
K r i o t e r a p i a

Krioterapia ogólnoustrojowa(1,5-3 min)
• cykl 10zabiegów -300 zł 39,00 zł

Krioterapia miejscowa(3 min) 20,00 zł

H y d r o t e r a p i a

Kąpiel perełkowa AQUANEA 32,00 zł

Kąpiel czterokomorowa (15 min) 18,00 zł

Masaż wodno - wirowy kkdd, kkgg (15 min) 20,00 zł

Masaż wodno -wirowy podudzi i stóp 17,00 zł

Masaż pneumatyczny BOA 35,00zł

Masaż wodno - wirowy kręgosłupa 25,00 zł

Kąpiel perełkowa z hydromasażem: 28,00 zł

• hydromasażem iozonoterapią 29,00 zł

• hydromasażem ozonoterapią ichromatoterapia 30,00 zł

Kąpielperełkowa ORION 33,00 zł

F i z y k o t e r a p i a

Galwanizacja 12,00 zł

Jonoforeza 15,00 zł

Prądy diadynamiczne 13,00 zł

Prądy interferencyjne 12,00 zł

Prądy TENS, Traberta, Kotza 12,00 zł

Tonoliza 12,00 zł

Stymulacja 12,00 zł

Ultradźwięki 16,00 zł

Fonoforeza 17,00 zł

Terapia skojarzona ultradźwięki z elektroterapią (6min) 20,00 zł

DKF 13,00 zł

Terapuls 12,00 zł

Magnetoterapia 16,00 zł

Magnetostymulacja (fotel, głowica) 27,00 zł

Naświetlanie: Lampa Bioptron 11,00 zł

Naświetlanie: Lampa Sollux 12,00 zł

Laser punktowy 18,00 zł

Laser skaner 13,00 zł

Laser wysokoenergetyczny (5-12 min jedna okolica) 35,00 zł
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B a l n e o l o g i a

Borowinoterapia (okłady) 25,00 zł

Kąpiel w zawiesinie borowinowej (15 min) 30,00 zł

Jonoforeza borowinowa 20,00 zł

Inhalacje solankowe/lekowe 11,00 zł

Sucha kąpiel kwasowęglowa 30,00 zł

K i n e z y t e r a p i a

Ćw. manualne ręki 13,00 zł

Ćw. stawów barkowych, kolanowych (fotel) 13,00 zł

Ćw. stawu kolanowego na szynie do ruchu biernego CPM 12,00 zł

Ćw. stawu skokowego – krzyżak, urządzenie AVIOR 13,00 zł

Ćw. indywidualne wg Burgera, równoważne, PIR, w systemie Redcord 25,00 zł

Ćw. w systemie UGUL (w odciążeniu, z oporem itd.) 13,00 zł

Cykloergometr – trening ciągły lub interwałowy 8,00 zł

Trening rowerowy/orbitrek 12,00 zł

Retor kkgg 6,00 zł

Bieżnia 15,00 zł

Trening obwodowy 17,00 zł

Ćw. zbiorowe krążeniowo – oddechowe, w dyskopatii 11,00 zł

Pilates medyczny (1 godz.) 18,00 zł

Terapia indywidualna do 50 min ( PNF, Maitland) 135,00 zł

Ćw. w basenie (30 min) 15,00 zł

Kinesiotaping w zależności od okolicy 30,00-40,00 zł

Badania lekarskie 65,00 zł

M a s a ż

Masaż membranowy AQUA (15 min) 25,00 zł

Masaż klasyczny odcinkowy (15min) 35,00 zł

Masaż całego kręgosłupa (30 min) 60,00 zł

Masaż limfatyczny (20 min) 45,00 zł

Masaż Aquavibron 19,00 zł




