WELLNESS & SPA

LÉČEBNÉ PROCEDURY
ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY
Administrativní výkon		
Lékařská konzultace		
Lékařská prohlídka		
Výkon sestry (měření tlaku, aplikace injekce, atd.)		

150 Kč
300 Kč
1 050 Kč
250 Kč

LÉČEBNÉ PROCEDURY
Cvičení v bazénu skupinové*
20 min.
Elektroterapie*, **		
Bioxid (kombinace plynové obálky a oxygenoterapie)
30 min.
Individuální cvičení*
20 min.
Inhalace*
15 min.
Klasická masáž částečná*
20 min.
Kneippův chodník
15 min.
Lavatherm*
20 min.
Lymfatická drenáž přístrojová*,**
20 min.
Manuální lymfodrenáž
20 min.
50 min.
Minerální koupel
15 min.
Oxygenoterapie
50 min.
Parafango
20 min.
Parafínový zábal rukou*
15 min.
Perličková koupel
15 min.
Plynové injekce (dle indikace lékaře)		
Přírodní slatinný zábal*
20 min.
Pulsní magnetoterapie*
20 min.
Rašelinová koupel
15 min.
Fyzioterapie*
20 min.
Sirná koupel
15 min.
Suchá plynová koupel (plynová obálka)*
20 min.
Ultrazvuk*,**		

200 Kč
200 Kč
450 Kč
280 Kč
200 Kč
450 Kč
250 Kč
200 Kč
320 Kč
400 Kč
800 Kč
390 Kč
550 Kč
390 Kč
250 Kč
300 Kč
250 Kč
450 Kč
320 Kč
380 Kč
340 Kč
490 Kč
300 Kč
200 Kč

WELLNESS PROCEDURY
MASÁŽE
Klasická masáž

20/50 min.

450/850 Kč

Tvoří základ všech masáží a vyžaduje dokonalou znalost anatomie. Klasická masáž, působí do
hloubky a zaměřuje se především na svaly kolem páteře, trapéz, šíje, hrudní, i bederní části
zad a ulevuje od bolesti. Při celkové masáži se zabývá též regenerací svalů horních a dolních
končetin.

Aroma masáž

20/50min.

450/850 Kč

Patří mezi relaxační procedury. Je prováděna jemnými dlouhými tahy, za použití přírodních
aroma olejů a vonných silic, které se vybírají s ohledem na potřeby klienta. Zpravidla se provádí
jako masáž celého těla, či masáž zad.

Masáž horkými lávovými kameny

30/60 min.

650/950 Kč

Je královnou mezi masážemi. Kombinací speciálních masážních technik a zázračné síly
nahřátých lávových kamenů, docílíme dokonalého uvolnění našeho těla, mysli a odstraníme
napětí. Jedná se o velmi účinnou a efektní masážní techniku, navozující pocit blaženosti.

Detoxikační medová masáž

30 min.

590 Kč

Má blahodárný vliv na naše tělo. Je velmi účinnou detoxikační metodou, která odstraňuje toxiny
z těla, aktivuje vnitřní orgány a prokrvuje pokožku v místě aplikace. Med obsahuje důležité
minerály a stopové prvky. Léčivá síla medu je velice prospěšná pro náš organismus.

Reflexní masáž plosky nohou

40 min.

560 Kč

Je bezpečná, neinvazivní a účinná metoda, která funguje na principu tlakového působení na
reflexní body. Každý bod odpovídá určité oblasti našeho těla a tlakem na tyto reflexní body
a dráhy můžeme cíleně ovlivňovat a léčit jednotlivé jeho části. Tato metoda pochází původně
z východní Asie.

Antistresová masáž hlavy

20 min.

380 Kč

Touto mimořádnou masáží uvolníme ztuhlost v oblasti šíje, ramen i hlavy a dosáhneme úlevy od
napětí a stresu. Masážními technikami a speciálními hmaty docílíme maximální relaxace. Jedná
se o velice účinnou relaxační proceduru.

TĚLOVÁ OŠETŘENÍ
Luxusní kašmírovo-hedvábné ošetření těla
Kosmetický zábal
Celotělový peeling

60 min.
40 min.
20 min.

1 390 Kč
790 Kč
390 Kč

WELLNESS KOUPELE
Kleopatřina zkrášlující koupel
Vitaminovo-ovocná koupel

15 min.
15 min.

550 Kč
500 Kč

POPLATEK ZA ZMĚNU
Poplatek za změnu / STORNO 1x 		
* Procedury, které mohou být zahrnuty v léčebném balíčku
** Procedury pouze na základě konzultace s lékařem
V případě kontraindikace procedury si vyhrazujeme právo na změnu či zrušení
procedury.

100 Kč
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