
ЦЕНТЪР ЗА 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА 

ТЕРАПИЯ

Семма
Здравето ни е измеримо в 
3 компонента - физическо, 
емоционално и ментално. 

Обикновено вниманието ни 
е насочено към конкретен 

аспект от здравето ни и най-
често това е физическият. Така 
губим общия поглед за себе си и 
баланса в цялостната хармония 

на нашето състояние. Център 
за Неконвенционална Терапия 
Семма се стреми да помага на 
клиентите си чрез отделяне 
на необходимото внимание 
и време върху различните 
аспекти и възприятия - от 
микробиологичния баланс 

и функциите на системите в 
организма, през чисто физически 

мануални терапии с пряко 
въздействие и до духовно-

емоционалните ни възприятия. 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

За повече информация можете да 
посетите сайт:  

http://semma-health.com/
Или да се обадите на телефон:  

+359 884 809 652
Адрес:  

ул. Константин Иречек №7, офис 1 



ЦЕНТЪР ЗА 
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА 

ТЕРАПИЯ

К А Т А Л О Г  У С Л У Г И

Семма
Прегледи и терапии: Цена

в лв.

1. Първи пълен преглед  
(общ преглед, който включва и бърз 
скрийн тест за общото състояние на 
клиента - всички системи на тялото, 
витамини, минерали, органи и също 
така общо състояние и оплаквания. 
Завършва с препоръки по отношение на 
потенциални проблеми)

70

2. Първи специфичен преглед  
(конкретен преглед по конкретно 
оплакване)

50

3. Първи общ бърз скрийн тестинг  
(бърз скрийн тест за общото състояние 
на клиента - всички системи на тялото, 
витамини, минерали, органи)

40

4. Вторичен преглед / терапия (без уреди) 30

5. Вторичен преглед / терапия  
(вкл. уреди / елктростимулация / 
ултразвук / тейпинг)

40

6. Пакет 5 терапии 150

7. Терапия само с един уред / 
елктростимулация / ултразвук / тейпинг

20

8. Пълен честотен преглед  
(Включва задълбочен честотен тест 
за изследване на паразити, вируси, 
бактерии. Отнема до 2 часа.)

130

9. Честотна терапия 20

10. Вулканични камъни 30

11. Енергийна терапия  
(сеанс чрез лечебна енергия)

40 

12. Пакет Енергийна терапия (4 сеанса) 120

13. Пасивна Йога (в зависимост от 
оплакванията пациентът се поставя 
в различни пози за 5-30 минути в 
зависимост от възможностите си като се 
използват помощни средства с цел да не 
изпитва напрежение и ограничение от 
мускулни, нервни и меки тъкани)

40



Масажи
14. Масаж Цяло Тяло (60 минути) 80

15. Масаж с Вендузи (40 минути) 50

16. Масаж Частичен (30 минути) 40

17. Рефлексология (20 минути) 40

18. Ергон терапия (40 минути) 40

19. Микроспецифична мануална терапия 
(конкретен мускул / става / мека тъкан)

20

20. Маг масаж (комбинация от масажни 
техники и лечебна енергия)

120

Дистанционни консултации 
(Чрез скайп / месинджър / вайбър / уотсъп или др.
В зависимост от необходимия специалист някои от 

консултациите могат да бъдат проведени с превод от 
чужд език.)

21. Специалист (ортопед/невролог) 50

22. Специалист Диетолог 50

23. Специалист Лимфа Рехабилитатор 50

24. Специалист (съдов лекар/кардиолог) 50

25. Специалист (дерматолог/микробиолог) 50
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За всеки клиент е важно 
да разбира и осъзнава, че 

неконвенционалните методи 
не претендират да заместват 

конвенционалната медицина и 
по никакъв начин не заместват 

лечението и предписанията 
дадени от лекуващия лекар. 

Услугите за подобряване 
на общото състояние се 
ползват от клиентите по 

собствен избор и на собствена 
отговорност. Център за 

Неконвенционална Терапия 
Семма не поема отговорност за 
личното здраве на клиентите 

и не замества лекарски 
препоръки. Изпълнението 

или неизпълнението, начина 
и честотата на изпълнение 
на съветите и препоръките, 

дадени в Център за 
Неконвенционална Терапия 

Семма, са изцяло лична 
отговорност на клиента.


