
Usługi medyczne

№ Nazwa zabiegu Czas
trwania

Cena

1. Początkowa konsultacja lekarza ogólnego 45 min. bezpłatnie
2. Ponowna konsultacja lekarza ogólnego 30 min. bezpłatnie
3. Początkowa konsultacja lekarza ogólnego (dla gości 

niezakwaterowanych)
45 min. 120,00

4. Ponowna konsultacja lekarza ogólnego dla gości 
niezakwaterowanych)

45 mun. 100,00

5. Konsultacja endokrynologa (według poprzedniego zapisu) 45 min. 150,00
      

Zabiegi balneoterapeutyczne

№ Nazwa zabiegu Czas
trwania

Cena

1. Podwodny prysznic-masaż
Jest to mechaniczny wpływ na pacjenta za pomocą strumienia wody; 
zabieg poprawia ukrwienie skóry oraz hemodynamikę w ogóle, poprawia
przemianę materii, funkcję troficzną, sprzyja szybkiemu zmnijszeniu 
obrzęków tkanek.

20 min. 160,00

2. Podwodny masaż prysznic z bischofitem
Jest to terapeutyczna metoda łącznego działania na pacjenta dwóch 
zabiegów PMP i bischofite.
Wskazania: Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, zapalenie 
kości i stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie kaletki, 
zapalenie ścięgna, skutki traum,  rozciągnięte więzadła, przykurcze 
stawów, choroba hipertoniczna 1-2 st.,, dystonia  nerwowo krążeniowa.

30 min. 165,00

3. Podwodny prysznic-masaż + hydromasaż + perozon
Wskazania: choroba hipertoniczna pierwszego stopnia, schorzenia 
metaboliczne (otyłość, dna moczanowa, choroby i traumatyczne 
uszkodzenie stawów, mięśni, ścięgien), choroby układu nerwowego 
(dystonia neurobiogiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zaburzenia snu, stres, stosowanie w  medycynie sportowej).

30 min. 170,00

4. Kąpiel mineralna z perozonem
 W  celu  przygotowania  wody  do  kąpieli  stosuje  się   woda  o

mineralizacji  20-30  g  /  l.  z  dodawaniem  skutecznych
koncentratów  ze  składników  naturalnych  od  firmy  „Spitzner”
(Niemcy):

 • Rumianek (dziaіanie antyseptyczne);
 • Kasztan (wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych);
 • Zióła polowe (wzmacniają naczynia krwionośne);
 • Waleriana (dziaіanie uspokajające i sedatywne);
 • Rozmaryn (nerwowe wyczerpanie, zaburzenie ukrwienia);
 • Melisa (naturalny środek przeciwbólowy, poprawia pamięć);
 •  Lawenda (dziaіanie  oczyszczające,  stosowana do pielęgnaccji

skóry  problemowej.  Zalecana  jest   kobietom  w  ciąży  oraz  w
okresie  klimakterycznym  w  celu  wyeliminowania  zaburzeń
hormonalnych);

 • Pinetamonol (dzialanie przeciwzapalne i wykrztuśne);

20 min. 150,00
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 •  Kąpiel  dermatologiczna  (terapia  wspomagająca  w  chorobach
dermatologicznych);

 •  Dla  mięśni  i  stawów  (działanie  przeciwreumatyczne,  ból
stawów, zapalenie radicy, artryta);

5. Kąpiel siarczkowo-siarkowodorowa
Siarczek  wodoru  ma  pozytywny  wpływ  na  skórę,  lecząc  łuszczycę,
egzemę, zapalenie neurodermalne, pokrzywkę, twardzinę, ichtiozę, stany
pooperacyjne. Uszkodzone powierzchnie są gojone  dwukrotnie szybciej,
oczyszczają się od gnoju. Zapobiega powstawaniu blizny koloidalnej. Ma
silne  działanie  antyseptyczne  siarkowodoru,  co  jest  bardzo  ważne  dla
dzieci z neurodermatytem lub przewlekłym wypryskiem.
Do leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

20 min. 195,00

6. Kąpiel z bischofite
Bischofite  połtawski  jest  minerałem  starożytnego  morza,  naturalnym
źródłem  magnezu,  bromu,  krzemieniu,  jodu,  potasu,  wapnia  i
korzystnych dla całego organizmu mikroelementów.
Wskazania: deformacja  stawów,  zapalenie  stawów,  zwłókniak
kręgosłupa,  efekty  traumatyczne,  kurcze,  zapalenie  nerwu,  nerwobóle,
zapalenie  korzeni  nerwowych  lędzwiowo-krzyzowych,  nerwica,
dystonia  wegetatywno-naczyniowa,  zaburzenia  stanu  ogólnego
organizmu, łagodzi stres i zaburzenia snu.
Zalecany kurs: 10-12 zabiegów.

20 min. 120,00

7. Kąpiel mineralna iglasta
Środek  terapeutyczny  z   koncentratów  i  olejek  eterycznych  sosny,
jałowca  i  eukaliptusa.  Wzbogacony  naturalnym  magnezem  -  źródłem
energii dla układu nerwowego i serca.
Odżywia,  tonizuje  i  nawilża  skórę  i  tkanki  podskórne.  Normalizuje
ciśnienie  krwi,  łagodzi  stres  i  napięcie  nerwowe,  poprawia  sen.
Podwyższa wydajność, łagodzi zmęczenie.
Zalecany kurs: 10-12 zabiegów.

20 min. 120,00


