
ПРОГРАМИ 
ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 





Ціна 1 дня 3300 грн

*Результати всіх досліджень надаємо в день обстеження,
аби одразу призначити індивідуальну оздоровчо-лікувальну програму.

*Попередній запис на обстеження – обов'язковий!

ПОКАЗАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ:

розуміння проблем і потреб організму, виявлення захворювань на ранніх 
стадіях та індивідуальні рекомендації лікаря щодо профілактики та 
оздоровлення

ВАРТІСТЬ:

Сheck-up організму корисний абсолютно кожному, хто планує оздоровитися в 
санаторному комплексі Деренівська Купіль.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:
ВАРТІСТЬ:

Перед оздоровленням та лікуванням важливо пройти детальну діагностику 
організму, аби лікарі Оздоровчого центру «Ірис» сформували оптимальні 
програми індивідуально для кожного гостя. Тому наші фахівці розробили 
комплексну пропозицію, яка включає медичні консультації, лабораторний 
контроль, ультразвукову діагностику та електрокардіографію. Завдяки цьому 
ви спільно з лікарем чітко знатимете про актуальний стан вашого здоров'я, на 
що краще звернути максимальну увагу і як надалі запобігти можливим 
захворюванням. 

ДЕТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
«CHECK-UP» ОРГАНІЗМУ



МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ: 

терапевт має найширші знання в лікувальній справі, 
саме з нього починається діагностика й подальше 
оздоровлення та лікування. Фізіотерапевт діагностує і 
лікує хвороби опорно-рухового апарату, серцево-
судинної і нервової систем, ЛОР-органів тощо – за 
допомогою фізіотерапевтичних методів (дозований 
вплив електричних струмів, ультразвукових хвиль, 
магнітного поля та різних видів терапій).

 

лабораторна діагностика – одна з найважливіших 
медичних галузей, адже з допомогою аналізів можна 
значно швидше виявити проблему і призначити 
ефективне оздоровлення та лікування.

 

це один із найбезпечніших та найефективніших методів 
діагностики, дозволяє швидко отримати результати. 
Проводимо, як комплексну ультразвукову діагностику 
так і зонально згідно потреб та рекомендацій

простий та інформативний медот функціональної 
діагностики, який дає розуміння роботи вашої серцево-
судинної системи.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ-
ТЕРАПЕВТА ТА 
ФІЗІОТЕРАПЕВТА :  

ЗАГАЛЬНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ 
СТАНУ ЗДОРОВ'Я : 

УЛЬТРА-ЗВУКОВА 
ДІАГНОСТИКА : 

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ : 



 «БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ»    

ПОКАЗАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ:

усунення ризиків для здоров'я, покращення самопочуття, зміцнений імунітет.

ВАРТІСТЬ:

збереження й зміцнення здоров'я, захисних механізмів організму, лікування й 
профілактика захворювань, діагностика, виявлення недуг та причин їх 
виникнення.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня 1550 грн рекомендовано від 1 дня

у шаленому ритмі життя важливо зуміти вчасно зупинитися й подбати про 
власне здоров'я.  Екологія, харчування, стреси – мають неабиякий вплив на наш 
організм. Можна не відчувати симптоматики, й водночас організм 
потребуватиме допомоги медичних фахівців. 

Базове лікування в Оздоровчому центрі «Ірис» Деренівської Купелі 
відбувається з використанням прогресивних методик, детальних діагностик 
організму та з допомогою сучасного обладнання, що відповідає високим 
вимогам європейських стандартів; 

ЗАГАЛЬНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ



дозволить оцінити роботу вашого організму, стежити 
за перебі гом та ефективн істю л ікування й 
оздоровлення, вчасно реагувати на зміни в організмі та 
самопочутті. 

внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, 
г ідрокарбонатнонатрієвої  м інеральної  води 
«Закарпатська 1», «Закарпатська 2» у бюветі 
Деренівської Купелі. Дія води допоможе у роботі 
шлунково-кишкового тракту та збагатить організм 
кремнієм;

мінеральні ванни. Мають колосальний вплив на обмінні 
процеси в організмі, на регенерацію шкірних покривів та 
створюють додатковий заспокійливий ефект. 
Забеспечує активне засвоєння шкірою лікувальних 
компонентів;

мають заспокійливий та імуномоделюючий ефект. 
Підбираються індивідуально під гостя та його потреби.

дозволяє швидко усунути кисневе голодування, 
поліпшити споживання клітинами глюкози. Дозволяє 
поліпшити вироблення біологічно активних сполук та 
збалансувати роботу органів та систем.

як додаткове джерело кисню, вони підвищують захисні 
властивості  організму ,  ст ійк ість до стресів , 
покращують загальне самопочуття, тонізують та 
підвищують працездатність;

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД 
ЛІКАРЯ:  

БЮВЕТ З ЛІКУВАЛЬНОЮ 
ВОДОЮ: 

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ: 

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ: 

ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ

КИСНЕВИЙ КОКТЕЙЛЬ: 



 «РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ»    

Фахівці Оздоровчого центру «Ірис» розробили програму «Motus Vita»,  
спрямовану на лікування, зняття больових синдромів, вторинну профілактику 
захворювань суглобів та хребта, збільшення функціональних резервів та 
відновлення працездатності. 

Поєднання методів фізичної терапії,  водолікування, різних видів масажних 
технік, фізіотерапевтичних процедур та купання у термальній кремнієво-
борній воді – ідеальний метод для відновлення роботи опорно-рухового 
апарату й гарантія емоційного перезавантаження,  хорошого настрою й 
міцного сну.

ПОКАЗАННЯ:

Малорухливий спосіб життя, сколіоз та сколіотична постава, надмірні фізичні 
навантаження, остеохондроз; протрузії та грижі міжхребцевих дисків; 
періартрит, травми, контрактура суглобів, ожиріння, спондилоартроз, 
ускладнення після інфекційних захворювань, хвороба Бехтерєва, та інші 
захворювання опорно-рухового апарату у стадії ремісії.

РЕЗУЛЬТАТИ:

Відновлення рухових функцій суглобів, зменшення/зникнення больових відчуттів, 
збільшення амплітуди рухів, покращення постави, нормалізація м'язового 
тонусу.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 3100 грн мінімальна кількість 5 днів

«MOTUS VITA»

ЛІКУВІАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
 ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ



відвідування напіввідкритого, термального басейну з 
цілющою термальною, лікувальною, мінеральною 
водою «Закарпатська 2» (32-34 °С), яка зміцнює 
скелетну-м’язеву систему та має протизапальну дію;

дозволить оцінити роботу вашого організму, окремих 
систем та органів. Використання цього методу може 
попередити виникнення будь-якого захворювання, або 
надасть можливість констатувати й запобігти його 
появі;

заснована на використанні дозованого впливу на 
організм електричних струмів, ультразвукових хвиль, 
магнітного поля та інгаляційної терапії;

за допомогою постійного електричного струму 
електрофорез вводить в організм пацієнта іони 
лікарських речовин (за призначенням лікаря); 

резонансні коливання магнітного поля, що мають 
протизапальну та обезболюючу дію;

впливаючи на ділянку тіла за допомогою ультразвуко-
вих хвиль має протизапальну та знеболюючу дії;

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ДІАГНОСТИКА
СТАНУ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ:

ТЕРМАЛЬНІ ЛІКУВАЛЬНІ 
ДЖЕРЕЛА:

ФІЗІОТЕРАПІЯ:

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З 
ЛІКАРСЬМИ ЗАСОБАМИ:

МАГНІТОТЕРАПІЯ: 

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ З 
ВИКОРИСТАННЯМ 
ЛІКУВАЛЬНИХ МЕДИКАМЕНТІВ:



інноваційний метод фізіотерапії, який стимулює 
природні процеси регенерації ,  скорочує час 
відновлення м'язів за допомогою електромагнітної 
енергії, яка перетворюється на тепло;

стимулює організм зцілювати себе на клітинному рівні. 
Ефективний метод для лікування широкого спектру 
захворювань;

поєднання різноманітних технік масажу, спрямованих на 
розслаблення та відновлення м'язів;

заняття запускають механізм самовідновлення хребта 
й здатні вилікувати більшість хвороб: від порушень 
постави й до різних проявів остеохондрозу.

загальні фізичні вправи при виконанні яких задіюється 
90% м'язів та відбувається рівномірне навантаження на 
всі суглоби, покращується мозкове кровопостачання, 
тиск, координація рухів. Проводить кваліфікований 
інструктор;

комплекс фізичних вправ, які виконують, як правило, 
вранці, з метою розминки м'язів і суглобів або 
гімнастика, яка виконується у воді під ритмічну музику;

метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних 
вправ і природних факторів до людини з лікувально-
профілактичними цілями .

заспокійливий, тонізуючий, вітамінний – такий напій є 
потужним джерелом енергії та антиоксидантів;

як додаткове джерело кисню, підвищує захисні 
властивост і  орган і зму ,  покращує загальне 
самопочуття, тонізує та підвищує працездатність;

ТЕКАР-ТЕРАПІЯ:

ВИСОКОТОНОВА ТЕРАПІЯ: 

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ:  

ВПРАВИ НА ПРОФІЛАКТОРІ 
ЄВМІНОВА:

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА:

РАНКОВА ГІМНАСТИКА 
АБО АКВААЕРОБІКА:

ЗАНЯТТЯ ЛФК:

ФІТОЧАЇ:

КИСНЕВИЙ КОКТЕЙЛЬ: 



 «ІНТЕНСИВНЕ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ»    

ПОКАЗАННЯ:

зайва вага, розлади харчової поведінки, гіповітаміноз, зниження імунітету, 
проблеми зі шкірою, порушення обміну речовин, целюліт, стрес тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ:

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 5200 грн мінімальна кількість 3 дні

організм людини – це складна система, злагоджена робота якої залежить від 
багатьох факторів. Тому при схудненні варто розібратися у процесах, що 
впливають на зниження ваги, врахувати індивідуальні особливості та потреби 
вашого організму. Розібратися у цьому вам допоможуть лікарі Оздоровчого 
центру «Ірис».

Тіло вашої мрії – реальність, втілена у програмі «Detox spa & wellness». 
Інтенсивна програма, насичена різноманіттям процедур, що виконуються на 
сучасному обладнанні європейських стандартів - зроблять процес не лише 
дієвим, а й максимально приємним. 

зниження ваги, очищення організму, покращення харчової поведінки й фізичної 
активності, зниження негативного фактору від хвороб, що розвинулися 
внаслідок зайвої ваги, нормалізація артеріального тиску, рівня холестерину та 
глюкози в крові, розуміння фізичного голоду і насичення, зняття стресу, 
зміцнення здоров’я, нормалізація обміну речовин.

«DETOX SPA & WELLNESS»

 НОРМАЛІЗАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (DETOX)



внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, 
г ідрокарбонатної натрієвої мінеральної води 
«Закарпатська 1», «Закарпатська 2» у бюветі 
Деренівської Купелі. Покращить роботу шлунково-
кишкового тракту та допоможе вивести токсини з 
організму.

раціон, що задовільняє добову потребу організму в 
енерг і ї  та  п і дтримує  оптимальний  баланс 
мікроелементів та вітамінів;

дозволить оцінити роботу вашого організму, його 
систем та органів, що займають важливу роль в обмін-
них процесах. Використання цього методу може 
попередити виникнення будь-якого захворювання, або 
надасть можливість констатувати й запобігти його 
появі;

допоможуть  врегулювати  обм інн і  процеси , 
вдосконалити силует та відновитивнутрішні можливості 
та ресурси тіла.

стимулюють природну активацію процесу ліполізу та 
покращують дренаж;

апаратні й безапаратні масажні техніки допоможуть 
позбутися зайвих жирових відкладень, вдосконалити 
силует, посилити процеси ліполізу, відтермінувати вікові 
зміни шкіри;

заняття за методикою Євмінова запускають механізм 
самовідновлення хребта й здатні вилікувати більшість 
хвороб: від порушень постави й до різних проявів 
остеохондрозу; 

дозволяє швидко усунути кисневе голодування, 
поліпшити споживання клітинами глюкози. Дозволяє 
поліпшити вироблення біологічно активних сполук та 
збалансувати роботу органів та систем.

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

БЮВЕТ З ЛІКУВАЛЬНОЮ 
ВОДОЮ: 

ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ДІАГНОСТИКА
СТАНУ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ:

БІОРЕЗОНАНСНА  ТА 
УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ: 
 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ 
ПРОЦЕДУРИ ПО 
ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ: 

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ: 

ВПРАВИ НА ПРОФІЛАКТОРІ 
ЄВМІНОВА:

ОЗОНОТЕРАПІЯ:



р і з н о м а н і т н і  ф і з и ч н і  в п р а в и  п і д  н а г л я д о м 
кваліфікованого спеціаліста,  спрямовані  на 
покращення загального стану організму;

загальні фізичні вправи при виконанні яких задіюється 
90% м'язів та відбувається рівномірне навантаження на 
всі суглоби, покращується мозкове кровопостачання, 
тиск, координація рухів. Проводить кваліфікований 
інструктор;

загальний та лімфодренажний масажі, відновлююча 
програма для тіла «Літотерапія», бальнеолікування 
(мінеральні ,  перлинні та г ідроозовані ванни), 
озонотерапія.

фізичні навантаження у поєднанні зі збалансованим 
харчуванням, допоможуть знизити ризик багатьох 
захворювань, зняти напругу з м'язів, посилити процеси 
метабол і зму  та  забезпечать  вам  емоц ійну 
стабільність;

як додаткове джерело кисню кисневі коктейлі, 
підвищують захисні властивості організму, роблять 
його стійким до стресів, покращують загальне 
с а м о п о ч у т т я ,  т о н і з у ю т ь  т а  п і д в и щ у ю т ь 
працездатність. Заспокійливий, тонізуючий, вітамінний 
ф і т о ч а ї  є  п о т у ж н и м  д ж е р е л о м  е н е р г і ї  й 
антиоксидантів.

гарантоване емоційне розвантаження та відновлення 
сил. Релакс для тіла, що сприяє омолодженню й 

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА: 

КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР ВІД 3 
ДНІВ: 

КОРИСТУВАННЯ 
ТРЕНАЖЕРНОЮ ЗАЛОЮ ТА 
РЕКОМЕНДОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС ВПРАВ:

КИСНЕВІ КОКТЕЙЛІ ТА 
ФІТОЧАЇ ВЛАСНОГО 
ВИРОБНИЦТВА: 

ВІДПОЧИНОК В АКВАЗОНІ: 

ЗАНЯТТЯ ЛФК: 



 «НЕВРОЛОГІЯ»    
Неврологія посідає одне з провідних місць у медицині, адже нервова система 
відповідає за переважну більшість людських хвороб й за процес одужання, 
водночас. Патологія нервової системи відрізняється тривалим перебігом, 
порушенням функцій  роботи різних систем та органів, чуттєвими 
порушеннями, важкою ремісією та довгим відновлювальним періодом. Процес 
лікування й оздоровлення містить комплекс заходів з урахуванням 
індивідуальних потреб, показів, протипоказів та побажань гостей. 

ПОКАЗАННЯ:

вегето-судинна дистонія, синдром хронічної втоми; розлади сну, головні болі, 
мігрені; діабетичні нейропатії, ангіопатії нижніх кінцівок; полінейропатії, 
плексопатії, мононевропатії; радикуліт; стресове нетримання сечі; 
люмбо ішалг і я  з  м ' я зево-тон ічними ,  вегетативно-судинними  чи 
нейродистрофічними проявами; невралгії; шум у вухах; 

РЕЗУЛЬТАТИ:

відновлення втрачених функцій нервової системи, зменшення вираження 
симптомів, що виникають внаслідок порушення її роботи. Зняття головних 
болей, покращення якості сну, ліквідація больових відчуттів та чуттєвих 
порушень, покращення чи відновлення рухової активності.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 3660 грн мінімальна кількість 5 днів

 РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ



напіввідкритий, термальний басейн з цілющою 
термальною, лікувальною, мінеральною водою 
«Закарпатська 2» (32-34 °С) має легку заспокійливу та 
болетамуючу дію за рахунок температурного 
фактору та особливого хімічного складу води;

дозволить оцінити роботу вашого організму, його 
систем та органів. Використання цього методу може 
попередити виникнення будь-якого захворювання, або 
надасть можливість констатувати й запобігти його 
появі;

використання, з лікувальною метою, природного 
компоненту – озону, для стимуляції антиоксидантного 
захисту, регенерації, покращення мікроциркуляції та 
оптимізації обмінних процесів;

мінеральні, вуглекислі та озонові ванни. Лікувальний 
ефект досягається шляхом температурного 
фактора, гідростатичного тиску, концентрації 
органічних й неорганічних речовин;

заснована на використанні дозованого впливу на 
організм електричних струмів, ультразвукових хвиль, 
магнітного поля та інгаляційної терапії;

стимуляція самозцілення організму на клітинному рівні. 
Має заспокійливу, нейротрофічну та антистресову дії;

поєднання різноманітних технік масажу, спрямованих на 
розслаблення та відновлення м'язів. Щоденний масаж 
голови допоможе зняти втому, покращити мозковий 
кровообіг та полегшити прояви неврологічних 
захворювань;

покращують кровоток й лімфоток, знімають втому, 
приводять м'язи в тонус;

метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних 
вправ і природних факторів до людини з лікувально-
профілактичними цілями; 

як додаткове джерело кисню, кисневі коктейлі 
підвищують захисні властивості організму, стійкість до 
стресів ,  покращують загальне самопочуття, 
тонізують та п ідвищують працездатність,  а 
заспокійливий, тонізуючий та вітамінний фіточаї є 
потужним джерелом енергії й антиоксидантів;

лікувальний ефект полягає в дії мікровібрацій та 
іонізованого повітря, що виникає в результаті праці 
бджіл у вулику. Позитивно діє на нервову, м'язеву, 
репродуктивну і ендокринну системи та опорно-
руховий апарат.

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

ТЕРМАЛЬНІ ЛІКУВАЛЬНІ 
ДЖЕРЕЛА:

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ДІАГНОСТИКА
СТАНУ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ:

ОЗОНОТЕРАПІЯ:

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ: 

ФІЗІОТЕРАПІЯ:

ВИСОКОТОНОВА ТЕРАПІЯ:

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ: 

КОМПЛЕКСНІ ПРОЦЕДУРИ 
ДЛЯ НІГ ТА СТОП: 

ЗАНЯТТЯ ЛФК: 

КИСНЕВИЙ КОКТЕЙЛЬ ТА 
ФІТОЧАЇ: 

АПІТЕРАПІЯ (ПО СЕЗОНУ): 



 «ПРОФІЛАКТИКА ДІАБЕТУ II ТИПУ»    

Цукровий діабет не можна пускати на самоплив. Хвороба вимагає медичної 
допомоги, націленої на контроль глюкози, забезпечення гормонального 
балансу і попередження ускладнень. 

Лікарі Оздоровчого центру «Ірис» допоможуть вам довгостроково 
стабілізувати рівень глюкози в крові, дотримуючись рекомендацій щодо 
здорового способу життя. Досвідчені фахівці проведуть необхідні 
діагностичні тести і підберуть оптимальне лікування та реабілітацію, з 
урахуванням типу хвороби і всіх наявних у вас індивідуальних особливостей.

ПОКАЗАННЯ:

цукровий діабет 2 типу легкого та середнього ступеню важкості у стані 
компенсації, порушена толерантність до глюкози.

РЕЗУЛЬТАТИ:

покращення загального стану, відсутність спраги, зменшення, зняття болю в 
ногах й покращення чутливості в них, нормалізація показників крові й сечі на 
глюкозу.

ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від  3390 грн мінімальна кількість 5 днів

   ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРИ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ



внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, 
г ідрокарбонатної натрієвої мінеральної води 
«Закарпатська 1», «Закарпатська 2» у бюветі 
Деренівської Купелі. Унікальність та цілющі властивості 
цієї води полягають у збагаченні природним кремнієм, 
покращенням обмінних процесів, рівня холестерину та 
цукру у крові.

спеціально сформовані харчові раціони, спрямовані 
на стабілізацію рівня глюкози в крові;

використання, з лікувальною метою, природного 
компоненту – озону, для стимуляції антиоксидантного 
захисту, регенерації, покращення мікроциркуляції та 
оптимізації обмінних процесів;

дозволить оцінити роботу вашого організму, його 
систем та органів. Використання цього методу може 
допомогти своєчасно виявити порушення вуглеводного 
обміну, оцінити резистентність до інсуліну та запобігти 
прояву захворювання.

заснована на використанні дозованого впливу на 
організм електричних струмів, ультразвукових хвиль, 
магнітного поля та інгаляційної терапії;

мінеральні, вуглекислі та озонові ванни. Лікувальний 
ефект досягається шляхом температурного 
фактора, гідростатичного тиску, концентрації 
органічних й неорганічних речовин;

різні види зонального масажу, в залежності від потреб й 
рекомендацій лікаря;

тренування з правильним навантаженням, різноманіття 
вправ, які здійснюються під контролем  спеціаліста.

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

БЮВЕТ З ЛІКУВАЛЬНОЮ 
ВОДОЮ: 

ДІЄТОТЕРАПІЯ*:

ОЗОНОТЕРАПІЯ Й 
СИНГЛЕТНО-КИСНЕВА 
ТЕРАПІЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ДІАГНОСТИКА
СТАНУ ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ:

ФІЗІОТЕРАПІЯ 

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ: 

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ: 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ:

* - дієтичне харчування  за додаткову плату згідно тарифів комплесу.



 «ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ»    

пориньте в атмосферу релаксу та насолоди разом з програмою «Antistress», 
що розроблена лікарями Оздоровочго центру «Ірис» задля вашого  
емоційного відновлення й перезавантаження. Ми допоможемо Вам відновити 
втрачені сили, збалансувати внутрішню енергію та оздоровити організм. 
Адже рівень енергії нашого організму напряму пов'язаний з фізичним станом 
людини.

ПОКАЗАННЯ:

стрес, хронічна втома, поганий сон, слабкість, сонливість, депресія, 
дратівливість.

РЕЗУЛЬТАТИ:

покращення самопочуття та якості сну, зміцнення організму й імунітету, 
відновлення емоційного стану.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 2000 грн мінімальна кількість 3 дні

ANTISTRESS

  ЗНЯТТЯ СТРЕСУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ



відвідування термального басейну з мінеральною, 
лікувальною водою «Закарпатська 2»  та прийом 
питної, насиченої кремнієм води;

мінеральні, вуглекислі та озонові ванни. Лікувальний 
ефект досягається шляхом температурного 
фактора, гідростатичного тиску, концентрації 
органічних й неорганічних речовин;

різні види зонального масажу, в залежності від потреб й 
рекомендацій лікаря;

як додаткове джерело кисню, кисневі коктейлі 
підвищують захисні властивості організму, стійкість до 
стресів ,  покращують загальне самопочуття, 
тонізують та п ідвищують працездатність,  а 
заспокійливий, тонізуючий та вітамінний фіточаї є 
потужним джерелом енергії й антиоксидантів;

гарантоване емоційне розвантаження та відновлення 
сил. Релакс для тіла, що сприяє омолодженню й 
оздоровленню;

фізичні навантаження у поєднанні зі збалансованим 
харчуванням, допоможуть знизити ризик багатьох 
захворювань, зняти напругу з м'язів, посилити процеси 
метабол і зму  та  забезпечити  вам  емоц ійну 
стабільність;

масажі (лімфодренажний, загальний, спини та голови), 
перлинні та гідроозонові ванни, ванна Арктика, 
гідромасаж кінцівок, пресотерапія, масаж спини та 
голови.

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

ТЕРМАЛЬНА, МІНЕРАЛЬНА Й 
ЛІКУВАЛЬНА ВОДИ: 

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ:

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ: 

КИСНЕВІ КОКТЕЙЛІ АБО 
ФІТОЧАЇ: 

ВІДПОЧИНОК В АКВАЗОНІ: 

КОРИСТУВАННЯ 
ТРЕНАЖЕРНОЮ ЗАЛОЮ ТА 
РЕКОМЕНДОВАНИЙ 
КОМПЛЕКС ВПРАВ: 

КОМПЛЕКС ІНДИВІДУАЛЬНО 
ПІДІБРАНИХ ПРОЦЕДУР
ВІД 3 ДНІВ:



 «КРАСИВА МАМА»    

оздоровча програма для майбутніх матусь, буде корисною як до пологів, так і 
у період годування малечі. Розроблений комплекс процедур покращить 
загальний стан організму жінки, попередить утворення розтяжок та целюліту, 
позбавить набряку та важкості в ногах.  Під час процедур використовується 
спеціально підібрана техніка масажу, рослинні екстракти і гіпоалергенна 
косметика італійського бренду «Gerard's» для вагітних та годуючих мам. 
Приємними враженнями ваш відпочинок доповнять прогулянки дендропарком й 
парком скульптур Санаторного комплексу, повноцінний сон,  мінеральна і 
лікувальна вода «Закарпатська 1».

ПОКАЗАННЯ:

РЕЗУЛЬТАТИ:

створення сприятливого емоційнийного фону, забезпечення нормальної 
реакції нервової системи на спричинену вагітністю функціональну 
перебудову організму, покращення  кровообігу.

ВАРТІСТЬ:

необхідність у покращенні загального стану організму, попередження 
утворення розтяжок й целюліту, набряк та важкість у ногах.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 1980 грн мінімальна кількість 5 днів

«BEAUTY MAMMA»

ЗАГАЛЬНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ



різноманітні вправи й плавання допоможуть спростити 
період виношування й полегшити пологи. Сприяє 
розвитку м'язів, формуванню гарної постави, рухливості 
суглобів. Позитивно впливає на покращення настрою, 
адже вправи відбуваються у гарній атмосфері під 
ритмічну музику;

один з компонентів по догляду за ногами, він допомагає 
при більшості захворювань всього організму, оскільки 
саме на стопі зосереджена найбільша кількість 
рефлекторних точок, що відповідають за окремі 
частини організму. Знімає втому та набряки.

омолодження й покращення загального стану шкіри. 
Процедура виконується на основі натурального йогурту;

тримає шкіру обличчя в тонусі, робить її пружною й 
еластичною, приносить естетичне та емоційне 
задоволення;

нормал ізують тиск ,  стимулюють кровообі г , 
прискорюють відтік лімфи, заспокоюють та 
розслабляють;

як додаткове джерело кисню, кисневі коктейлі 
підвищують захисні властивості організму, стійкість до 
стресів ,  покращують загальне самопочуття, 
тонізують та п ідвищують працездатність,  а 
заспокійливий, тонізуючий та вітамінний фіточаї є 
потужним джерелом енергії й антиоксидантів;

Під час спеціальної програми майбутня мама буде 
відчувати неймовірну насолоду від дотиків професійних 
рук  майстра і  з воложуючу д ію масажного , 
антицелюлітного крему. Ніжний масаж, який можна 
проводити до та після вагітності, попередить 
утворення розтяжок та целюліту. 

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

АКВААЕРОБІКА ДЛЯ 
ВАГІТНИХ: 

МАСАЖ НІГ (ЩОДНЯ):

SPA-ДОГЛЯД ДЛЯ РУК ТА 
СТОП: 

МІНЕРАЛЬНІ ТА ПЕРЛИННІ 
ВАННИ: 

КИСНЕВІ КОКТЕЙЛІ АБО 
ФІТОЧАЇ:

ТОНІЗУЮЧИЙ МАСАЖ 
ОБЛИЧЧЯ:  

ДОГЛЯД ДЛЯ ВСЬОГО ТІЛА 
«BEAUTY MAMMA»:



 «ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО»    

для підтримки форми й краси тіла, крім занять спортом та правильного 
харчування, варто додати й професійний догляд, підтримку в тонусі м'язів й 
шкіри. З турботою про ваше здоров'я, фахівці оздоровчого центру «Ірис» 
підійшли комплексно до створення концепції ідеальної фігури, аби підкреслити 
витонченість силуету, подовжити молодість шкіри та підвищити якість життя.

ПОКАЗАННЯ:

зайва вага, ожиріння, целюліт, проблеми шкіри, стрес, поганий сон, розлади 
харчової поведінки, порушення обміну речовин.

РЕЗУЛЬТАТИ:

формування контурів тіла, покращення структури шкіри, зменшення обсягів 
підшкірно-жирової клітковини.

ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:ВАРТІСТЬ:

Ціна 1 дня від 3500 грн мінімальна кількість 2 дні

 НОРМАЛІЗАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (DETOX)



внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, 
г ідрокарбонатної натрієвої мінеральної води 
«Закарпатська 1», «Закарпатська 2» у бюветі 
Деренівської Купелі. Унікальність та цілющі властивості 
цієї води полягають у збагаченні природним кремнієм;

раціон, що задовільняє добову потребу організму в 
енерг і ї  та  п і дтримує  оптимальний  баланс 
мікроелементів та вітамінів;

масажна техніка, завдання якої полягає в поліпшенні 
роботи лімфатичної системи. Оскільки лімфатична 
система відповідає за очищення клітин і тканин від 
шкідливих речовин;

механічний лімфодренаж, що діє на кровоносну та 
лімфатичну системи стислим повітрям, що подається 
через спеціальні манжети. Має антицелюлітну дію, 
знімає втому та набряки на ногах, покращує дренаж;

має можливість руйнувати всі жирові клітини за 
допомогою акустичної хвилі. Рекомендовано для всіх 
типів шкіри, у поєднанні з моделюючими масажами та 
програмами;

ефективний метод водолікування, що поєднує 
оздоровчу дію масажу та користь ефірних SPA-масел;

один із кращих способів у боротьбі з усуненням зайвих 
сантиметрів й боротьби з целюлітом. Професійна 
косметика та впевнені рухи спеціаліста допоможуть 
вирішити цю проблему.

МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ: 

БЮВЕТ З ЛІКУВАЛЬНОЮ 
ВОДОЮ: 

ЗБАЛАНСОВАНЕ 
ХАРЧУВАННЯ*: 

ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ МАСАЖ:

АНТИЦЕЛЮЛІТНА 
ПРЕСОТЕРАПІЯ:

АНТИЦЕЛЮЛІТНА УДАРНО-
ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
ПРОБЛЕМНИХ ЗОН: 

ПІДВОДНИЙ РУЧНИЙ 
МАСАЖ: 

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ:  

* - дієтичне харчування  за додаткову плату згідно тарифів комплесу.

Усі медичні послуги надаються фахівцями Оздоровчого центру «Ірис» 
відповідно до отриманої ліцензії МОЗ України від 21.02.2019 року.





www.derenivska-kupil.ua
Тел.: +38 (0312) 42 81 01

Моб. тел.: +38 (050) 446 30 00
medical@derenivska-kupil.ua
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