
E-mail: physio@shterevhospital.com моб. 0877 53 17 19 
 

Първичен/Вторичен консултативен преглед с лекар физиотерапевт 25 лв 
 

Всеки Четвъртък след 13:00 ч. - безплатни прегледи за двигателното развитие 

за бебета и деца от 1 месец до 14 години с лекар физиотерапвт след запазен час! 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ(3) - предлагат се пакети(1) с до 10% отстъпка 

Лазертерапия (Лазерпунктура) 15 лв 

Ултразвукова терапия с медикамент 10 лв 

Мускулна електростимулация 10 лв 

Електролечение (интерферентен ток, магнитотерапия и др.) 9 лв 

Парафинова апликация 9 лв 

Луга компрес апликация 5 лв 

Светлолечение (солукс, ултравиолетова, инфрачервена и др.) 5 лв 
 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ - предлагат се пакети(1) с до 10% отстъпка 
Инд. занимания по кинезитерапия до 45 мин. 25 лв 

Инд. занимания по водна кинезитерапия до 45 мин.  25 лв 

Масаж и гимнастика при бебета до 30 мин.(2) 20 лв 

Водна гимнастика при бебета във вана до 45 мин.(2) 25 лв 

Водна гимнастика при бебета с патология в АКВА сектор до 45 мин.(2) 30 лв 

Изготвяне комплекс от упражнения спрямо Вашия проблем 20 лв 

Кинезиотейпинг апликация (кинезио ленти) 10 лв 
 

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ(3) Пакети:(1) 

Радиочестотен лифтинг на околоочен контур 25 лв 
Отстъпки за: 
5 бр. – 15 % 

10 бр. – 20 % 
15 бр. – 25 % 

Радиочестотен лифтинг на лице 39 лв 

Радиочестотен лифтинг на лице, шия и деколте 79 лв 

Кавитация на зона тяло 25 лв 

Радиочестотен лифтинг на зона тяло 39 лв 

• зони тяло: корем с паласки; седалище с бричове; цели бедра 
 

ПАКЕТ ЗА СЛЕДРОДИЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: безплатни прегледи с физиотерапевт и 

30% отстъпка от направата на пакет (минимум 5 бр. процедури) до 6ия месец след 

раждането. Може и п-ри от различни видове. Не вкл. Йогата и цените от АКВА. 
(1) - Всички пакети са със срок на валидност 90 дни от датата на първото посещение и трябва да бъдат заплатени в пълен 

размер до 2-ро посещение; Отстъпки: 5 до 9 бр-5% отс.; 10 и над 10 бр-10% отс. (може п-ри от различен вид); 

(2) - За тази услуга не се предлагат пакети. Клиентите трябва да заплатят еднократната стойност на услугата; 

(3) - Всички цени за услугите от посочената категория са за обработка на 1 поле/зона; 



МАСАЖИ - предлагат се пакети(1) с до 10% отстъпка мин. 

  Класически лечебен масаж: 
● двучасов масаж на цяло тяло 94 лв  120 

● масаж на цяло тяло 46 лв  60 
● частичен масаж 29 лв  40 
● локален масаж 18 лв  20 

   Масаж по време на бременност: 

● масаж на цяло тяло 59 лв 60 
● частичен масаж 35 лв 40 

   Антистрес терапия с ароматен пилинг и подмладяващо масло: 
● цяло тяло 59 лв 60 
● частична 35 лв 40 

   Аромамасаж с етерични масла: 

● цяло тяло 59 лв 60 
● частичен 35 лв 40 

   Масаж с бамбукови пръчки: 
● цяло тяло 59 лв 50 

● частичен 35 лв 30 
   Масаж с пчелен мед: 

● цяло тяло 59 лв 50 
● частичен 35 лв 30 

  ч Мануален лимфен дренаж: 
● цяло тяло 69 лв 70 

● частичен 39 лв 50 
   Антицелулитен масаж с олио с екстракт от люта чушка 35 лв  40 
Пресотерапия (апаратен лимфен дренаж) 20 лв  20 
Вибромасаж (апаратен масаж) 15 лв  15 

Масаж на лице с маска според типа кожа 35 лв  30 
Зонотерапия (масаж на ходила) 25 лв  20 

 

ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ: след заявка 24 часа по-рано. Валидни 30 дни. 
 

(1) - Всички пакети са със срок на валидност 90 дни от датата на първото посещение и трябва да бъдат заплатени в пълен 

размер до 2-ро посещение; Отстъпки: 5 до 9 бр-5% отс.; 10 и над 10 бр-10% отс. (може п-ри от различен вид); 



ЗАНИМАНИЯ ПО ЙОГА 

ЙОГА ЗА  
БРЕМЕННИ 
макс. 10 дами 

Еднократно 12 лв Понеделник: 19:00ч. 
Вторник: 13:00ч. 
Четвъртък: 18:00ч. 
Петък: 10:00ч. 

Йога за Бременни: дамите могат да започнат 
да посещават заниманията по всяко време на 
бременността. Заниманията не са разделени 
по триместър. 

Пакет 5 бр.  50 лв 

Пакет 10 бр.  80 лв 

ЙОГА ЗА  
МАМА И БЕБЕ 
макс. 8 майки с 
бебета 

Еднократно 20 лв 
Понеделник: 13:00ч. 
Сряда: 13:00ч. 
Петък: 12:00ч. 

Йога за Мама и Бебе: заниманията се 
посещават след 40-ия ден до прохождането на 
бебето. Препоръчително е да се носят 
индивидуални одеалца за бебетата. По време 
на практиката бебетата могат да бъдат 
хранени, повивани и преобличани. 

Пакет 5 бр.  75 лв 

Пакет 10 бр. 129 лв 

КЛАСИЧЕСКА  
ХАТХА ЙОГА 
макс. 10 души 

Еднократно 12 лв Понеделник: 18:00ч. 
Сряда: 19:00ч. 
Сряда -  само след заявено 
присъствие не по-късно от 3 часа 
преди заниманията. 

Молим, по възможност, клиентите да 
заявят своето присъствие на: 
 E-mail: yoga@shterevhospital.com 
 моб.: 0877 53 17 19 

Пакет 5 бр.  50 лв 

Пакет 10 бр. 80 лв 

 Всички пакети са валидни в срок от 60 дни от датата на закупуването им; 

 За Вас са осигурени стелки, йога блокчета, йога колани, одеала, модули (болстери), затоплена зала, приятна атмосфера и релаксираща музика; 

 Заниманията се водят от Елизабета Трпковска - мед. рехабилитатор, йога инструктор; 

 Заниманията се провеждат на етаж 6, кабинети № 602-съблекалня и № 603-зала. 

 Молим клиентите да изчакат пред залата, докато инструктора не им отвори съблекалнята; 

 Следете сайта на Мед. комплекс „Д-р Щерев“ за промени в графика, нови занимания, празнично работно време; 

 


