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 שרות
משך 

 הביקור

מחיר 

 למבוטחי

 כללית

 *"מושלם"

מחיר 

 **רגיל
 הערות

   ש"ח 160 ש"ח 110 דקות  30 ביקור ראשון -יעוץ רופא 

 15-30  ביקור חוזר -יעוץ רופא 
 דקות

למטופל חוזר שלא  ש"ח 70 ש"ח 70
 3-טופל ביח' יותר מ

 חודשים

רפואה סינית )דיקור/צמחי 
 מרפא( ביקור ראשון

 45-60 
 דקות

לא כולל עלות  ש"ח 210 ש"ח 160
 הצמחים

רפואה סינית )דיקור/צמחי 

 מרפא( ביקור חוזר

 30-45 

 דקות

לא כולל עלות   ש"ח 160 ש"ח 110

 הצמחים

נטורופתיה/צמחי מרפא מערביים 
 ביקור ראשון -

  45-60 
 דקות

 210  ש"ח 160 
 ש"ח

לא כולל עלות  
 הצמחים

מערביים נטורופתיה/צמחי מרפא 

 ביקור חוזר -

לא כולל עלות   ש"ח 160 ש"ח 110 דקות  30

 הצמחים

   ש"ח 160 ש"ח 110 דקות  45  שיאצו

 45-60  דיקור-טיפול משולב שיאצו
 דקות

   ש"ח 210 ש"ח 160

   ש"ח 160 ש"ח 110 דקות 45  רפלקסולוגיה

אין השתתפות  ש"ח 200 ש"ח 200 דקות 45 פסיכולוגיה רפואית

 ""מושלם

 30- 45 פרחי באך
 דקות

כולל את עלות  ש"ח 175 ש"ח 125
 התמצית

 15-30 ביקור חוזר -פרחי באך 

 דקות

   ש"ח 130 ש"ח 80

   ש"ח 160 ש"ח 110 דקות  45 עיסוי רפואי

   ש"ח 200 ש"ח 150 דקות  30 רפואת כאב

   ש"ח 250 ש"ח 200 דקות  60  היפנוזה רפואית

   ש"ח 170 ש"ח 120 דקות  60  דמיון מודרך

 /קונג-צ'י/צ'י-יוגה/טאי
 שיעור פרטני פלדנקרייז/

 45-60 
 דקות

  ש"ח 160 ש"ח  110

 /קונג-צ'י/צ'י-יוגה/טאי

 שיעור קבוצתי פלדנקרייז/

 60-90 

 דקות

אין השתתפות   ש"ח 50  ש"ח  50

 ""מושלם

 400  ש"ח  400 דקות 90 מפגשים 10כרטיסיה של  -יוגה 
 ש"ח

 3לניצול במשך  
 חודשים

 - טאי צ'י/צ'י קונגפלדנקרייז/

 מפגשים 10כרטיסיה של 

 400  ש"ח 400 דקות 60 

 ש"ח

 3לניצול במשך   

 חודשים

סדנת מזון לגוף ולנפש )תודעה 
 כרגע אין מפגשים 4 -ותזונה( 

שעתיים 
 למפגש

 400  ש"ח 400
 ש"ח

אין השתתפות  
 ""מושלם

תמיכה לבני סדנת "מרחב אישי": 

 מפגשים 5 -המשפחה והמלווים 
 כרגע אין

דקות  75 

 למפגש

 370  ש"ח 370

 ש"ח

אין השתתפות  

 ""מושלם

 -מדיטציה "מיינדפולנס"סדנת 

 מפגשים 6 

 שעתיים

 למפגש

 400 ש"ח  400

  ש"ח

אין השתתפות  

 ""מושלם

סדנת מדיטאציית קשב להרפיה, 
 תמיכה והחלמה 

ללא  
 תשלום

   


