консультацію кардіолога з 
інтерпретацією результатів дослідження)

 530,00

УЗД серця і магістральних судин шиї  (включає консультацію 
кардіолога з інтерпретацією результатів)

 850,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (всі судини)  550,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (всі судини)  400,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (вени)  400,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (артерії)  400,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (вени)  350,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (артерії)  350,00

УЗД матки та придатки (трансабдомінально)  450,00

УЗД матки та її придатків (інтравагінально) 
за наявності трансабдомінального

 570,00

УЗД матки та її придатків (трансабдомінально та інтравагінально)  670,00

                    Консультація спеціалістів

Консультація терапевта (для непроживаючих в готелі)  350,00

Повторна консультація терапевта (для непроживаючих в готелі)  250,00

Повторна консультація терапевта (для проживаючих в готелі)  150,00



Консультація вузьких спеціалістів

Консультація кардіолога 400,00

Повторна консультація кардіолога 300,00

Консультація ендокринолога 450,00

Консультація отоларинголога (ЛОРа) 450,00

Консультація гінеколога з оглядом в дзеркалах 600,00

Консультація гінеколога без огляду 400,00

Консультація гінеколога з оглядом в дзеркалах+забір мазків на 
флору і цитологію

940,00

Консультація уролога 450,00

Консультація уролога + забір секрету передміхурової залози 500,00

Консультація невропатолога 450,00

Повторна консультація ендокринолога, ЛОРа, уролога 250,00

Консультація проктолога        600,00

Послуги вузьких спеціалістів

Послуги уролога:

масаж передміхурової� залози
інстиляція сечового міхура (жін.)
інстиляція сечового міхура (чол.)

210,00
260,00
260,00

Послуги гінеколога:

лікування клімактеричних проявів (індивідуальнии�  підбір 
гормональної� та не гормональної� терапії�) 
регуляція оваріально-менструального циклу 
медикаментозне припікання ендоцервісциту, ектопіи�  та 
ерозіи�   
гінекологічні тампони мазеві з маззю левоміколь 
гінекологічні тампони мазеві з маззю етонію 
гінекологічні тампони мазеві з маззю календули 
гінекологічні тампони мазеві з хлорофіліптовою олією 
гінекологічні спринцювання з декасаном
гінекологічні спринцювання з травою звіробою
гінекологічні спринцювання з корою дуба
гінекологічні спринцювання з ромашкою

310,00

310,00
290,00
160,00
160,00
160,00
160,00
230,00
160,00
160,00
160,00
140,00



гірудотерапія вагінально (1 п'явка)

Лазерне вагінальне омолодження при сухості, атрофічних 
змінах в піхві та нетрманні сечі(Smas lifting) (1 процедура 30 
хв)

Лазерне вагінальне омолодження при сухості, атрофічних 
змінах в піхві та нетрманні сечі(Smas lifting) (3 процедури 90 
хв)

Підтримка на апараті Smas lifting 1 раз в рік (інтенсив) 35 хв

4000,00

9500,00

6700,00

Послуги ЛОРа:

анемізація слизових оболонок
внутрішньоносова блокада
люголізація
тампонування носа
промивання лакун мигдаликів
вимивання сірчаних корків

260,00
260,00
280,00
190,00
360,00
260,00

Послуги реабілітолога:

Плазмотерапія 
1пробірка
2 пробірки
3 пробірки

1350,00
2700,00
4000,00

Акупунктурне лікування тригідних точок 650,00

Загальнии�  комплекс лікувально-больового синдрому хребта 
(масаж, мануальна терапія, вакуумнии�  масаж, вісцеральнии�  
масаж)

1200,00

Киснева пінка 50,00

Смузі чорничне 80,00

Смузі обліпихове 90,00

Смузі журавлинове 80,00


