МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
санаторно-туристичного комплексу «ТРУСКАВЕЦЬ 365»
ДІАГНОСТИКА
Медичний центр СТК «Трускавець 365» надає широкий спектр діагностичних послуг, які
дозволять отримати інформацію про стан всіх систем організму: серця, судин, органів
травлення, нирок, статевих органів та ін.
До Ваших послуг:

лабораторна діагностика

ультразвукова діагностика

функціональна діагностика
а також консультації:

лікаря-терапевта

лікаря-фізіотерапевта

лікаря-уролога

лікаря-кардіолога

лікаря-ортопеда-травматолога

косметолога
ФІЗІОТЕРАПІЯ
від 20 грн
Фізіотерапевтичні процедури значно покращують кровообіг, нормалізують імунні процеси,
стабілізують нейрогуморальну регуляцію, здійснюють знеболювальний, регенеративний
(відновлювальний) вплив. Сучасні методи фізіотерапії, що застосовуються в Медичному
центрі СТК «Трускавець 365»:
інгаляції (содові, лікувальні)
тубус-кварц
фонофорез
електрофорез (магній, кальцій)
ампліпульс
дарсонваль
електросон
лазеромагнітна терапія
синглетно-киснева терапія
лазер надвенний
лазер скануючий
лазерна терапія ЛОР органів
фонофорез ЛОР органів
кріотерапія суглобів
озокеритотерапія
карбокситерапія
БАЛЬНЕОЛІКУВАННЯ (від 80 грн)
Сучасні бальнеологічні процедури, що застосовуються в Медичному центрі:
вихрова ванна для ніг з каштаном
каштанова ванна
вихрова ванна для м’язів та суглобів
розмаринова ванна
лавандова ванна
пініментолова ванна
бішофітова ванна
ванна для м’язів та суглобів
підводний душ-масаж
висхідний душ
гідролазерний антицелюлітний душ
УРОЛОГІЯ (від 80 грн.)
Медичний центр пропонує комплексний підхід до лікування урологічних захворювань із
використанням процедур апаратної фізіотерапії та водолікування, клімато- та фіто-терапії:
масаж передміхурової залози
озонотерпія
вібромасаж попереково-крижового відділу
висхідний душ
пневмовібромасаж передміхурової залози
ЛОД-терапія
лазеротерапія
лікувальні ванни

МАСАЖІ (від 65 грн.)
У Медичному центрі застосовується широкий спектр як ручних апаратних масажів, так і
унікальних процедур стосовно догляду за тілом:
масаж бамбуковими паличками
масаж голови
масаж лімфодренажний
масаж ручний
масаж спортивний
масаж антицелюлітний
масаж вакуумно-роликовий
масаж дитячий
масаж медовий
масаж магнітно-вакуумний
екомпресійне витягування хребта
масаж стоп
КОСМЕТОЛОГІЯ ОБЛИЧЧЯ (від 110 грн.)
Медичний центр СТК «Трускавець 365» використовує найсучасніші методики та апарати в
сфері професійного догляду за обличчям. Зберегти молодість та красу обличчя допоможуть
наступні процедури:
читка обличчя механічна
чистка обличчя ультразвукова
чистка обличчя комбінована
чистка обличчя з пілінг-контролем
ліфт-догляди для всіх типів шкіри
гіпсове моделювання
різноманітні масажі обличчя
експрес-догляди для всіх типів шкіри
карбокситерапія
гідрокситерапія
безін’єкційна біоревіталізація
фотоомолодження
мікродермабразія
кріоліфтинг
RF-ліфтинг
іонофорез для всіх типів шкіри
вакуумна терапія
різноманітні пілінги
а також ексклюзивні VIP-догляди:
безін’єкційна мезотерапія
Profacial революційне омолодження
мезотерапія Anti-age
біоревіталізація гіалуроновою кислотою
контурна пластика
плазмоліфтинг
ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ (від 100 грн.)
Процедури догляду за тілом, що застосовуються в Медичному
центрі:
кріоліполіз
електроміостимуляція
різноманітні обгортання
пресотерапія
лімфодренаж
апаратні та ручні масажі
Медичний центр санаторно-туристичного комплексу «Трускавець 365» використовує
найсучасніші методики та апарати в сфері діагностики та лікування.

