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Usługi medyczne

№ Nazwazabiegu 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 fizjoterapeutyczne

№ Nazwazabiegu Czas
trwania

Cena

1. Hydrokolonoterapia 
Sposób terapeutyczny wpływu na błonę śluzową jelita przez cieplny
i mechaniczny bodziec;
Wskazania:  zaparcie, toksyczne zapalenie jelit, stagnacja w 
pęcherzyku żółciowym, otyłość, zapalenie skóry o nieznanej 
etiologii, samozatrucie.

60 min. 320,00

2. Suche (gazowe) kąpiele węglanowe
Zabieg z bakteriobójczym, spazmatycznym i przeciwbólowym 
efektem
Wskazania: Choroby układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia 
układu nerwowego, układu hormonalnego i metabolizmu; choroby 
nerek, choroby skóry.

25 min. 120,00

3. Mikro-lewatywy z użyciem bakterii mlecznych 
acidophilus 
Zabieg jest zalecany przy leczeniu chorób odbytnicy, gruczołu 
krokowego, zapalenie jelita grubego.
Wskazania: stany związane z naruszeniami mikroflory jelitowej.

10 min. 70,00

4. Mikro-lewatywy z oleju pestek dyni
Mają właściwości przeciwbakteryjne, wywołują nieco bodźcowy,  
przeczyszczający, ściągający lub kojący efekt i wspomaga gojenie, 
regenerację tkanek oraz ich epitelizację.

10 min. 50,00
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5. Mikro-lewatywy z oleju rokitnika
Mają właściwości przeciwbakteryjne, wywołują nieco bodźcowy,  
przeczyszczający, ściągający lub kojący efekt i wspomaga gojenie, 
regenerację tkanek oraz ich epitelizację.

10 min. 50,00

6. Inhalacja z wyciągu ziół karpackich
Metoda oparta na wdychaniu  zbiorów ziół.
Wskazania  : stany po zapaleniu płuc, zapaleniu oskrzeli tchawicy, 
przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma, choroby górnych 
dróg oddechowych, ostre choroby układu oddechowego.

15 min. 40,00

7. Speleoterapia
Stosowanie aerozolu soli Sołotwyńskiej do leczenia chorób układu 
oddechowego.
Wywołuje zwiększone wydzielanie śluzu w oskrzelach, poprawia 
funkcję czyszczenia śluzówki oskrzeli, zmniejsza obrzęki błony 
śluzowej, przywraca prawidłowe oddychanie przez nos, zmniejsza 
reakcje alergiczne.

30 min. 50,00

8. Hydrolaserowe nawadnianie dziąseł
Kompleksowy zabieg fizjoterapeutyczny, który łączy w sobie 
działanie mechaniczne wody i światła laserowego;
Wskazania: choroby jamy ustnej.

15 min. 60,00

9. Magnetoterapia
Polega na  wpływie  pola magnetycznego na narządy lub organizm 
człowieka w celach terapeutycznych lub profilaktycznych;
Wskazania  : choroby dróg oddechowych, układu sercowo-
naczyniowego i tkanek miękkich, dystonia wegetatywna-
naczyniowa, artrozy, patologie układu pokarmowego, układu 
moczowo-płciowego, układu mięśniowo-szkieletowego, choroby 
zwyrodnieniowe stawów, astma. 

15 min. 60,00

10. Terapia cieplna fango parafinowa
Masa fango parafinowa pochodzenia wułkanicznego, która długo 
przechowuje ciepło. Zawiera niezbędne minerały dla mięśni i kości,
poprawia krążenie krwi, łagodzi ból.
Wskazania: urazy i choroby układu mięśniowo-szkieletowego, 
więzadeł, mięśni, wrzody, przewlekłe choroby reumatyczne, 
zaburzenia krążenia krwi, i tp.

20 min. 80,00

11. Elektroforeza
Zabieg, który łączy w sobie wpływ na tkanki i narządy organizmu 
prądu stałego oraz lekarstwa, które przy pomocy prądu stałego jest 
wprowadzane do organizmu.
Wskazania: choroby ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby 

15 min. 60,00
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ginekologiczne i tp. 
12. Elektroforeza z bischofite

Wskazania  : choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia 
układu mięśniowo-szkieletowego, obwodowego układu nerwowego,
wraz z  tonicznymi  oraz uzdrowiskowymi zabiegami przy 
przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 
oraz dyskinezie dróg żółciowych.

15 min. 70,00

13. Galwanizacja
Metoda fizjoterapii, która polega na wpływie na organizm 
bezprzerwowego prądu stałego o niskim napięciu i małej mocy.
Wskazania: choroby i urazy obwodowego układu nerwowego; stany
nerwicowe, dystonia wegetatywna, choroby układu pokarmowego; 
dławica piersiowa; przewlekłe zapalenia; nadciśnienie  i 
niedociśnienie; miażdżyca na wczesnym etapie; niektóre choroby 
narządów ENT.

15 min. 60,00

14. Elekromiostymulacja
Proces oddziaływania na organizm słabo-elektrycznymi impulsami. 
Zabieg poprawia krążenie krwi, wzmacnia mięśnie, przyspiesza 
przemianę materii w tkankach i wywołuje utratę wagi.

15 min. 60,00

15. Elekromiostymulacja  (z lekarstwami)
W razie potrzeby aby poprawić stan fizyczny  zabieg może być 
prowadzony z użyciem lekarstw (przepisanych przez lekarza). 
Lekarstwa nie wchodzą w wartość zabiegu. 

15 min. 70,00

16. Elektromiorelaksacja
Wpływ wysokiego prądu na mięśni w celu ich relaksacji w 
przypadku skurczów (łagodzi ból).  Przy udarze mózgu poprawia 
przewodnictwo nerwowe; polepsza funkcje motoryczne.

15 min. 60,00

17. Elektromiorelaksacja (z lekarstwami)
W razie potrzeby aby poprawić stan fizyczny  zabieg może być 
prowadzony z użyciem lekarstw (przepisanych przez lekarza). 
Lekarstwa nie wchodzą w wartość zabiegu. 

15 min. 70,00

18. Elektroterapia przeciwbólowa
Jeden z rodzajów fizjoterapii, oparty na transmisji prądu 
elektrycznego przez tkanki w celu pobudzenia nerwów i mięśni.
Wskazania:
• jako środek przeciwbólowy i uspokajający;
• dla stymulacji i podrażnienia układu nerwowo-mięśniowego przy 
zaniku mięśni, reumatyzmie stawów itp.
Elektroterapia jest również stosowana do podawania lekarstw w 
sposób nieinwazyjny, co zapewnia o wiele dłuższe działanie leków, 

15 min. 60,00

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjaib2w46HWAhWRh7QKHaquB4QQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fsalman.igoodblog.com%2Fzdrowie%2Fsrodki-z-bischofite-do-leczenia-stawow-zelu-masci.html&usg=AFQjCNGxtVLWO-II0mTfFmuVhIZU5PTuIQ
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ich większą aktywność farmakologiczną i ograniczenie działań 
niepożądanych. 


