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ПОСЛУГА
Консультація терапевта, озонотерапевта

ЦІНА,
грн
100 -250

Внутрішньовенне краплинне введення озонованого розчину (ОФР)
200 мл

140

Внутрішньовенне краплинне введення озонованого розчину (ОФР)
400 мл

200

Велика аутогемотерапія (ВАГТ) з озоном

260

Мала аутогемотерапія (МАГТ)

70

Мала аутогемотерапія (МАГТ) з вітамінами

85

Видалення телеангіоектазій на ногах

140

Вушна інсуфляція (ВІ) з озоном

50

Обколювання озоно-кисневою сумішшю підшкірно, 1 ділянка

80

Обколювання озоно-кисневою сумішшю підшкірно, 2 ділянки

140

Обколювання озоно-кисневою сумішшю підшкірно, 3 ділянки

180

Обколювання проблемних ділянок озоно-кисневою сумішшю (сідниці,
стегна)
Пиття дистильованої озонованої води, 150 мл

300

Плазмаферез без апаратний

3500

20

Озонована олія «Ентерозон-300», 50 мл

40

Озонована олія «Ентерозон-300», 100 мл

70

Озонована олія «Ентерозон-300», 500 мл

300

Озонована олія «Ентерозон-1000», 100 мл

110

Косметична олія «Ентерозон-К», 30 мл

50

Косметична олія «Ентерозон-К», 100 мл

160

Озонована олія «Ентерозон - 2000», 30 мл

70

Контейнер для озоно-кисневої суміші, 500 мл

70

Газація в мішку ураженої ділянки

70

Капсули «Ентерозон», 1 блістер

75

Капсули «Ентерозон» 42 капсули

168

Капсули «Ентерозон» 180 капсул

540

Спа - детоксикація організму

130

Нелінійне біорезонансне тестування організму

350

Внутрішньовенна ін’єкція

50

Внутрішньом’язева ін’єкція

40

Внутрішньовенна крапельниця

80

Косметологія обличчя
Механічна чистка обличчя (демакіяж , гель для розпарювання, очищення 300
за допомогою інструментів або мануальна чистка, дарсонвалізація,
маска заспокійлива, крем-маска на вихід)
Ультразвукова чистка (демакіяж, ензимний пілінг, очищення обличчя за
350
допомогою ультразвукового скрабера, тонізування, дарсонвалізація,
заспокійлива маска, крем-маска на вихід)
Комбінована чистка обличчя (поєднання механічної та ультразвукової)
450

Неінвазивна карбокситерапія

420

Мезотерапія обличчя комплексними гомеопатичними препаратами

350 -500

Обколювання та корекція овалу обличчя озоно-кисневою сумішшю

250

Обколювання висипних елементів на обличчі озоно-кисневою сумішшю

150

Мигдалевий пілінг

300

Мультивітамінний пілінг

150

Знечулення обличчя

40

Біоревіталізація обличчя

570

Масаж лиця лімфодренажний

100
100

Масаж лиця класичний
60
Дарсонвалізація обличчя
150
Масаж обличчя равликами

