
    

 

  
Балнеокомплекс АкватониК- гр.Велинград 

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ, 
ФИЗИКАЛНА и РЕХАБИЛИТАЦИОННА 

МЕДИЦИНА 
 

 
 
 
 
 
 
Минералната вода в Балнеокомплекс АкватониК се характеризира като хипертермална 

/47,5градуса/, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатно - натриева , флуорна, 
слаборадонова и алкална /РН-9,18/. 
Подходяща е за лечение  на следните заболявания: 

1. Заболявания на опорно- двигателения апарат – дегенеративни, възпалителни, 
следтравмени 

2. Ендокринно- обменни заболявания - затлъстяване, захарен диабет, подагра, 
хипофункция на половите жлези 

3. Гинекологични заболявания - неспецифични възпалителни, и стерилитет - мъжки 
и женски 

4. Респираторни заболявания  - неспецифични възпалителни и алергични 
5. Заболявания на периферната  нервна система и функционални нервни 

заболявания 
6. Питейно приложение на минералната вода при стомашни, жлъчно-чернодробни 

и бъбречно - каменни заболявания. 
 
 

Balneo Complex AquatoniK- Velingrad 
BALNEOLOGY,  

PHYSICAL and REHABILITATION CENTER 
 

 
 
 
 
The mineral water at Balneo Complex AquatoniК are characterized as hyper - termal, low 

mineralized, hydrocarbonate – sulphate – sodium, fluorine, low radon and / pH is 9,18 /medium 
alcaline. 
Based on the ingredients and characteristics the water is good for curing: 

1. Diseases -Degenerative and inflammatory disorders of bones and joints  
2. Endocrine defined disorders such as overweight, sugar diabetic diseases, podаgra, 

hypo function of the genitals est.    
3. Gynecological diseases, nonspecific inflammation, and infertility, male and female 
4. Respiratory diseases - non-specific inflammatory and allergic 
5. Peripheral nervous system and functional nervous diseases 
6. Consuming the mineral waters is good for certain stomach disorders, gall-   

bladder- liver and kidney- stones diseases 
 
 



    

 

 
 
 
 

Утвърдил: Д-р Бухов 

ЦЕНОРАЗПИС/ PRICE LIST 

Цените са с включен ДДС. / Prices are with taxes 
 

№ ПРОЦЕДУРИ / PROCEDURES 
Продължителност 

в минути /     
Minutes 

Цена в BGN /  
Price 

1. Лечение с ултразвук / Ultrasound therapy 7 12.00 
2. Магнитолечение / Magneto therapy 15 / 20 8.00 
3. Лечение с интерферентен ток / Treatment with low- frequency current 15 8.00 

4. Лечение с диадинамичен ток / Treatment with diadynamic currency 10 8.00 

5. 
Интерферентен ток с вакуум / Treatment with low – frequency current 

and vacuum 
15 12.00 

6. 
Лечение с интерферентен ток - “Пейн килър” / Treatment with low- 

frequency current - “Pain killer” 
10 / 20 8.00 

7. Инфрачервена лампа “Солукс” / Infrared heating lamp “Solux” 10 8.00 

8. Клетка на "Роше" с индивидуална ЛФК / The Cage of ‘Roche’ with 
individual gymnastics 

15 / 20 10.00 

9. 
Инхалации с минерална вода и / 

или с билка/ Inhalations with mineral waters and/or herb 
5 /10  5.00 / 8.00 

10. 

Калолечение с лиманна поморийска кал / Mud therapy with Pomorie 
mud : 

- цяло тяло / full body 
- апликация / application 

 
 

20 
20 

 
 

25.00 
8.00 

11. 
Луголечение с  поморийска луга / Lye therapy with Pomorie liquor / 

- цяло тяло / full body 
- апликация на едно поле / application 

 
 

20 
20 

 
 

15.00 
8.00 

12. Подводно струев масаж / Underwater steam massage 15 15.00 
13. Масажна яка / neck massage 15 25.00 
14. Частичен лечебен масаж / medical partial massage 20 35.00 
15. Групова лечебна гимнастика / Group medical gymnastics 15 / 20 6.00 
16. Индивидуална лечебна гимнастика / Group medical gymnastics 15 / 20 10.00 

17. 
Групова подводна лечебна гимнастика / Group underwater medical 

gymnastics 
15 / 20 6.00 

18. 
Индивидуална подводна лечебна гимнастика / Individual underwater 

medical gymnastics 15 / 20 10.00 

19. Първичен  лекарски преглед / Primary medical examination - Безплaтен / free 
20. Вторичен лекарски преглед  / Second medical examination - 20.00 

21. 
Първичен лекарски преглед / външни гости / Primary medical 

examination /outside guests/ 
- 20.00 

22. Измерване на кръвно налягане / Measuring blood pressure - 3.00 

23. Апаратен лимфен дренаж /Apparatus of lymphatic drainage  

30.00 -  крака / legs 
30.00 – ръце / hands 

20.00 - коремна област 
/ abdominal area 


