
ВОДОЛІКУВАННЯ
Для водолікування використовується декілька видів мінеральної води:

«ЗАКАРПАТСЬКА 1»
Лікувальна мінеральна вода з високим вмістом кремнію та інших мікроелементів 
має позитивний вплив на стан кісткового обміну, пришвидшує синтез колагену 
та  має здатність зменшувати рівень холестерину. Крім того вона наділена 
вираженими детоксикаційними властивостями, які сповільнюють процеси 
старіння, виводять шлаки та покращують обмінні процеси.  

«ЗАКАРПАТСЬКА 2»
У термальній воді «Закарпатська-2» провідними є високий вміст кремнієвої 
кислоти, наявність борної кислоти та температурний фактор (43°С), 
особливо при зовнішньому застосуванні. Тому вода «Закарпатська 2» 
рекомендована для лікування і профілактики цілої низки захворювань та в 
цілому позитивно впливає на здоров’я та стан шкіри. 

«ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ» 
Природна питна вода, яка одержана з артезіанської свердловини, має 
багатий мікро- та макроелементний склад, містить природній кремній, йод, 
цинк та мідь і в основному складі води переважають гідрокарбонати. Крім того, 
вона містить цілу низку життєво необхідних мікроелементів, які зумовлюють 
фізіологічну повноцінність питної води .
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Внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, гідрокарбонатної 
натрієвої мінеральної води

РЕКОМЕНДОВАНО: для профілактики та лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту, а саме, хронічні гастрити типу А,В, хронічні панкреатити, хронічні 
коліти, хронічні холецестити та інші; для профілактики та лікування захворювань 
сечо-статевої системи,  а саме, хронічний п ієлонефрит, хронічний 
гломерулонефрит, цистит та інші.

ТЕРМАЛЬНІ  ЛІКУВАЛЬНІ  ДЖЕРЕЛА 

БЮВЕТ 

БАЛЬНЕОЛОГІЯ 

Зовнішнє застосування термального басейну з мінеральною, лікувальною 
водою «Закарпатська2»

РЕКОМЕНДОВАНО: для профілактики та покращення роботи опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної та нервової системи. Сприяє у лікуванні низки 
гінекологічних захворювань та патологічних станів. Має колосальний вплив на 
обмінні процеси в організмі, на регенерацію шкірних покривів та створює 
додатковий заспокійливий ефект. 

ВАЖЛИВО!
Використання всіх вод з термальних джерел тільки згідно 

рекомендацій лікаря!

ПІДВОДНИЙ РУЧНИЙ
 ДУШ-МАСАЖ 

МОЛОЧНА ВАННА 

ВАННА ЛАГУНА

ВАННА АРКТИКА 

ВАННА КЛЕОПАТРИ 

МІНЕРАЛЬНА ВАННА    

ВУГЛЕКИСЛА ВАННА 

ВИХРОВИЙ ГІДРОМАСАЖ 
НИЖНІХ КІНЦІВОК 

МІНЕРАЛЬНА ВАННА З 
ГІДРОМАСАЖЕМ

ГІДРООЗОНОТЕРАПІЯ

ПЕРЛИННА ВАННА ЗІ  SPA-МАСЛАМИ 

350 грн20

500 грн15

350 грн15

450 грн20

500 грн20

600 грн20

900 грн30

700 грн30

700 грн30

700 грн30

650 грн30

ВАННА З МІКРОНІЗОВАНИМИ 
ВОДОРОСТЯМИ

700 грн30
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