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Аюрведа клиник Лъки 
Банско е разположен в 
Апартхотел Лъки Банско 
5*****.

Това е първият в България  
индийски център, съчета-
ващ лечение по система-
та Аюрведа с пълно пре-
чистване на организма, 
разкрасяване и подмладя-
ване по методите 
Пурвакарма и Панчакарма.

Аюрведа е една от 
най-древните науки за 
здравето и се практикува 
повече от 5 000 години.
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Пурвакарма е комбинация от  външ-
ни процедури (втриване на масла, сау-
на с билки, топли  интензивни компре-
си,  масажи с билки и масла, обливане 
с масла, термични процедури), които 
подготвят организма за вътрешно 
пречистване, извеждат токсините 
извън тялото и разкрасяват.

Панчакарма е метод за вътреш-
но пречистване на организма от 
токсини, свободни радикали и тежки 
метали чрез комбиниране на терапии 
(очистителни и слабителни терапии).

Комбинацията от двата метода 
се допълва с персонално подбран 
Аюрведа режим на хранене, съобра-
зен с личната ви Доша (телесен тип).

Според  д-р Махеш (индийският лекар 
на Аюрведа Клиник Лъки Банско), 
най-добри резултати за организма и 
външният вид се постигат, когато 
се съчетаят лечебните методи на 
Аюрведа с процедури за детокси-
кация Пурвакарма и Панчакарма, 
Аюрведа хранене, лечебна гимнасти-
ка и почивка.

Курсовете се провеждат в продъл-
жение на 7, 14 или 21 дни в Апарт-
хотел Лъки Банско през пролетта  
(април и май) и есента  (октомври 
и ноември).

През този период вие ще бъдете 
под непрекъснати грижи, включващи 
лекарски прегледи и наблюдение, 2 или 
3 терапии на ден с оригинални  те-
рапевтични масла, индийски билки и 
детоксикиращ чай,  био храна, пригот-
вена изцяло според изискванията на 
Аюрведа  и съобразена с конкрет-
ния ви тип (тъй наречените Доши 
– Пита, Кафа и Вата), време за 
почивка,  йога, разходки в планината, 
забавления…

Разбира се, ако сте здрави, няма да 
бъдете лекувани, а фокусът ще бъде 
насочен към вашето пречистване, 
подмладяване и разкрасяване.
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Индия идва в Банско - получа-
вате пълноценна пречистваща 
или лечебна програма, без да 
се налага да пътувате  до 
друг континент;

за вас се грижи д-р Махеш Гар-
же, лицензиран индийски лекар 
с 14 години стаж, бакалавър-
ска степен по Аюрведа, учил 
се от медика на индийския 
министър-председател;

терапиите се извършват от 
двама индийски терапевти, 
които са с над 12-годишен 
опит в Аюрведичните 
процедури;

едновременен прием в цен-
търа на не повече от 7-8 
души с цел да се обърне макси-
мално внимание и да се пола-
гат необходимите грижи за 
всеки от тях;

Какви са предимства-
та на Аюрведа клиник 
Лъки Банско ?
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ще пречистите организма си 
от токсини, пестициди и теж-
ки метали;

тялото ви ще се балансира 
енергийно, духът ви ще бъде ос-
вободен, а съзнанието – ясно;

ще бъдете по-енергични, релак-
сирани  и щастливи;

имунната ви система ще се 
усили многократно;

ще изглеждате по-млади и 
по-красиви;

нашият индийски лекар ще ви 
консултира по време на курса 
как да се грижите за себе си, 
за да бъдете здрави.

Какъв ефект ще полу-
чите от Пурвакарма 
и Панчакарма пре-

чистването?

всички масла, билки и лечебни ма-
териали се внасят от Индия, като 
те са лично избрани от д-р Махеш;

получавате компетентно лечение, 
съчетано с пълно пречистване, 
подмладяване, възстановяване, 
енергизиране и антистрес ефект 
в 5-звезден лукс.
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Какви болести 
лекува Аюрведа?

заболявания на храносмилането 
и отделителната система;

сърдечни заболявания, високо 
кръвно налягане;

респираторни заболявания;

ставни заболявания;

кожни заболявания;

женски болести и безплодие;

психични проблеми, стрес;

двигателни нарушения.

Д-р Махеш препоръчва при по-лека 
форма на заболяване да се проведе 
14-дневен курс, а при по-сери-
озни заболявания да се направи 
21-дневният курс, за да се 
постигне необходимия терапевти-
чен ефект.
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Какво е включено 
в програмата?

Индивидуален план за 
начин на живот, хра-
нене, отношение към 
тяло и съзнание.

7/14/21 нощувки в Апартхотел 
Лъки Банско 5*****;

първоначален, текущи и заключи-
телен лекарски преглед - осигу-
рен е компетентен преводач от 
английски език;

необходимите ви Аюрведа 
процедури и терапии (2 или 3 
дневно);

предписаните индивидуално за 
вас от д-р Махеш лечебни масла 
и билки за мокри терапии, Бала-
рут и Навара ориз;

билки за лечение (при необходи-
мост се заплащат отделно, като 
приемът е с продължителност 
от няколко месеца);

детоксикиращ чай 2 пъти дневно, 
3 хранения по Аюрведа (предимно 
вегетарианска био храна, включ-
ваща и млечни продукти);

жива вода;

йога сесии, лечебна гимнас-
тика, планински преходи (по 
желание);



Офис Апартхотел Лъки Банско
София 1504, бул. Янко Сакъзов 30

За резервации:
тел: +359 2 806 61 78
мобилен: +359 879 111 222
факс: +359 2 439 30 50
e-mail: info@ayurvedabansko.bg
www.ayurvedabansko.bg

Апартхотел Лъки Банско 
Банско 2770 ул. Кир Благо Тодев 4-10

GPS координати 
N 41° 50.534’  |  E 023° 29.092  |  862


