ZABIEGI

Fizjoterapia:

Masaż:

* dorosłych; dzieci i noworodków;

klasyczny; leczniczy z elementami terapii manualnej;
sportowy; bańką chińską; drenaż limfatyczny; dla kobiet w
okresie ciąży; poporodowy z mobilizacją blizny;

kobiet w okresie ciąży i połogu

* w cenę zabiegu fizjoterapii wchodzą: terapia manualna, ćwiczenia usprawniające, kinesiotaping oraz zabiegi
z zakresu fizykoterapii(laser, ultradźwięki, pole magnetyczne, elektro) w zależności od zaleceń fizjoterapeuty
Trening Medyczny

CZAS
w minutach

CENA
za jeden
zabieg

CENA za pakiet
10 zabiegów (5% taniej)
20 zabiegów (10% taniej)

30’

70 zł

10 700 → 665zł

20 1400 → 1260 zł

60’

120 zł

10 1200 →1140zł

20 2400 → 2160 zł

90’

150 zł

10 1500→ 1425 zł

20 3000 → 2700 zł

10 1450→ 1365 zł

20 2900 → 2585 zł

Pakiet pooperacyjny / urazowy **

**w cenę pakietu wchodzi: fizjoterapia 60’ oraz krioterapia miejscowa 3’
Fizykoterapia:

ultradźwięki 5 minut; magnetoterapia 20’; laseroterapia 5’; elektroterapia 20’

CZAS
w minutach

CENA
1 zabieg

5’-20’

18 zł

CENA za pakiet
10 zabiegów (5% taniej) 20 zabiegów (10% taniej)
10 180→171 zł

20 360 → 348 zł

10 250 → 238 zł

20 500 → 450 zł

Aquavibron 15’
Krioterapia miejsc 3’
3’ -15’

25 zł

ZABIEGI
Rytuały:***
- Rytuał bambusowy„CHO”;
- Rytuał „Stygnącej Lawy”;
- Rytuał „Miodem Płynący”;
- Rytuał „Czekoladowy zawrót głowy”;
- masaż Świecą;
CZAS
w minutach

CENA
za jeden
zabieg

CENA
za pakiet zabiegów

60’

150 zł

10 1500→1350 zł

90’

180 zł

10 1800→1620 zł

120’

210 zł

10 2100→1890 zł
Pakiet Pełen relaks *****

5 900→ 810zł

***** 5 dowolnie wybranych masaży 90’ z Naszej Strefy Odprężenia

ZABIEG
Autorski Masaż relaksacyjny
30’ (plecy) 60’ ( całościowy)
Masaż twarzy 30’ :
-relaksacyjny,
-liftingujący,
-drenujący.
__________________________________
Masaż stóp 30’ :
- relaksacyjny
- z elementami refleksoterapii
Peeling 30’

ZABIEG
dopłata do masażu

70 zł / 120 zł

70 zł

50 zł

70 zł

50 zł

70 zł

50 zł

CZAS
w minutach

CENA

DIETETYK

60’

120 zł

Konsulacja dietetyczna

30’

70 zł

Wizyta kontrolna

15’

40 zł

Pomiar i analiza składu ciała (bez wizyty kontrolnej)

150 zł

Indywidualny jadłospis 7-dniowy „Detox”

200 zł

Indywidualny jadłospis 14-dniowy

300 zł

Indywidualny jadłospis 28-dniowy

**

560→ 440

Kompleksowa opieka 1-miesięczna

***

1440→1156

Kompleksowa opieka 3-miesięczna

** Kompleksowa opieka 1-miesięczna

*** Kompleksowa opieka 3-miesięczna

I konsultacja z :
pomiarem składu ciała,
analizą wyników laboratoryjnych,
analizą pomiarów antropometrycznych oraz
zaleceniami żywieniowymi.

I konsultacja z :
pomiarem składu ciała,
analizą wyników laboratoryjnych,
analizą pomiarów antropometrycznych oraz
zaleceniami żywieniowymi

2 wizyty kontrolne / co 2 tygodnie/:
z analizą zmiany składu ciała pod wpływem
stosowanej diety,
indywidualny jadłospis miesięczny w oparciu o
konsultację i preferencje żywieniowe pacjenta

6 wizyt kontrolnych /co 2 tygodnie/:
z analizą zmiany składu ciała pod wpływem
stosowanej diety,
indywidualny jadłospis 3-miesięczny w oparciu
o konsultację i preferencje żywieniowe pacjenta

