
 

 Физиотерапия и ЛФК 

 Магнитотерапия                  10 мин                            

 Интерферентен ток              10 мин                            

 Вакуум масаж                      10 мин                         

 Галваничен ток                    10 мин                           

 Лечение с диадинамични  

токове                                    10 мин   

 Йонофореза                           10 мин                           

 Електростимулация              10 мин                          

 Ултразвукова терапия / на поле                    

 Високоинтензивен магнит                            

 Ударно-вълнова /shockwave/ 

терапия      

 Антицелулитна /x-wave/ терапия               

 Лимфодренаж                       20 мин                       

 Апаратна  яка  10 мин 

 Апаратен Масаж ходила 10 мин 

 

 

Топлолечение 

Кал апликация /на поле/                              

Кал апликация /цяло тяло/                          

Луга /поморийска/                                          

  

Водолечение 

Вана Афродита  

/с ароматни соли/                         30 мин   

Лечебна вана                                30 мин   

Перлена вана                                15 мин   

  

 

 

 

Записване на часовете за процедури се извършва на място, след настаняване в хотела, 

според възможностите на Рехабилитационния център. Гостите могат да ползват само 

определените в пакета брой и видове процедури, без да ги заменят с други. Всички 

допълнително заявени процедури се заплащат на място, по действащите цени. 

 

 

ЗА МИНЕРАЛНАТА ВОДА И МИНЕРАЛНО-ТОРФЕНАТА КАЛ 

Минералната вода е с високо съдържание на сяра хипертермална - 49°C: 

хидрокарбонатно-сулфатна- натриева, флуорна, силициева вода с висока алкална 

реакция (Ph 9.2),метасилициева киселина, около 65.7мг/л флуор 8.4мг/л.  

Природно богатство на гр. Баня е образувалото се тук естествено КАЛОНАХОДИЩЕ 

Съставът и е близък до водата, която минава през същите земни пластове. В калта, 

освен сяра и водород, има много хормони и минерали, които често се използват дори в 

състава на някои хранителни добавки. 

Минералната водата и калта помагат за лечение на: 

•всички ставни и на гръбначния стълб заболявания, опорно-двигателния апарат, 

ревматоиден артрит, инфекциозен артрит, ревматизъм, болест на Бехтерев, 

остеоартрози, заболявания на двигателната система; 

•заболявания на периферната нервна система и гръбначния мозък – неврити, плексити, 

радикулити, бурсити, травми на периферната нервна система и гръбначния мозък •  

•помага и при много други здравословни проблеми  

•въздейства при целулит, проблеми на кожата, освежава, разкрасява 

Ефективното въздействие на минералната вода се подсилва и от целебната баненска кал 

Ефектът е още по-добър, когато се приложи „букет” от  4–5 процедури: с минерална 

вода, кал, физиотерапия, масаж и движението на чист въздух.  

•Минералните извори в съчетание с чудодейната кал „собствена марка” са ефективно 

целебно средство. През 1963 година село Баня – Карловско, е обявено за лечебен 

балнеологичен курорт от национално значение. 

 


