Ceník poskytovaných zdravotnických služeb
Hydromasážní vana
Perličková koupel
Přísady do koupele - dle aktuální nabídky

200 Kč / 15 min
200 Kč / 15 min
20 Kč

Po každé koupeli následuje 10ti minutový zábal

Vířivá koupel
Vířivá koupel
Tepelné zábaly
Termoterapie

- horní končetiny

- sedací
- lavatermový
- solux

K zapůjčení: prostěradlo/ručník

70 Kč / 20 min
100 Kč / 20 min
60 Kč / 20 min
60 Kč / 20 min
20 Kč / 10 Kč

Masáže *
• celková masáž zad a končetin
• celková masáž zad
• šíje a hrudní páteř
• bederní a hrudní páteř
• horní končetiny
• dolní končetiny
• reflexní terapie plosek nohou

750 Kč / 75 min
300 Kč / 30 min
150 Kč / 15 min
150 Kč / 15 min
200 Kč / 20 min
250 Kč / 20 min
250 Kč / 25 min

Baňkování
• zádová sestava

250 Kč / 40 min

Lymfodrenáže
a) přístrojová lymfodrenáž
b) manuální lymfodrenáž
• jednoduchá
• složitá
• celotělová manuální
Individuální LTV s fyzioterapeutem
• Individuální fyzioterapie

250 Kč / 50 min
300 Kč / 30 min
600 Kč / 50 min
1000 Kč
600 Kč / 60 min
350 Kč / 30 min

Informace pro klienty:
V případě, že se nedostavíte dvakrát k objednaným procedurám bez omluvy alespoň týž den, kdy jste se měli dostavit,
další termíny budou automaticky poskytnuty dalším zájemcům. Vaše Vámi nezrušené termíny budou bez náhrady!!!
(*) Uvedená cena masáže zahrnuje 5 min na přípravu pacienta
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Elektroléčba (pouze jako pokračování lékařského předpisu)
• veškeré druhy proudů, magnetoterapie

50 Kč / 15 min

Medical taping concept (MTC)
• 1 cm tejpovací pásky
• 1 kus cross link – speciální páska
• Konzulzace k tapingu

2 Kč
10 Kč
50 Kč

Mechanoterapie na přístrojích

25 Kč / 15 min

Příjemné uzdravení Vám přeje kolektiv pracovníků
R - CENTRA

Informace pro klienty:
V případě, že se nedostavíte dvakrát k objednaným procedurám bez omluvy alespoň týž den, kdy jste se měli dostavit,
další termíny budou automaticky poskytnuty dalším zájemcům. Vaše Vámi nezrušené termíny budou bez náhrady!!!
(*) Uvedená cena masáže zahrnuje 5 min na přípravu pacienta
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