
 

 

 

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH 
VÝKONŮ A PROCEDUR 

Platnost ceníku od 01.02.2022 

ZDRAVOTNICKÉ VÝKONY 
Cena  

v Kč 

Konzultace 

lékaře 

Gerovital – regenerační kúra (12 injekčních aplikací) 4730 ano 

Plynová injekce (4 vpichy) 410 ano 

Lékařská prohlídka (15 min)  690 ano 

Lékařská konzultace (5 min)  360 ano 

Laboratorní analýza – kompletní 2290 ano 

Administrativní výkon neléčebný (potvrzení, účet a jiné) 160 ano 
   

PROCEDURY V RÁMCI LÉČEBNÝCH PROGRAMŮ 
Cena  
v Kč 

Konzultace 
lékaře 

Klasická masáž částečná (20 min)  690 ne 

Fyzioterapie individuální (20 min)  820 ano 

Senzomotorika a stabilizace pohybového systému (20 min)  820 ano 

Reflexní masáž (20 min)  820 ano 

Rašelinová koupel (20 min)  690 ano 

Hydromasážní koupel (20 min)  690 ano 

Perličková koupel (15 min)  690 ano 

Sirná koupel (20 min)  690 ano 

Uhličitá koupel (20 min)  690 ano 

Bylinná koupel (20 min)  690 ano 

Skupinové cvičení v bazénu (20 min.)  410 ne 

Přístrojová lymfodrenáž (20 min)  690 ano 

Ultrazvuk (7 min) 410 ano 

Elektroléčba (12 min)  410 ano 

Magnetoterapie (20 min) 690 ano 

Plynová suchá koupel částečná (20 min)  410 ano 

Plynová suchá koupel s oxygenoterapií (20 min) 560 ano 

Inhalace – přírodní léčivý zdroj Lesní pramen (10 min)  280 ne 

Lavaterm (20 min)  410 ano 

Parafínový zábal – ruce (15 min)  410 ano 

Přírodní rašelinový obklad (20 min)  560 ano 

 

PROCEDURY NAD RÁMEC LÉČEBNÝCH 
PROGRAMŮ 

Cena  
v Kč 

Konzultace 
lékaře 

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

Přírodní slatinný zábal celkový (20 min) - přírodní léčivý zdroj 940 ano 

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

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

BIO regenerační celotělový zábal z růžového jílu (40 min) 970 ne 

BIO detoxikační celotělový zábal (40 min) 970 ne 

Přírodní termo zábal z minerálního bahna (40 min) 970 ne 

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

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

Hydromasážní koupel + BIO tělový peeling s gardénií tahitskou (50 min) 1300 ne 



 

 

RITUÁL I.                                                                                                                    
BIO tělový peeling s gardénií tahitskou, BIO celotělový zábal 
(detoxikační / výživný), celotělová masáž, občerstvení (110 min.)                                         2500 ne 

RITUÁL II.  
Aroma hydromasážní koupel, BIO tělový peeling s gardénií tahitskou, BIO celotělový 
zábal (detoxikační / výživný), celotělová masáž, občerstvení  ( 140 min.)                                         3100 ne 

Baňkování – vakuterapie (20 min) 820 ano 

Breussova masáž (20 min) 820 ano 

Oxygenoterapie (60 min) 560 ne 

Inhalační terapie FASET – přírodní léčivý zdroj Lesní pramen (30 min)  820 ne 

Lokální kryoterapie (10 min) 640 ano 

Estetická kryoterapie (25 min) 890 ne 

Koupel s éterickým olejem z divoké růže (20 min)  690 ne 

Koupel s olejem ze smrkového jehličí (20 min) 690 ne 

Aroma vířivá koupel (20 min) 690 ne 

Ošetření pleti diamantovou mikrodermabrazí (25 min) 640 ne 

Obličejová masáž (25 min) 640 ne 

Lifting obličeje (25 min) 640 ne 

Barvení obočí, řas a úprava obočí (25 min) 560 ne 

Spa manikúra (25 min) 510 ne 

Spa pedikúra (50 min) 970 ne 

BIO proti vráskové ošetření - (50 min) 1 070 ne 

Hydratační ošetření pleti HYDRO ACTIVE (50 min) 1 070 ne 

Luxusní hydratační a regenerační ošetření pleti (80 min) 1 480 ne 

Luxusní Bio ošetření pleti BIOFÁZE (80 min) 1 480 ne 

BIO ANTI-AGING (25 min) 670 ne 

Manuální lymfatická masáž obličeje (20 min) 770 ne 

Ošetření Galvanickou žehličkou (25minut) 690 ne 

Výplň vrásek TEOSYAL – partie obličeje dle poškození  
(cena dle skutečného rozsahu po lékařském vyšetření) od 2930 ano 

Klasická masáž celková (50 min) 1 150 ne 

Anticelulitidní masáž (50 min) 1 280 ne 

Antistresová masáž (50 min) 1 150 ne 

Aroma regenerační masáž (50 min) 1 150 ne 

Reflexní masáž plosek nohou (25 min) 820 ne 

Relaxační masáž hlavy (20 min) 690 ne 

HOT STONE – masáž lávovými kameny (50 min) 1 280 ne 

Uvolňující masáž s olejem (50 min) 1 150 ne 

Manuální lymfatická masáž částečná (50 min) 1 400 ano 

Shiatsu kancelářská (25 min) 690 ne 

Thajská olejová masáž (50 min) 1 200 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. 
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