
	
	

МЦ „МЕДИКА-ЕКСПЕРТ“ ЕООД   
клон Нареченски бани  

с. Нареченски бани, ул. Христо Ботев №1 

	

ЦЕНОРАЗПИС 
Ценоразпис възстановителен център 

За гости на хотела 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна 
физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона + 
салон за лечебна физкултура                                        за 1 ден                                                               

 
10 лв. 

За външни посетители 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна 
физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона 

                                       за 1 ден 

 
15 лв. 

Карта за комплексно ползване на помещение за подводна 
лечебна физкултура, помещения за термотерапия, релакс 
зона                                                                           10 посещения 

 

 
100 лв. 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна 
физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона + 
салон за лечебна физкултура                                        за 1 ден 

 
19 лв. 

Карта за комплексно ползване на помещение за подводна 
лечебна физкултура, помещения за термотерапия, релакс 
зона + салон за лечебна физкултура                 10 посещения 

 
150 лв. 

За гости на хотела и външни посетители 

ПАСИВНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

Масаж частичен 10 мин. 15 лв. 
Масаж гръб 20	мин. 22 лв. 
Масаж 30 мин. 30 мин. 28 лв. 
Масаж 50 мин. – Цяло тяло  50 мин. 45 лв. 
Масаж 60 мин. Цяло тяло с лице 60 мин. 55 лв. 

РЕЛАКСИРАЩИ ПАСИВНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ 
ПРОЦЕДУРИ 

Масаж частичен 10 мин. 16 лв. 
Масаж гръб 20	мин. 25 лв. 
Масаж 30 мин. 30 мин. 30 лв. 
Масаж на цяло тяло  50 мин. 49 лв. 
Масаж на цяло тяло с лице 60 мин. 59 лв. 
Масаж с мед /на гръб/ 20 мин. 27 лв. 
Вендузи – статични 20 мин. 25 лв. 
Масаж със силиконови/ стъклени вендузи на гръб 20 мин. 35 лв. 
Масаж с вулканични камъни частичен 30 мин. 35 лв. 
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Масаж с вулканични камъни цял 60 мин. 70 лв. 
Ексфолиация на лице 50-60 мин. 55 лв. 
Антистрес терапия за лице 50-60 мин. 50 лв. 
Радиочестота 20 20 мин. 28 лв. 
Радиочестота 20 ПАКЕТ 2 броя 

 
 

50 лв. 
Радиочестота 30 30 мин. 35 лв. 

  
 
 

Радиочестота 30 ПАКЕТ 2 броя 60 лв. 
Текар терапия 15 
20 

15 мин. 25 лв. 
Текар терапия 20 20 мин. 35 лв. 
Мокса и вендузи 30 мин. 40 лв. 
Електросън 25 мин. 20 лв. 
Електросън - ПАКЕТ  
 
  

3 броя 50 лв. 
Дълбока осцилация 15 мин. 22 лв. 
Дълбока осцилация - ПАКЕТ  3 броя 60 лв. 
Апаратен дренаж - пресотерапия на 1 зона /крака или талия или 
ръка/ 

20 мин. 12 лв. 
Апаратен дренаж - пресотерапия на 1 зона ПАКЕТ /крака или 
талия или ръка/ 

3 броя 30 лв. 
Апаратен дренаж - пресотерапия на 2 зони /крака с талия/ 20 мин. 15 лв. 
Апаратен дренаж - пресотерапия на 2 зони ПАКЕТ /крака с 
талия/ 

3 броя 40 лв. 
Безиглена електропорация 10 мин. 15 лв. 
Безиглена електропорация 10 мин. - ПАКЕТ  5 броя 65 лв. 
Безиглена електропорация 15 мин. 25 лв. 
Безиглена електропорация 15 мин. - ПАКЕТ  5 броя 100 лв. 
Безиглена електропорация 30 мин. 35 лв. 
Безиглена електропорация 30 мин. - ПАКЕТ  5 броя 150 лв. 

ЗОНОВА ТЕРАПИЯ 
Зонова терапия на длани или стъпала 20 мин. 26 лв. 
Антицелулитен масаж 20 мин. 27 лв. 
Електростимулатор – целутрон 20 20 мин. 15 лв. 
Електростимулатор – целутрон 40 40 мин. 17 лв. 
Обратна електрофореза  20 – 30 мин. 12 лв. 
При закупуване на карта за обратна електрофореза 3 броя 30 лв. 
Ползване на помещение за ексфолиация / на човек / 1 час 5 лв. 
Ексфолираща терапия 40 мин. 65 лв. 
Лечебен масаж след ексфолираща терапия 20 мин. 35 лв. 
Ексфолираща терапия + лечебен масаж 20 мин. 35 лв. 
Салон за лечебна физкултура 
 

1 час 
посещени 

брояе 

4 лв. 
Карта за салон за лечебна физкултура 10 

посещения 
30 лв. 

ВОДОЛЕЧЕНИЕ 

Вана с химично действие с постепенно покачване на минутите 7 – 21 мин. 8 лв. 
Вана с химично действие – ПАКЕТ 6 броя 42	лв. 
Вана с лечебни билки 7 – 21 мин. 10 лв. 
Вана с механично действие 20 мин. 12 лв. 
Подводноструев масаж – тангентор / частичен 15 мин. 18 лв. 
Подводноструев масаж – тангентор цяло тяло 30 мин. 25 лв. 


