
 

CENNÍK 
   

WELLNESS PROCEDÚRY 
 cena / osoba 

   

MASÁŽE KLASICKÉ   
Klasická masáž čiastočná (20 min.) 22 €  

Klasická masáž celková (40 min.) 43 €  

   

MASÁŽE ŠPECIÁLNE   
Reflexná masáž chodidiel (20 min.) 22 €  

Reflexná masáž rúk (20 min.) 22 €  

Anticelulitídna masáž (20 min.) 22 €  

Champi – indická masáž hlavy (20 min.) 22 €  

Tibetská masáž (20 min.) 22 €  

Lymfodrenáž tváre a dekoltu (20 min.) 24 €  

Anticelulitídna masáž + anticelulitídny zábal (20+20 min.) 30 €  

Reflexná masáž chodidiel s hrejivým zábalom (20+20 min.) 30 €  

Ayurvédska indická olejová masáž (40 min.) 48 €  

Masáž lávovými kameňmi  (40 min.) 48 €  

Thajská olejová masáž (40 min.) 48 €  

   

ZÁBALY   
Bahenný zábal chrbta a ramien (20 min.) 30 €  

Lokálny zábal kĺbov  (20 min.) 20 €  

Parafango zábal (bahno+parafín) (20 min.) 18 €  

Škoricový zábal (odbúravanie tukových ložísk)  (20 min.) 15 €  

Grepovo-citrónový detoxikačný zábal (20 min.) 15 €  

Celotelový peeling (20 min.) 18 €  

   

HYDROTERAPIA   
Sírny kúpeľ  (20 min.) 18 €  

Hydromasážna vaňa (20 min.) 15 €  

Perličkový kúpeľ  (20 min.) 15 €  

   

INÉ   
Plynové uhličité insuflácie (max. 6 vpichov) (5 min.) 12 €  

Oxygenoterapia (20 min.) 12 €  

Inhalácia (20 min.) 12 €  

Parafínový zábal na ruky (15 min.) 12 € 

Tejpovanie (20 min.) 10 €  

Nordic walking s fyzioterapeutkou (40 min.) 10 €  

Saunový komplex (fínska, parná, infra) (2 hod.) 10 € 

Krytý bazén  vstup (1,5 hod.) 15 €  

Krytý bazén dieťa do 3 – 12 rokov vstup (1,5 hod.) 7 €  

   
Ceny sú uvádzané pre jednu osobu. Ceny sú platné od 01. 08. 2020. Ceny sú vrátane DPH. 

 



 

CENNÍK 
   

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY 
 cena / osoba 

   
Manuálne rehabilitačné techniky (mäkké techniky) (20 min.) 30 €  

Reflexná masáž chrbta (20 min.) 30 €  

Manuálna lymfodrenáž jednej dolnej (hornej) končatiny (20 min.) 18 €  

Manuálna lymfodrenáž oboch dolných (horných) končatín (40 min.) 36 €  

Breussova metóda (20 min.) 25 € 

   

CVIČENIA   
Individuálny liečebný telocvik (20 min.) 25 €  

Skupinový liečebný telocvik (20 min.) 12 €  

Cvičenie pri osteoporóze  (20 min.) 12 €  

SM - systém (cvičenie na chrbticu) (20 min.) 15 €  

Škola chrbta (20 min.) 12 €  

Feldenkraisova metóda  (40 min.) 40 €  

Dychové cvičenie (20 min.) 12 €  

Skupinová hydrokinezioterapia (cvičenie vo vode) (20 min.) 12 €  

   

ELEKTROTERAPIA   
Interferenčné prúdy, diadynamické prúdy, TENS (15 min.) 12 €  

Ultrazvuk (6 min.) 12 €  

Magnetoterapia (20 min.) 12 €  

Laseroterapia (max. 2 lokalizácie) (5 min.) 15 €  

Rebox Physio (10 - 15 min.) 12 €  

Lokálna kryoterapia - prístrojová (5 - 15 min.) 15 €  

Biolampa (15 min.) 12 €  

   
Vstupná lekárska prehliadka  35 €  

Kontrolná alebo výstupná lekárska prehliadka  15 €  

Lekárska konzultácia   15 €  

Konzultácia s fyzioterapeutom   12 € 

Vystavenie potvrdenia pre zdravotné poisťovne  10 € 

Vystavenie receptu na lieky  3 €  

Podanie vnútrosvalovej injekcie /i.m./  3 €  

Podanie vnútrožilovej injekcie /i.v./  5 €  

Obstrek 1 % Mesocainom  10 €  

Odmeranie TK alebo teploty  3 €  

Ošetrenie malej rany /do 2 cm/  3 €  

Ošetrenie väčšej rany  5 €  

Návšteva na izbe lekárom  15 €  

Návšteva na izbe zdravotnou sestrou  10 €  

   
Ceny sú uvádzané pre jednu osobu. Ceny sú platné od 01. 08. 2020. Ceny sú vrátane DPH. 

 


