TYP PROCEDURY

DÉLKA

KČ

25 min.
15 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
45 min.
45 min.
45 min.
45 min.

250,200,300,400,220,250,300,350,350,350,350,-

20 min.
50 min.
25 min.
50 min.
20 min.
75 min.
40 min.
90 min.
40 min.
25 min.
50 min.
15 min.
30 min.
60 min.
120 min.
40 min.
75 min.

250,500,250,600,290,890,490,950,750,300,450,160,270,540,1.290,450,650,-

TERMOTERAPIE - LÉČBA TEPLEM
Rašelinový zábal částečný
Parafínový zábal
Dynaterm
Solux - infračervený zářič

20 min.
20 min.
20 min.
10 min.

150,140.100,80,-

FYZIOTERAPIE
Individuální cvičení (indikace lékařem)
Indicie. cvičení dle metody Bobatha a Vojty metody (indikace lékařem)
Cvičení na přístrojích
Skupinové cvičení
Nordic walking každý pátek od 13:00 do 14:00 hod.

20 min.
45 min.
15 min.
20 min.
55 min.

290,450,130,90,120,-

KOUPELE
Vířívá koupel celková se zábalem
Vířivá koupel částečná
Vířivá koupel s přísadou (bylinný, rašelinový extrakt) se zábalem

Podvodní masáž se zábalem
Sirná koupel se zábalem
Klidová přísadová koupel se zábalem (bylinný, rašelinový extrakt)
Olejová koupel se zábalem
Přísadové koupele se solí z Mrtvého moře se zábalem
s magnéziovou solí se zábalem
s aroma solí se zábalem
Rašelinová koupel se zábalem
MASÁŽE
Klasická masáž částečná
Klasická masáž celotělová
Reflexní masáž (indikace lékařem)
Aroma masáž celková
Aroma masáž částečná
Masáž horkými kameny celková
Masáž horkými kameny částečná
Čokoládová masáž celková
Čokoládová masáž částečná
Masáž baňkami
Medová detoxikační masáž
Lymfodrenáž přístrojová
Manuální lymfodrenáž částečná (indikace lékařem)
Manuální lymfodrenáž částečná (indikace lékařem)
Manuální lymfodrenáž celková (indikace lékařem)
Anticelulitidní masáž
Anticelulitidní masáž se zábalem

RELAXAČNÍ TECHNIKY
Audiovizuální stimulace
AVS + suché uhličité koupele
AVS + přísadové koupele se zábalem

30 min.
30 min.
45 min.

300,500,650,-

FYZIKÁLNÍ LÉČBA
Elektroléčba (indikace lékařem)
Magnetoterapie (indikace lékařem)
Ultrazvuk (indikace lékařem)
Světloléčba - biotronová lampa

10 min.
20 min.
5 min.
10 min.

130 ,130,130,80,-

INHALACE
Inhalace s Vincentkou

10 min.

90,-

SPECIALIZOVANÉ PORADNY
Poradna pro bolestivé stavy
Cílené vyšetření
Kontrolní vyšetření
Akupunktura 1 sezení

45 min.
20 min.
30 min.

800,350,200,-

30 min.

240,900,1. 750,250,100,-

CARBOXYTERAPIE
Suché uhličité koupele (cena včetně plastového vaku) 1 aplikace
5 aplikací
10 aplikací
Plynové injekce (nutná indikace lékařem)
1 aplikace
Další aplikace (vždy určí lázeňský lékař dle zdravotního stavu klienta)
VYŠETŘOVACÍ VÝKONY LÉKAŘSKÉ
Vstupní lékařská konzultace
Vstupní lékařské vyšetření
Výstupní vyšetření

20 min.
10 min.

100,450,300,-

