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Hydroxér – masážna vaňa + plachta (20 min)       15,- €  
Uhličitý kúpeľ + plachta(20 min + 10 min zábal)       12,- €   
Perličkový kúpeľ + plachta (20 min + 10 min zábal)       12,- €  
Prísadový uhličitý kúpeľ bylinkový + plachta (20 min + 10 min zábal)   12,- €  
Šľapací kúpeľ + plachta         4,-€ 
 
Suchý Uhličitý kúpeľ (40 min+20 min príprava)      10,- € 
 
pre absolvovanie procedúry je potrebné zakúpenie osobného vaku 
  - zakúpenie osobného vaku (možnosť použitia na 20 procedúr)   3,- € 
 
Zvýhodnené ceny  -  suchý uhličitý kúpeľ      5 procedúr   44,- € 
        10 procedúr   85,-€ 
        20 procedúr   160,-€ 
 
Masáže  
Klasická masáž – celková + plachta ( 45 min)       22,- €  
Klasická masáž – čiastočná + plachta(20 min)        10,- €  
Reflexná masáž (zostava chrbtová, šijová, hlavová, panvová) + plachta (20 min)   19,- € 
Športová masáž – celková + plachta (45 min)       22,- € 
Športová masáž – čiastočná + plachta (20 min)      10,- € 
Masáž tváre ( 15 min)          9,- €  
Masáž chodidiel + bylinkový kúpeľ (20 min)       12,- € 
Medová detoxikačná masáž + plachta (30 min)      20,- € 
Masáž lávovými kameňmi – chrbát + plachta ( 30 min)     15,- € 
Masáž lávovými kameňmi – chrbát+ zad.nohy + plachta ( 60 min)    25,- € 
Lymfomasáž manuálna anticelulitídová ( (60 min)       25,- € 
Bankovanie (15 min)          11,- € 
 
Inhalácia teplá minerálnou vodou ( 15 min)       4,- €  
Inhalácia skupinová ( 15 min)          4,- €  
 
Zábal bahnom celotelový (60 min)        30,-€ 
Zábal bahnom - horné končatiny (30 min)       18,-€ 
 
Zábal parafínový čiastočný  ( 15 min)       4,- €  
Rašelinový obklad ( 15 min)         5,- €  
 
Oxygenoterapia 
Cena 1 vstupu pre samoplatcov 
  (na 1. vstup nevyhnutné si zakúpiť kyslíkové okuliare) – 30 min.             7,- €  
Cena 1 vstupu pre samoplatcov  

(na 2. a ďalšie vstupy so zakúpenými kyslíkovými okuliarmi ) – 30 min.           4,- €  
 
Cena 5 vstupov pre samoplatcov – 30 min.         20,-€  
Cena 10 vstupov pre samoplatcov – 30 min.       30,-€  
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AMBULANTNÁ KÚPEĽNÁ LIEČBA      25- € /ošetrovací deň 

Vstupné lekárske vyšetrenie, 3 procedúry denne – z nasledujúcich 

Bazén: plávanie, skupinové cvičenie v bazéne Vodoliečba a masáže: laguna, perličkový kúpeľ, hydroxér, klasická 
masáž čiastočná, škótsky strek, striedavé nožné kúpele, kúpeľ vírivý, šlapačky, kúpeľ uhličitý, jacuzzi, Liečebná 
telesná výchova: telocvik liečebný individuálny, telocvik liečebný skupinový Elektroliečba: galvanizácia jednoduchá, 
hydrogalvan, horské slnko, solux, ultrazvuk, interdyn, erbogalvan, bioptron, phyactione  Inhalácie: inhalácia teplá 
individuálna, aerosolová s pridaním liekov, inhalácia skupinová  Mechanoterapia: nožná vibračná masáž, bicykel  
Teploliečba: parafínové zábaly, sauna  Iné výkony: plynové injekcie, soľná jaskyňa, oxygenoterapia  
 
 
 
   

Ceny sú vrátane DPH. 
  
 
 

 Schválil: 
 Mgr. Martin Pavlík 
 generálny riaditeľ a. s.  


