ПРОГРАМА СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ
-10%
Минералната вода използвана в медикъл спа център „Стримон Гардън“ се характеризира
като гореща (73ºС), слабоминерализирана, въглекисела, хидрокарбонатно, сулфатно, натриева,
силициева и флуорна, подходяща за балнеолечение на хронични гинекологични заболявания и
стерилитет.
Лечебното действие на Кюстендилската минерална вода се
дължи главно на
специфичният й минерален състав и ниския редокс потенциал. Благодарение на това, тя оказва
антивъзпалителен, хрущялопротективен и биостимулиращ и детоксичен ефект върху човешкия
организъм по пътя на външното и питейно балнеолечение.
Положителният ефект от комплексното балнеолечение в курорта се проявява чрез
намаляване на стреса на организма, потискане на хроничните възпалителни заболявания на
половата система, стимулиране на нейната функцията, водещо до подобряване на репродуктивната
възможност на организма.
1. Програма СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ се провежда под ръководството на ЛЕКАРСКИЯ НИ
ЕКИП:



Д-р Татяна Ангелова, д.м.  специалист по физикална и рехабилитационна медицина,
управител на балнеолечебен център в Медикъл СПА Хотел „Стримон Гардън“
Д-р Йовка Димитрова – специалист по вътрешни болести

2. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАМАТА?
Програмата е подходяща за профилактика и балнеолечение на ЖЕНИ и МЪЖЕ над 18
годишна възраст с хронични неспецифични възпалителни заболявания на половата система.
3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Овладяване на стреса; потискане на възпалителния процес в половата система и
стимулиране на яйчниковата функция при жените и сперматогенезата при мъжете.
4. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОГРАМАТА:
 Консултация с лекар: начална и заключителна
 ТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС, по лекарско предписание:
 Питейно балнеолечение с бутилирани (пренесени) минерални води;
 Външно балнеолечение – по една процедура на ден – термален терапевтичен басейн с
хидромасаж и / или подводна лечебна гимнастика;
 Термотерапия – по една процедура на ден – сауна, парна баня, луголечение, калолечение;
 Кинезитерапия – по една процедура на ден – мануална терапия, частичен лечебен масаж;
 Физиотерапия – по две процедури на ден – електротерапия с нискочестотни,
средночестотни и интерферентни токове, ултразвук, магнитно импулсно поле и др.
10% отстъпка от всички допълнително избрани от клиента СПА процедури
гр. Кюстендил, ул. “Цар Симеон I-ви“ №24
тел.: +359 78 559 000; моб.: + 359 879 35 36 49
web: www.strimon.bg; e-mail: reception@strimon.bg

5. ЕФЕКТ ОТ ПРОГРАМАТА:
Ефектът от програмата е в пряка зависимост от подължителността на курса от
терапевтични процедури и от тяхната честота.
6. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОГРАМАТА: 3, 5 или 7 дни
7. ПАКЕТНИ ЦЕНИ НА ЗА ДВАМА:
НАСТАНЯВАНЕ

ПАКЕТ 3
НОЩУВКИ

ПАКЕТ 5
НОЩУВКИ

ПАКЕТ 7
НОЩУВКИ

Двойна стая „ДЕЛУКС“

1132.00 лв.
1018.80 лв

1751.00 лв.
1575.90 лв

2330.00 лв.
2097.00 лв

Суит „ЕКЗЕКЮТИВ“

1312.00 лв.
1180.80 лв

1979.00 лв.
1781.10 лв

2558.00 лв.
2302.20 лв

Посочените цени са за помещение и включват:
 Съответния брой нощувки, с включени закуски и вечери, достъп до закрит минерален
басейн, SPA & Wellness Център (Римска баня, парна баня, финландска сауна,
инфрачервена сауна, контрастен басейн, топли релакс пейки, релакс зона с топли легла),
фитнес зала, паркинг, интернет, туристическа такса, туристическа застрховка, ДДС
 1 безплатна 50 мин. Вана на клеопатра за двама
 10% отстъпка от всички допълнително избрани СПА процедури
 20% отстъпка от консумацията в ресторантите и лоби бара на хотела




Пакет 3 нощувки:
Процедури: 2 дни по 3 процедури дневно по лекарско предписание;
Пакет 5 нощувки:
Процедури: 4 дни по 3 процедури дневно по лекарско предписание;
Пакет 7 нощувки:
Процедури: 6 дни по 3 процедури дневно по лекарско предписание;
Офертата е валидна за периода от 15.07.2022г. до 31.08.2022г.
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