
 

 

 

 

ТЕРАПІЯ 

 Найменування аналізу Ціна 

 ІНФОРМАЦІЙНО - ХВИЛЬОВА НАДВИСОКОЧАСТОТНА 
 акупунктурна за результатами   діагностики  (одна процедура) 85 грн. 

 зональна  тривалістю 15 хвилин (одна процедура) 55 грн. 

 СВІТЛОТЕРАПІЯ 
 акупунктурна або зональна (одна процедура) 40 грн. 

 МАТРИЧНО - ІНФОРМАЦІЙНО РЕЗОНАНСНА ТЕРАПІЯ 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 50 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (окрема процедура )   

240 грн. 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 50 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (в комплексі) 

175 грн. 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 30 хвилин  
(КВЧ-терапія 20 хвилин) (окрема процедура) 

165 грн. 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 30 хвилин  
(КВЧ-терапія 20 хвилин)(в комплексі) 

100 грн. 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія 
фотоспелеотерапія - 60 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (окрема процедура) 

265 грн. 

 
Матрично - інформаційно резонансна терапія 
фотоспелеотерапія - 60 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (в комплексі) 

200 грн. 

 

 
ФОТОСПЕЛЕОТЕРАПІЯ 

 - 40 хвилин (окрема процедура ) 100 грн. 

 - у комплексі з нуга-бест (окрема процедура) 138 грн. 

 КУРС ГОЛКО-НВЧ ТЕРАПІЇ ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ 
 (9 процедур) 1 340 грн. 

 (1 процедура) 140 грн. 

 МАГНІТНО - ТЕРМО - ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ пара орбітальних зон (10 хвилин) 
  - в комплексі 65 грн. 

  - окрема процедура 90 грн. 

 ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЯ  НИЗЬКОЧАСТОТНИМ  СТРУМОМ (25 хв) 
  - в комплексі 75 грн. 

  - окрема процедура 110 грн. 

 



 

 

 

 

 
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 

  - в комплексі 75 грн. 

  - окрема процедура 120 грн. 

 ДАРСОНВАЛІЗАЦІЯ 
  - в комплексі 55 грн. 

  - окрема процедура 95 грн. 

 АМПЛІПУЛЬС ТЕРАПІЯ (СМТ) 
  - в комплексі 65 грн. 

  - окрема процедура 100 грн. 

 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ФОНОФОРЕЗ 
  - в комплексі 75 грн. 

  - окрема процедура 120 грн. 

 ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНА 
  - в комплексі 65 грн. 

  - окрема процедура 100 грн. 

 НАДВЕННА ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ 
  - в комплексі 65 грн. 

  - окрема процедура 100 грн. 

 ДІОДІНАМО ТЕРАПІЯ (ДДТ) 
  - в комплексі 65 грн. 

  - в комплексі 65 грн. 

 МАГНІТНОТЕРАПІЯ 
  - в комплексі 65 грн. 

  - окрема процедура 100 грн. 

 УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ОПРОМІНЕННЯ (УФО) 
  - в комплексі 45 грн. 

  - окрема процедура 90 грн. 

 З АМІНОКАПРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 5% 65 грн. 

 З ТІОСУЛЬФАТОМ НАТРІЮ 55 грн. 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
З ФЛІКСОТИДОМ 

  ендогенна  20 хвилин 60 грн. 

 
 екзогенна (на віруси, грибки, простіші та бактерії) апарат " Ланта - 
Z"   

  - окрема процедура 95 грн. 

  - в комплексі: одна програма 60 грн. 

  - в комплексі: дві програми 95 грн. 

  - в комплексі: три програми 120 грн. 


