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УСЛУГИ И ЦЕНИ НА ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - СОФИЯ
Услуга

Цена/лв

ЮМЕЙХО профилактика и поддържащи
процедури - врат, кръст, гръб и др. и
консултации

40.00 лв.

продължителност: 15 мин.

ЮМЕЙХО профилактика и поддържащи
процедури - врат, кръст, гръб и др. и
консултации

50.00 лв.

продължителност: 20 мин.

ЮМЕЙХО профилактика и поддържащи
процедури - врат, кръст, гръб и др. и
консултации

70.00 лв.

продължителност: 30-40 мин.

ЮМЕЙХО профилактика и поддържащи
процедури - врат, кръст, гръб и др. и
консултации

120.00 лв.

продължителност: 1 час

ЮМЕЙХО профилактика и поддържащи
процедури - врат, кръст, гръб и др. и
консултации

200.00 лв.

продължителност: 2 часа

30 лв.

продължителност: 30 мин.

Рейки
Пакет: 5 процедури ЮМЕЙХО с бонус
детоксикираща процедура

според избора на
пакета
с 2% отстъпка

Информация

продължителност:
минимум 2 часа/процедура

Услуга
Пакет: 10 процедури ЮМЕЙХО с бонус
3 детоксикиращи процедури

Цена/лв

Информация

според избора на
пакета

продължителност:
минимум 2 часа/процедура

с 5% отстъпка
Консултация (кифоза, сколиоза и др.
гръбначни изкривявания) при специалист
ЮМЕЙХО цялостна лечебна терапия

100 лв.
700.00 лв.

продължителност: 1 час
продължителност: 8 часа
Включва: интервю, снемане на
случая, диагнсотика,
консултация, измерване
Центъра на тежестта,
ЮМЕЙХО процедура от
специалист с 20-годишена
практика ЮМЕЙХО,
детоксикираща процедура,
антипаразитна процедура,
повишаване на енергията Чи с
вибростенд, РЕЙКИ (дава се по
време на ЮМЕЙХО сесията),
препоръки за хомеопично
лечение, изготвяне на
индивидуална хранителна
програма, избор на найподходящите за случая
хранителни добавки и
радиестезичното им тестване,
препоръчителен режим на
хранене и живот.

ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
ЗА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ!
Ако до 25-та процедура не настъпят
подобрения и регресия на проблема –
парите се връщат.

Измерване Центъра на тежестта и
съответната консултация

40.00 лв.

продължителност: 20-30 мин.

Симулаторни тренировъчни програми за
корегиране Центъра на тежестта

40.00 лв.

продължителност: 20-30 мин.

Йонна Детоксикация

40.00 лв.

продължителност: 1 час
Включва измерване на pH на
организма, детоксикация и
минерализация на организма

Забележка: Препоръчителен брой 25
процедури (при тежки заболявания може
да достигне до 70 процедури) *
ДЕНС (динамична електро невростимулираща) терапия

40.00 лв.

продължителност: 20-40 мин.

Антипаразитна прцедура

40.00 лв.

продължителност:

Забележка: Пълната антипаразитна
програма изисква 45 процедури **

1 час и 30 мин.

Услуга
Вибростенд (уред за покачване на ЧИенергията)

Цена/лв

Информация

20 лв.

продължителност:
от 10 мин. до 40 мин.

Забележка: по програма
Изправителна гимнастика

13 лв.

продължителност: 60 мин.

9 лв.

продължителност:

Занимания в група
Лечебна Йога

1 час и 30 мин.

Занимания в малки групи.
Индивидуален подход към всеки.
Масаж на корем (Ампуко масаж)

20 лв.

продължителност: 15-20 мин.

Масаж на глава

20 лв.

продължителност: 30 мин.

Класически масаж цяло тяло

60 лв.

продължителност: 60 мин.

Аромотерапия

70 лв.

продължителност: 60 мин.

Меден масаж цяло тяло

70 лв.

продължителност: 60 мин.

Масаж с шоколад и какао

80 лв.

продължителност: 60 мин.

Хот-стоун масаж (Hot stone massage)

70 лв.

продължителност: 60 мин.

Антицелулитен масаж

40 лв.

продължителност: 40 мин.

Антицелулитен масаж

60 лв.

продължителност: 60 мин.

Масаж на ходилата/стъпалата

20 лв.

продължителност: 30 мин.

Масаж лице и деколте

30 лв.

продължителност: 30 мин.

3600 лв.

продължителност:

(без ДДС)

общо 200 учебни часа;

с масажни масла

(силен антиоксидант)

ЮМЕЙХО обучение с диплома от
Института по превантивна медицина –
Токио

36 часа/седмично без неделя
Всички цени са с включен ДДС.

ПРОМОЦИИ
VIP карти
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕЛИТА И СЕ ПОЧУВСТВАЙТЕ КАТО ЕЛИТНИТЕ СПОРТИСТИ,
РУСКИТЕ КОСМОНАВТИ И ОЛИГАРСИ, ТОП МОДЕЛИТЕ И МНОГО ОТ СВЕТОВНО
ИЗВЕСТНИТЕ ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПОЛЗВАТ И СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ С ПОМОЩТА НА
ЮМЕЙХО.

При закупуване на ЗЛАТНА ВИП КАРТА (GOLD VIP CARD) спестявате 10% от
реалната цена на всички услуги на ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София в продължение на една
година.
Допълнителен абонамент (важи само за клиенти с българско гражданство) от 10 €/мес. Ви
дава още 10 % отстъпка, т.е. 20% отстъпка от всички услуги на ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР за 1 година
напред. Абонаментът се заплаща за период от 1 година наведнъж и е на стойност 120 €.

САМО ЗА НАСТЪПВАЩАТА ПРОЛЕТ!!!
Ако вече имате валидна ЗЛАТНА ВИП КАРТА или закупите такава сега, Вие
имате уникалната възможност да се възползвате от специалните промоции,
които предлагаме на нашите ВИП-клиенти за лятото. С картата можете да
предплатите до 31.03.2012 г. произволен брой избрани от Вас услуги и
процедури, като за всяка от тях ще получите по още една като ПОДАРЪК от
нас!

Впечетляващ двоен подарък ЮМЕЙХО процедура – плащате една на стойност 350 €,
получавате две и спестявате 175 € на процедура.
Процедурата включва интервю, диагностика,
консултация и ЮМЕЙХО (YUMEIHO) сесия,
проведена от г-н Лука Докузанов – IV степен
YUMEIHO с двадесетгодишна практика.
Хронична умора, болки в гърба, изкривяване
на гръбначния стълб, сколиоза, кифоза,
главоболие, депресия, неврози, психоемоционално напрежение, наднормено тегло и

затлъстяване, храносмилателни проблеми,
импотентност, безплодие, намалено либидо - това са само някои от над 190-те заболявания, за
които ЮМЕЙХО Ви помага да се справите.

Вие решавате колко процедури да закупите, но оптималният им брой е 25!
Нашият 20-годишен опит показва, че при 95% от хората след 25 качествено
направени ЮМЕЙХО сесии се наблюдават задължителните за всяко лечение
характерни кризи на физическо, психо-емоционално и умствено ниво. След
тези кризи състоянието на организма трайно се подобрява и не се наблюдава
завръщане на старите симптоми и проблеми.

При закупуване на пакет от 25 ЮМЕЙХО сесии като БОНУС получавате още:
Измерване на Центъра на тежестта на човека, измерване на теглото, на BMI (Body Mass Index) Индекс на телесната маса (ИТМ), стабилността (равновесието) и биологическата възраст преди и
след процедурите, Йонна Детоксикираща програма за извличане на токсини и шлаки от организма,
Прграма за повишаване на енергията Чи, Пълна Антипаразитна програма.

Какво печелите при закупуване на Пакет за 25 ЮМЕЙХО сесии с
VIP CARD и годишен абонамент?
Вие избирате удобно за Вас време за провеждане на сесиите без да се начислява надценка за
работа в извънработно време, в почивни дни и официални празници;
•

При закупуване на пакет от 10 до 20 сесии ползвате допълнителна 5% отстъпка (т.е.
общо 25% отстъпка);

•

При закупуване на пакет от 20 до 25 сесии, ползвате допълнителна 10% отстъпка (т.е.
общо 30% отстъпка);

•

При закупуване на пакет от 25 и повече сесии, ползвате допълнителна 15% отстъпка
(т.е. общо 35% отстъпка).

Начини на плащане:
•

Кеш;

•

С всички видиве кредитни и дебитни карти
(без карти на Diners Club и Transcard JCB).

•

Чрез Банков превод.

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД издава фактури по ДДС за всички свои услуги.

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ!
Сключваме договори. Цени по договаряне!
Независимо дали сте индивидуален клиент, малко предприятие или голяма корпорация, ние
организираме услугите си съобразно вашите нужди. Винаги намираме начини да направим повече,
за да може Вие да вършите по-малко и да стават нещата за Вас по-бързо и по-лесно!
Подходът ни е изцяло гъвкав и адаптивен, за да отговаря напълно на Вашите изисквания. Работим
където е необходимо – в нашия ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР, в дома Ви, във Вашия офис, навън по време
на отпуските Ви, бизнес пътуванията Ви и навсякъде, където се налага и е нужно. Седалището ни
се намира в София, но с радост съдействаме на клиентите си в провинцията и в чужбина.
Вие сте лекар, мениджър, директор, управител или собственик на фирма, организация, фондация,
отбор, група, състав, трупа, екип и т.н. Искате Вашите хора винаги да са здрави, за да преодоляват
стреса, в добра форма и да дават 100% от себе си. Искате те да са още по-добри в това, което
правят. Искате хората, за които отговаряте да могат лесно да се адаптират и да не им оказва
влияние смяната на часовите зони.
Искате след 5 години те да изглеждат и да се чувстват така, както преди 10 и даже по-добре.

ВАУЧЕРИ
Възползвайте се от нашето предложение и Вземи Ваучер – подарък още сега!
Погрижете се за себе си или зарадвайте любимите си хора, като проявите грижа към тяхното
здраве, външен вид и добро самочувствие, закупувайки ваучер за определена стойност.
Ваучерите – подаръци за определена стойност са с период на валидност 6 месеца.
ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София
Ви осигурява едни от най-ценните неща на света: ЗДРАВЕ, ЕНЕРГИЯ, ВИСОК ЖИЗНЕН ТОНУС,
БАЛАНС И ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ, С ОСТАНАЛИТЕ ХОРА И СЪС ЗАОБИКАЛЯЩИЯ НИ
СВЯТ.
Перфектното здраве ще Ви осигури, по-добра работоспособност, по-високи доходи, по-висок
жизнен стандарт и повече време, което да прекарате както желаете – със семейството си, в
спортната зала, на почивка или като просто си отдъхвате. Обадете ни се още днес, за да узнаете
как да си спечелите обратно ЗДРАВЕТО, да внесете баланс в живота си и да разширите зоната на
собствения си комфорт!

ГАРАНЦИИ

ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ!
Ако до 25-та процедура не настъпят подобрения и регресия на проблема – парите се
връщат.
Присъединете се и променете живота си ДНЕС!
100% ДИСКРЕТНОСТ

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

Станете наш партньор!
ЮМЕЙХО не може да се обясни и опише!
ЮМЕЙХО е нужно да се почувства!
Именно по тази причина ЮМЕЙХО не може да бъде рекламирано и да получи популярност по
обичайните стандартни начини.
Вие знаете за ЮМЕЙХО, ползвали сте ЮМЕЙХО и сте убедени в положителните и благоприятни
промени, които ЮМЕЙХО внася в живота на хората.
Препоръчайте ни на Вашите близки, роднини, приятели, колеги, клиенти, сътрудници, партньори,
пациенти и т.н. и ние ще Ви преведем 10% от приходите, получени следствие на Вашите
препоръки. За целта е нужно предварително да сключим договор.
Обадете ни се!

Нашият ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР има огромен опит в провеждането на семинари, тийм билдинги,
ЮМЕЙХО ваканции, курсове и оздравителни терапии, водещи до качествени подобрения в
състоянието на хората, ползващи ЮМЕЙХО. Всички, на които им допада и приемат философията,
идеите и методите на ЮМЕЙХО, и имат желание да го популяризират, могат да се обърнат към
нас за съдействие за провеждане на лекции, семинари, тийм билдинги и курсове по места.

АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД (ACADEMY OF HEALTH SAINT LUKA
Ltd.) и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР - София (YUMEIHO CENTRE - Sofia) търсят партньори,
съмишленици, представители, сътрудници, спомоществователи, доброволци и инвеститори
за организиране на лекции, семинари, уъркшопи (Workshop), курсове, тренинги (Training),
тийм билдинги (Team Building), коучинги (Coaching), ЮМЕЙХО ваканции, круизи и
пътувания, ЮМЕЙХО ЦЕНТРОВЕ, PR-кампании и съвместна дейност.
24 Vesletz Str., 1000 Sofia, BULGARIA e-mail: office@yumeiho-bg.com
tel./fax: +359-2-983 65 18; GSM: +359 887 480 369; +359 898 815 705

