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Активна кинезитерапия при болки в 
гърба: 

Еднократно посещение       
      8 лв 

Месечна карта (8 посещения)    
                48 лв 

 

 

Активна кинезитерапия за редукция 
на теглото: 

Еднократно посещение       
      6 лв 

Карта за 8/осем/ посещения   
      48 лв 

Карта за 12/дванадесет/ посещения   
      60 лв 

Карта за 16/шестнадесет/ посещения 
      72 лв 

Карта за 24/двадесет и четири/ посещения 
      96 лв 

Посещение за индивидуални тренировки  
      25 лв 

 

 

Активна кинезитерапия за възрастни 
и пенсионери: 

Карта за 8/осем/ посещения   
      16 лв 

Карта за 12/дванадесет/ посещения   
      24 лв 

 

 

 

Солариум: 

1 минута     
       1 лв 

Сауна: 

1 час  /максимум 4 души/  
            15 лв 

 

 

Програма Мама,Татко и Аз: 

Еднократно посещение       
      12 лв 

Месечна карта (12 посещения)    
                 96 лв 

 

mailto:office@debelarium.com�


 КАЛОЯН НОВ СИЛУЕТ 
Гр. София 

Бул.  „Симеоновско шосе”  №36 
Тел. 02/ 962 39 28 

Моб.тел. 089/ 901 60 84 
Email: office@debelarium.com 

www.debelarium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                     

 

 

Масажни практики/класически 
масаж/: 

Масаж цяло тяло/60 мин./   
      35 лв 

Масаж частичен гръб/30 мин./  
      20 лв 

Масаж частичен масажна яка/30 мин./ 
       

Масаж частичен горни крайници/30 мин./ 
      20 лв 

Масаж частичен долни крайници/30 мин./ 
      20 лв 

 

 

 

 

 

Анти целулитен масаж/45мин. 

 Отстраняване на целулит чрез уникалния 
авторски метод на кинезитерапевт Калоян 
Колев Антицелулитен дрениращ ръчен 
масаж на всички проблемни зони 
включително и 3-4 степен целулит с 
изглаждащ ефект без да оставя неприятни 
синини и да изпитвате ужасни болки. 

Работим само с доказани италиански и 
немски марки козметика. 

Цена : 10 процедури достатъчни за  
лечението  на 1-ва и 2-ра степен целулит 

550лв 

Цена : 15 процедури за лечението на 3-та 
степен целулит            

                                                          750лв 

 

 

 

Пакет „Презареждане”   
      45 лв 

 /вкл. 2 посещения активна 
кинезитерапия, сауна, цялостен масаж и 
солариум/ 

Пакет „ВИП” /месечен/   
                    360 лв 

/вкл.16 индивидуални посещения, 1 
цялостен масаж седмично, солариум/ 

 

 

Цените са валидни до края на 
м. Декември 2010г. 

За корпоративни клиенти 
отстъпка 20% 
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