
 

Чрез: 

иглотерапия, лазер, 
скенер, мокса, 

вендузи, 
аурикотерапия, 

зонотерапия, след 
проведена ирисова 

диагностика.  

 

  

 

  

 

  

 

Оздравителна програма 
 

магистър Ваня Александрова  

САЙТ:  www.veritas-bg.com 

За записване:  0889 50 15 74,  

 0894 31 76 87 

Оздравителната програма  ще ви освободи от стреса, 
болките, чувството за тревожност и неспокойство, ще 
увеличи притока на кислород в тялото ви и ще го тонизира.  
Ако ви боли рамо, шийни прешлени, крак, кръст или имате 
нужда от общи оздравителни процедури и имате малко 
време, използвайте го за да закрепите здравето си за 
следващия зимен сезон. 

http://www.veritas-bg.com/


 

Хотел КАМЕНЕЦ - КИТЕН 

се намира в близост до морския бряг. Уникалното е в 
съчетанието на морски климат и борова гора, което влияe много 
добре при алергични, астматични, сърдечни и кожни проблеми. 

 

 

Оздравителна програма 

От 1 до 10 май в Китен – хотел Каменец - 4 звезди ще се 

проведе оздравителна програма. Програмата включва: 

- Лечение - иглотерапия, лазер, скенар, масаж, вендузи, 

зонотерапия (според проблема и лечението) 

- Спорт - три вида гимнастика - на столче, с гирички и др. -

провежда се от професионалист 

- Походи - до Приморско или до Царево и обратно по 

плажната ивица (с  избор  на маршрута) 

- Релакс - танци и  разходки 

- И др. по желание. 

Лечението ще се провежда от специалисти към  

Медицински  център “ВЕРИТАС” 

Терапии - магистър Ваня Александрова 

 

 

Цени за ЕДНА нощувка: 

- 22 лв. за самостоятелна стая 

- 30 лв. за стая с 2 легла 

По желание закуска - 5 лв. 

Пълно меню - закуска, обяд и вечеря – 15 лв. 

Гимнастика - 6 лв. на ден  за 2 часа 

По желание може и 3 часа 

Процедурите се заплащат допълнително - 10 процедури 

Процедурите и спорта са задължителни за програмата 

При невъзможност за пълна програма минимум 5 дни 

Оздравителната програма включва лечение и профилактика на 

здравни проблеми, като след предварителна консултация и 

диагностика се определя какви процедури ще са удачни за всеки 

поотделно. 

Тръгване на 30 април 2014 г. 

Връщане на 11 май 2014 год. 

Няма как да разберете дали ще се почувствате добре, ако не 

дойдете, но ако дойдете ще се радвам да прекараме няколко 

дни заедно. 

Тел. за записване: 0889 50 15 74, 0894 31 76 87 

Сайт: www.veritas-bg.com 


