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В KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER се стремим да създадем 
царство на спокойствието и релакса, в което да се погрижите за 
Вашето физическо, ментално и душевно здраве. Философията ни 
на обслужване и пълноценно възстановяване се основава на шест 
фундаментални принципа, в които вярваме и следваме:

Жизненост и баланс – ние Ви помагаме да намерите своя 
вътрешен баланс и да живеете по-здравословно.

Физическа активност и движение – ние сме тук, за да Ви покажем 
пътя към възстановяване и рехабилитация на тялото.

Здравословно и балансирано хранене – ще Ви насочим към 
най-подходящата диета за Вашето здравословно състояние.  

Отдаденост и внимание – всяко преживяване при нас е 
персонализирано спрямо вашите здравословно състояние и лични 
предпочитания. 

Красота и грижа за себе си – ние сме тук, за да Ви подкрепим по 
пътя към себелюбовта и грижата за здравето. 

Внимателност и вътрешен мир – нашата основна мисия е да 
бъдете още по-близо до своето вътрешно Аз след всяко 
посещение в  KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER.

Открийте царството на спокойствието и релакса.
Царството, в което Вие сте владетел!





Спа процедури за тяло:

АВТОРСКИ СПА МАСАЖ80 мин. 
180 лв.

Избира се индивидуално 
според особеностите на 
Вашето здравословно 
състояние. Масажната 
процедура на автора 
комбинира различни по вид 
техники и елементи.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ50 мин. 
100 лв.

Благодарение на 
разнообразните техники 
ускорява възстановяването 
на защитните сили на 
тялото, облекчава 
напрежението и намалява 
хроничната болка, 
подобрява еластичността 
на кожата.

СПОРТЕН МАСАЖ50 мин. 
110 лв.

Възстановителен масаж, 
който облекчава 
остатъчното напрежение 
в тялото. Подобрява 
кръвообращението, 
намалява нивото на болка 
в мускулатурата и 
подпомага изхвърлянето 
на млечна киселина.



ДЪЛБОКОТЪКАНЕН 
МАСАЖ

50 мин. 
130 лв.

По- бавен, но и по-здрав и 
насочен към дълбоките 
тъкани масаж, 
включително сухожилия, 
мускули и стави. 
Подобрява мобилизацията 
на ставите и освобождава 
мускулното напрежение.

СТОУН ТЕРАПИЯ80 мин. 
145 лв.

Необикновен масаж с 
вулканична енергия. 
Топлината, генерирана от 
камъните отпуска 
мускулите и елиминира 
напрежението. Има 
аналгетичен ефект, 
подобрява притока на 
кръв, успокоява или 
енергизира.

МАСАЖ НА СТЪПАЛА20 мин. 
55 лв.

Изключително полезен и 
ефективен масаж за 
отпускане и намаляване на 
стреса. Хармонизира 
душевното състояние.



ЛИМФОДРЕНАЖЕН 
МАСАЖ

75 мин. 
135 лв.

Този масаж е цялостен и 
включва всички зони на 
тялото. Лекува цялото 
тяло и спомага за 
изхвърлянето на отрови 
след прекарани 
заболявания. Ускорява 
метаболизма.  

АНТИЦЕЛУЛИТЕН 
МАСАЖ

25 мин. 
70 лв.

Комбинация от масажни 
техники с интензивно 
въздействие върху 
проблемните зони. 
Действа в дълбочина на 
подкожната мазнина, като 
я разгражда, по този начин 
увеличава притока и 
оттока на лимфа 
и междуклетъчна теч-
ност, премахва токсини-
те от клетките.

ПЕДИАТРИЧЕН 
МАСАЖ

25 мин. 
50 лв.

Подобрява функциите на 
сърдечната мускулатура, 
дихателния тонус. Насър-
чава общото развитие на 
опорно- двигателния 
апарат. 

ЧАСТИЧЕН МАСАЖ20 мин. 
60 лв.

Масажиране на отделна 
част от тялото.



ТЕРАПЕВТИЧЕН 
МАСАЖ 

50 мин.
135 лв.
20 мин.
75 лв.

Съчетава различни 
техники- функционален 
масаж, тригерни точки, 
пасивно движение в ставите, 
мускулно разтягане. 
Масажистът, който има 
специални познания, определя 
хода на масажа след тестове, 
палпация и предварителен 
разговор и избира техники, 
които елиминират 
причините за проблема, като 
се съобразява със 
здравословното състояние 
на госта. 

ТУРСКИ МАСАЖ 50 мин. 
120 лв.

Основно почистване на 
тялото чрез ексфолиране с 
копринена ръкавица в 
комбинация с приятен и 
отпускащ масаж със 
сапунена пяна.

РИТУАЛ ОРИЕНТ 80 мин. 
175 лв.

Класически Хамам масаж в 
комбинация с класически 
масаж с масло за омекотяване 
и подхранване на кожата.



Спа рит уали за лице и тяло:

АТАР ОТ РОЗИ 
/еcomaat- българия/

70 мин. 
150 лв.

Предназначен за 
балансиране на женската 
енергия, за успокоение и 
регенериране.

АТАР ОТ ЗДРАВЕЦ 
/еcomaat- българия/

70 мин. 
150 лв.

Засилва способността за 
адаптация към стреса и 
възстановява баланса 
между ума, духа и тялото 
при мъжете.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ 
РИТУАЛ 
/anne semonin-франция/

120 мин. 
205 лв.

Почистващ и тонизиращ 
ритуал за тяло, включващ 
ексфолиране на тялото, 
маска и енергиен масаж и 
озаряваща експресна 
терапия за лице.

ДЕТОКС ГРИЖА
/anne semonin-франция/

70 мин. 
130 лв.

Ексфолиране на тялото, 
маска със скалп масаж и 
нанасяне на финален 
подхранващ продукт. 



Спа процедури за лице:

ПО МЯРКА 
/anne semonin- франция/

55 мин. 
165 лв.

Със специално отношение 
и грижа към кожата на 
всеки гост. Продукти, 
подбрани с особено 
внимание за отличен 
резултат.

КРИО МОМЕНТ 
„KINGS VALLEY“ 
/anne semonin- франция/

75 мин. 
215 лв.

Специално формулирана за 
KINGS VALLEY MEDICAL & SPA 
CENTER в синхрон с новите 
течения в СПА козметика-
та с активен анти ейдж  
ефект.

АКТИВЕН КРИО 
МОМЕНТ 
/anne semonin- франция/

55 мин. 
170 лв.

Силата на охлаждането и 
масажни техники са 
обединени за тонизиране и 
лифтинг на кожата.

ПОЧИСТВАНЕ С 
МОРСКИ МИНЕРАЛИ
/anne semonin-франция/

75 мин. 
215 лв.

Ексфолиране на тялото, 
маска със скалп масаж и 
нанасяне на финален 
подхранващ продукт. 



ОПТИМАЛНО 
ОБНОВЯВАНЕ 
/anne semonin- франция/

50 мин. 
195 лв.

Процедура за по-зряла кожа, 
за да бъде тя тонизирана, 
сияйна и подмладена.

ПОРАЗИТЕЛЕН 
ЕКСПРЕСЕН БЛЯСЪК 
/anne semonin- франция/

30 мин. 
80 лв.

Цялостна терапия за 
бляскава и сияйна кожа.



Терапии за тяло:

АНТИСТРЕС И РЕЛАКС 
/еcomaat- българия/

75 мин. 
145 лв.

Терапия за баланс и 
възстановяване на силите 
с палитра от аромати, 
създадени да отпуснат 
и презаредят целия 
организъм.

ЦЯЛОСТЕН ДЕТОКС 
/еcomaat- българия/

75 мин. 
148 лв.

Процедурата ктивира 
кръвоносната и лимфната 
система и подпомага 
работата на всички 
органи. Спомага за 
извеждането на 
излишната вода и шлаки 
извън организма.

АНТИЦЕЛУЛИТНА 
ПРОГРАМА 
„Стимул- Енергия“ 
/еcomaat- българия/

55 мин. 
130 лв.

Програма формулирана със 
100% органични продукти 
за коригиране на фигурата, 
за елестична кожа и лека 
походка.



Пилинги и маски:

ВИТАМИНЕН СКРАБ 20 мин. 
50 лв.

КАЛНА МАСКА20 мин. 
50 лв.

МАСКА СЪС СПИРУЛИНА 
И ВОДОРАСЛИ

20 мин. 
50 лв.

ДЪЛБОКОХИДРАТИРАЩА 
МАСКА

20 мин. 
60 лв.

Хидротерапии:

АРОМАТНА ХИДРО ВАНА20 мин. 
35 лв.

ПЕРЛЕНА ВАНА 20 мин. 
35 лв.

ТАНГЕНТОР20 мин. 
45 лв.







Модерният медицински център е оборудван с последно 
поколение медицинска апаратура от най-висок клас на немския бранд 
Zimmer Biomet.
 
В основата на терапевтичните процедури е минералната вода в 
местността Казанлъшки минерални бани, която се характеризира с ниско 
съдържание на сероводород и една от най-високите концентрации на 
флуорид в Европа. Минералните води от извора се 
използват за лечение и профилактика на:

- дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, 
периартрити, спордилартрити и др.;                                                                                                                                                            

- възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –ревматоиден 
артрит, болест на Бехтерев и др.

- ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
- бурсити, следфрактурни състояния, след травматични 
        състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става                 
        и др.
- гръбначния стълб: спондилити, спондилартрити, дискова болест и др.
- периферната нервна система – неврити, радикулити, плексити
- метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
- дерматологична патология и др.
- белодробната и сърдечно съдова системи.

ПОКАЗАТЕЛИ  АНИОНИ mg/l
  

mval % КАТИОНИ mg/l
  

mval 
% 

Температура 78,2° C Флуорид 24,5
  

21,97 Литий <0,05 0 

Минерализация  0,467 
g/l 

Хлорид 18,79
  

9,029 Натрий 112,72 95,03 

Флуор 24,5 
mg/l 

Сулфат 49,59 17,586 Калий  5,46 2,707 

Сероводород 1,2 
mg/l 

Хидрокарбонат 146,44 40,895 Калций  2,2 2,128 

Метасилициева 
киселина  

88 
mg/l 

Хидросулфид 1,37 0,303 Магнезий <0,12 0 

     Желязо  0,04 0,014 
 



Процедури с Zim me r Bi ome t

ЦИРКУЛАЦИОННА ТЕРАПИЯ- PHY SYS1 бр. 
20 лв.

Позволява комбиниране на различни терапии, 
електростимулация, ултразвук и различни честотни 
токове, за лечение на болка, мускулно релаксиране и 
тонизиране, също и стимулиране на метаболизма.

Назначаването на лечение става от нашият лекар. Изборът на 
процедури е според типа заболяване, а извъшването им  е от 
специализиран рехабилитационен екип. 
Грижата ни за всеки гост е индивидуална.

ТЕКАР ТЕРАПИЯ1 бр. 
20 лв.

Подходяща за успокоение на болката, отпускане на 
мускулите и подобряване на кръвообращението, сухожилията 
и костите. Апарат за високочестотен ток с концентрирано 
проникване през кожата и тъканите в мускули, сухожилия и 
кости. Има спазмолитично и противовъзпалително действие. 
Релаксира нервната система.
Текар терапията е подходяща за обща травматология, 
оттоци, ставна патология, мускулно-скелетна болка, 
възпалителни заболявания на сухожилия и стави и др. 



ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ OPTON PRO 
/с три дължини на вълната 15 W – 810 nm | 980 nm | 1064 nm/ 

1 бр. 
50 лв.

Апаратът насочва големи количества светлина в тъканта 
и така стимулира заздравяването на тъканите. Трите 
различни дължини на вълната едновременно стимулират 
рецепторите за болка на повърхността, както и 
по- дълбоките тъканни структури. Най- дългата вълна 
(1064 nm) има най-малко разсейване в тъканта. Това 
насърчава проникването на радиация в дълбоките тъканни 
слоеве и увеличава топлинния ефект в дълбоките слоеве. 

Процедурата се прилага в ортопедия и травматология за 
третиране на ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, 
артрити и артрози. Оказва благоприятно въздействие 
върху сухожилията, околоставните тъкани и при 
специфични спортни състояния  невро- вегетативни 
заболявания и други.  

УДАРНА ТЕРАПИЯ С ENPULS PRO 1 бр. 
20 лв.

Радиалната ударно- вълнова терапия е метод за лечение на 
повърхностни ортопедични заболявания. Ускореният снаряд 
от накрайника генерира механична вълна на натиск към 
тъканта. Механичният стрес предизвиква реакция в 
тъканите, приложим при ортопедични и неврологични 
състояния.  

Процедурата е подходяща за третиране на инсерционна 
тендинопатия, проблеми със сухожилията, хронични 
възпаления, хипертонични мускулни системи, миофасциални 
синдроми, хематоми, Използва се за физиотерапия, ортопедия, 
спортна медицина, урология, естетична медицина и 
дерматология.



МАГНИТОТЕРАПИЯ С EMFIELDPRO 1 бр. 
50 лв.

Процедурата използва 3 Tesla електромагнитно поле за 
статично и динамично облекчение на болката, извеждане на 
мускулния тонус, засилване на кръвообращението и 
регенерация. 

Електромагнитното поле преминава през клетки, тъкани, 
органи и кости без деформация или загуба и подобрява 
електрохимията и функцията на клетъчната мембрана. 
Силното магнитно поле на EmFieldPro- e 600 пъти 
по- силнло и стимулира нервните клетки, мускули и 
кръвоносни съдове. 

КРИО ТЕРАПИЯ С CRYO 6 PHYSIO1 бр. 
15 лв.

Процедурата намалява локално чувствителността към 
болката. Подходяща е за приложение преди лазер, преди 
ударно- вълнова терапия, преди кинезитерапия или  естетична 
анестезия на лице и тяло.

12 КАМЕРЕН ЛИМФЕН ДРЕНАЖ С POWER – Q 81201 бр. 
15 лв.

Процедурата активира циркулацията на лимфата в 
третираната област (крайници или кръст) и измества 
лимфата от периферията към големите кръвоносни съдове. 

Апаратът масажира с ритмично впръскване на въздух и с това 
повишава налягането на телесните тъкани. 



МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 50 лв.

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА
 индивидуална
 групова

50 лв.
12 лв.

25 лв.
45 лв.

ТЕРАПЕВТИЧЕН МАСАЖ  50 мин.
135 лв.

20 мин. 
75 лв.

Черноморска кал и лу га:

КАЛОЛЕЧЕНИЕ /с черноморска кал/

 частична апликация 
 цялостна апликация 

20 мин. 

25 лв.
45 лв.

ЛУГОТЕРАПИЯ /с черноморска луга/

 частична апликация 
 цялостна апликация 

20 мин. 



Хидротерапия с минерална вода
в сп ециализирано оборудване:

ТАНГЕНТОР
/подводен струен масаж, 
извършван от специалист/ 

20 мин.
45 лв. 

ВЪЗДУШНО-ВИХРОВА ВАНА 
/воден масаж на тялото през 
въздушни и/или водни дюзи/ 

20 мин.
25 лв. 

ВАНА СЪС СОЛИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА20 мин.
30 лв. 

ГАЛВАНИЧНА ВАНА20 мин.
25 лв. 

ВАНА КРАЙНИЦИ20 мин.
15 лв. 

ВАНА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО20 мин.
30 лв. 

ЧЕТИРИКАМЕРНА ВАНА20 мин.
25 лв. 



ЕЛАТЕ ПО-РАНО                                                                              
За да се насладите максимално на Вашето преживяване Ви съветваме 
да пристигнете в центъра поне 15 минути преди уговореното време, за 
да имате възможност да се подготвите и да се отпуснете преди 
процедурата. Моля, имайте предвид, че късното пристигане ще доведе 
до намаляване на времето за терапия без промяна в цената. За да бъдем 
коректни и към следващия гост, Вашата процедура ще приключи 
спрямо първоначалната резервация.

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ                                                                                                                                       
Преди посещение в KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER трябва да 
попълните „Здравна карта“. Най-учтиво Ви молим да ни информирате 
за всички специфики на здравословното Ви състояние, алергии и 
наранявания за да можем да Ви помогнем при избора на 
най-подходящите услуги за Вас.

КРАЛСТВО НА СПОКОЙСТВИЕТО И РЕЛАКСА
KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER е спокойно място без излишен шум. 
Уважавайте спокойствието на останалите гости, като не говорите 
на висок тон. Молим Ви да се въздържате от използване на мобилния си 
телефон или да го използвате в безшумен режим. Деца до 16г. възраст се 
допускат в KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER само в присъствието 
на пълнолетен придружител.

ЗА ОЩЕ ПО-ПЪЛНОЦЕННО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Препоръчваме Ви да посетите минералните басейни, сауна, парна баня 
и да вземете горещ душ, за да отпуснете напълно тялото преди 
процедури за лице и тяло. За Вашия комфорт носенето на бански 
костюми в общите части на KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER е 
задължително. Центърът предлага халати, хавлии, чехли и бельо за 
еднократна употреба, когато е необходимо. По време на процедурите 
можете да използвате Ваш бански костюм или да използвате масажно 
бельо.
Ако имате специфични изисквания за Вашата терапия или масаж, 
споделете ги с Вашия терапевт. Моля, имайте предвид, че всякакви 
сексуални действия, коментари или намеци към нашия персонал ще 
доведат до незабавно прекратяване на процедурата.

Спа етикет



АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ДОЙДЕТЕ                                                                               
Процедурата, която сте избрали, е резервирана специално за Вас. Ако 
Ви се наложи да отмените процедурата можете да го направите до 2 
часа преди началото. При анулация на резервацията след този час, на 
стаята Ви ще бъде начислена 100% от стойността на процедурата. 

ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ                                                                              
Препоръчваме Ви да оставите ценностите си в хотелската Ви стая 
или на спа Рецепция. KINGS’ VALLEY MEDICAL & SPA CENTER не носи отго-
ворност изгубени или повредени ценности, които не са били поставе-
ни депозирани за съхранение. 

ВКУСНО И ЗДРАВОСЛОВНО                                                                             
Можете да се насладите на освежаващи напитки и здравословни храни 
от Vitalis Aqua Bar и Kings’ Valley Pool Bar. Внасянето на храни и напитки 
отвън не е позволено.



Отпусн ете тялото.
Излекувайте ума.
Успокойте духа.





ул. Извора 22,
Казанлъшки минерални бани,

Казанлък

www.kingsvalleyhotel.bg


