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Ціни на медичні послуги у санаторії «Вернигора»
Консультації

Ціна

Консультація уролога

100 грн

Консультація гінеколога

100 грн

Консультація гастроентеролога

0

Консультація педіатра

0

Діагностика
Аналіз крові

65 грн

Аналіз сечі

65 грн

УЗД комплексне дослідження
(органи порожнини живота, щитовидна залоза, внутрішні статеві органи)

350 грн

Життя NPA орган Поло

200 грн

УЗД комплексне для дітей

150 грн

УЗД внутрішніх статевих органів

150 грн

ЕКГ

40 грн

Фізіотерапевтичні процедури
Магніт

55 грн

Speleoterapiya

50 грн

Лазерна терапія

50 грн

Ультразвукова терапія

50 грн

Ультрафонофорез (вік. з лікувальними мазями)

55 грн

Електро - вакуумна терапія

50 грн

УВЧ-терапія

25 грн

Тубус-кварц

20 грн

Фітоінгаляції

20 грн

Кріосауна

180 грн

Ozokeritoterapiя

60 грн

Гідроколонотерапія

130 грн

Бальнеологічні процедури
Підводний душ-масаж

80 грн

Підводний душ-масаж + гідромасаж

100 грн

Підводний душ-масаж + гідромасаж + ароматерапія

130 грн

Озонова ванна + гідромасаж

45 грн

Озонова ванна + перозон
(хвоя, троянда, лаванда, лугові трави, індійська меліса, валеріана, евкаліпт)

60 грн

Перлова ванна + кольоротерапія

45 грн

Перлова ванна + перозон
(хвоя, троянда, лаванда, лугові трави, індійська меліса, валеріана, евкаліпт)
Перлова ванна + кольоротерапія + перозон
(хвоя, троянда, лаванда, індійська меліса, валеріана, евкаліпт)

60 грн
65 грн

Масаж
Масаж загальний тонізуючий

250 грн

Масаж дитячий

60 грн

Масаж антицелюлітний

300 грн

Масаж голови

60 грн

Масаж комірцевої зони

60 грн

Масаж спини

100 грн

Масаж поперечного відділу хребта з рефлекторним масажем ніг

70 грн

Масаж стоп

50 грн

Масаж рук

50 грн

Останнє оновлення інформації – 14.07.2014. Ціни можуть бути змінені без попередження
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