
МЕНЮ 
ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 



 ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ІРИС»



КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ 
250 грн

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ (ПОВТОРНО)
150 грн

ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ

БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ В ОЗДОРОВЧОМУ ЦЕНТРІ «ІРИС»

 МЕДИЦИНА



ІНГАЛЯЦІЇ

ІНГАЛЯЦІЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ 
10 хв/100 грн

ІНГАЛЯЦІЯ З ЛІКУВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ
10 хв/100 грн

 ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

АПАРАТ SOLEOSONOSTIM 
Лікування електричними струмами різної інтенсивності та форми, які 
використовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, нервової 
системи, шлунково-кишкового тракту. При електрофорезі додатково 
використовуються лікарські речовини. 

 

Карипаїн - позитивно впливає на пошкоджені кісткові і хрящові тканини. Діюча 
речовина має природне походження: його отримують з соку папайї, тому засіб також 
називають папаин. Карипаїн містить особливий протеолітичний фермент, який діє на 
не колагенові структури. Карипаїн розсмоктує зруйновані компоненти хряща або 
міжхребцевих дисків, при цьому не впливаючи на колаген, який входить до складу 
здорового хряща.

Застосування ультразвукових хвиль різної частоти та інтенсивності , які 
проводять іони лікарських препаратів (при потребі), тим самим стимулюючи 
відновлювальні та тканинно-обмінні процеси. 

АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ 
180 грн

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ 
180 грн

ДІАДИНАМОТЕРАПІЯ 
180 грн

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 
 180 грн

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З  
КАРИПАЇНОМ 

450 грн  

УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ 
180 грн

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ 
210 грн

 АПАРАТ DIMAP D2000 
Використання магнітного поля для лікування будь-яких запальних процесів в 
тканинах, внаслідок чого покращується самопочуття, нормалізується сон та 
функції організму. 

 
МАГНІТОТЕРАПІЯ

180 грн 

АПАРАТ THERMO-TK
Інноваційний метод фізіотерапії, який стимулює природні процеси регенерації, 
скорочує час відновлення м'язів, зв'язок і фасціальної тканини за допомогою 
електромагнітної енергії, яка перетворюється на тепло. Цей метод є 
пріоритетним при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату.

АПАРАТ HITOP1TOUCH



МАСАЖІ

ПРЕСОТЕРАПІЯ

БАЛЬНЕОЛОГІЯ



АПАРАТНА КОСМЕТОЛОГІЯ

                                                                             DERMALOGICA 

 КОСМЕТОЛОГІЯ



                                                                         DERMALOGICA 



ЗВОЛОЖУЮЧИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ 
ДЕКОЛЬТЕ З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ:

· Очищення натуральним рисовим мікрофоліантом, який вирівнює текстуру шкіри та 
надає їй здорове сяйво
· Масаж обличчя заспокійливим флюїдом на основі кори дерева кориці, який не містить 
масел
· Мультивітамінна відновлююча маска з екстрактом водорослів та вітамінами A, B, C, E – 
зволожує та пом'якшує шкіру 
· Зволоження кремом з амінокислотами на основі екстрактів лимона, огірка і лопуха

70 хв/1 100 грн

                                                                                                                                    GERARD'S КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ ТА ОБЛИЧЧЯМ

 ПРОГРАМИ

                                                                         GERAD’S



                                                                                                                                    GERARD'SПРОГРАМИ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «ІРИС»
 ВІД 2-ОХ ДНІВ І БІЛЬШЕ*

· Інгаляція з лікувальною сумішшю 
· Перлинна ванна зі SPA маслами

·  Підводний ручний душ-масаж
·  Антицелюлітний масаж (60хв)

· Загальний масаж 
· Гідроозонотерапія 

·  Лімфодренажний масаж 
·  Антицелюлітна пресотерапія 






