
 

 

 

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH  
VÝKONŮ A PROCEDUR 

od 01.07.2022 
 
 

 
ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY 

 

 Cena v 
Kč 

V rámci 

léčebných 
programů 

 

Konzultace 
lékaře 

Lékařská prohlídka (15 min) 690 ne ne 

Lékařská konzultace (5 min) 350 ne ne 

Laboratorní analýza - kompletní 2290 ne ano 

Plynová injekce (4 vpichy) 390 ne ano 

Výkon sestry (měření tlaku, injekce) 150 ne ne 

Administrativní výkon neléčebný (potvrzení, účet a jiné) 150 ne ne 

 
HYDROTERAPIE 

  

 

Cena v 
Kč 

V rámci 

léčebných 
programů 

 

Konzultace 
lékaře 

Koupel rašelinová izotermická (15 min)  690 ano ne 

Koupel hydromasážní (15 min)  690 ano ne 

Koupel perličková (15 min)  690 ano ne 

Koupel sirná (15 min)  690 ano ne 

Koupel uhličitá (15 min)  690 ano ano 

Koupel bylinná (15 min) 690 ano ne 

Koupel s éterickým olejem z divoké růže (15 min) 690 ne ne 

Koupel s olejem ze smrkového jehličí (15 min) 690 ne ne 

 
THERMOTERAPIE 

 

 
Cena v 

Kč 

V rámci 
léčebných 
programů 

 
Konzultace 

lékaře 

Lavaterm (20 min) 390 ano ne 

Parafínový zábal - ruce (15 min)  390 ano ne 

Přírodní rašelinový obklad (20 min) 550 ano ne 

Přírodní slatinný zábal částečný (20 min) – přírodní léčivý zdroj 690 ne ano 

Přírodní slatinný zábal celkový (40 min) – přírodní léčivý zdroj  950 ne ano 

Přírodní termo zábal z minerálního bahna (40 min) 990 ne ne 

 
MASÁŽE 

 
 Cena v 

Kč 

V rámci 
léčebných 

programů 

 
Konzultace 

lékaře 

Masáž klasická částečná (20 min)  690 ano ne 

Masáž klasická celková (50 min)  1150 ne ne 

Masáž obličeje a dekoltu (20 min)  590 ne ne 

Masáž obličeje lymfatická manuální (20 min) 790 ne ne 

Masáž antistresová (50 min) 1150 ne ne 

Masáž aroma celková (50 min) 1150 ne ne 

Masáž aroma částečná (20 min) 690 ne ne 

Masáž nohou - reflexologie (25 min) 850 ne ne 

Masáž hlavy relaxační (20 min) 690 ne ne 

Masáž lávovými kameny – HOT STONE (50 min) 1290 ne ne 

Masáž s olejem uvolňující (50 min) 1150 ne ne 

Candella masáž aroma svíčkou - teplá procedura (50 min) od 01.08.2022 1290 ne ne 

 
CVIČENÍ  

 
Cena v 

Kč 

V rámci 
léčebných 

programů 

 
Konzultace 

lékaře 

Cvičení v bazénu skupinové (15 min) 350 ano ne 

Cvičení v bazénu individuální (15 min) 350 ne ne 

  

 



 

 

 

 
PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ 

 

Cena v 
Kč 

V rámci 

léčebných 
programů 

 

Konzultace 
lékaře 

Ultrazvuk (7 min) 390 ano ano 

Elektroléčba (12 min) 450 ano ano 

Magnetoterapie (20 min) 690 ano ano 

Lymfodrenáž přístrojová (20 min) 690 ano ne 

Oxygenoterapie (60 min) 550 ne ne 

Inhalační terapie FASET - přírodní léčivý zdroj Lesní pramen (30 min) 790 ne ne 

Inhalace - přírodní léčivý zdroj Lesní pramen (10 min)  290 ano ne 

Lokální kryoterapie (20 min) 650 ne ano 

Estetická kryoterapie (25 min) 890 ne ne 

Plynová suchá koupel částečná (20 min) 450 ano ano 

Plynová suchá koupel částečná s oxygenoterapií (20 min) 590 ano ano 

 
MANIKÚRA A PEDIKÚRA 

 
Cena v 

Kč 

V rámci 
léčebných 
programů 

 
Konzultace 

lékaře 

SPA Manikúra velká (50 min) 950 ne ne 

SPA Manikúra malá (25 min) 490 ne ne 

SPA Pedikúra (50 min) 950 ne ne 

Lakování nehtů (20 min)  290 ne ne 

Gel lak - pouze k malé nebo velké manikúře (20 min)  450 ne ne 

 

KOSMETIKA 

 

 

Cena v 
Kč 

V rámci 

léčebných 
programů 

 

Konzultace 
lékaře 

Luxusní liftingová a regenerační péče s diamantovou mikrodermabrazí - komplexní 
ošetření (80 min) 

1690 ne ne 

Hydratační ošetření pleti HYDRO ACTIVE (50 min) 1190 ne ne 

Kosmetické ošetření pro muže AQUA FRESH MAN (50 min)  1190 ne ne 

Omlazující a relaxační ošetření – SKIN COMEBACK (50 min)  1190 ne ne 

Čistící ošetření pro aknózní pleť  CLEAR AP (50 min)  990 ne ne 

Odpočinek, obnova, rozzáření FOREST / PROCHÁZKA LESEM (25 min)  790 ne ne 

Ošetření galvanickou žehličkou (25 min) 690 ne ne 

Ošetření pleti diamantovou mikrodermabrazí (25 min) 690 ne ne 

Lifting obličeje (25 min) 690 ne ne 

Barvení obočí, řas, úprava obočí (20 min) 550 ne ne 

Depilace obličeje (20 min) 590 ne ne 

 
PROCEDURY DE LUXE 

 
Cena v 

Kč 

V rámci 
léčebných 

programů 

 
Konzultace 

lékaře 

RITUÁL I – Celotělový peeling + BIO celotělový zábal - detoxikační/výživný + 
celotělová masáž + občerstvení (110 min) 

2500 ne ne 

RITUÁL II - Aroma hydromasážní koupel+ celotělový peeling + BIO celotělový zábal -
detoxikační/výživný + celotělová masáž, občerstvení (140 min) 

3100 ne ne 

Detoxikační zábal nohou s reflexní masáží rukou (25 min) 690 ne ne 

Detoxikační zábal noho s relaxační masáží nohou a reflexní masáží rukou (50 min) 1150 ne ne 

BIO regenerační celotělový zábal z růžového jílu (40 min) 950 ne ne 

BIO detoxikační celotělový zábal (40 min) 950 ne ne 

BIO tělový peeling s gardénií tahitskou (20 min) 650 ne ne 

BIO tělový peeling s gardénií tahitskou + výživný zábal z růžového jílu (60 min) 1500 ne ne 

Candella masáž aroma svíčkou, se zábalem DE LUXE (70 min) od 01.08.2022 1650 ne ne 

    

Procedury v rámci léčebných programů jsou předepisovány lékařem na 
základě zdravotního stavu hosta. 

Procedury nad rámec léčebných programů jsou vždy hrazeny hostem. 
Ceny jsou uvedeny v Kč. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


