Cennik zabiegów leczniczych
w Lądku-Zdroju
DO WYKONANIA WSZYSTKICH ZABIEGÓW WYKORZYSTUJEMY
WYŁĄCZNIE LECZNICZĄ WODĘ TERMALNĄ

ZABIEGI BEZ ORDYNACJI LEKARSKIEJ

cena
podstawowa

weekendowo
świąteczna

ZABIEGI BALNEOLOGICZNE WODOLECZNICZE
hydromasaż z aromatoterapią
hydromasaż
kąpiel perełkowa w wannie marmurowej
kąpiel perełkowa z aromatoterapią
kąpiel siarczkowo-borowinowa
kąpiel siarczkowo-fluorkowa
kąpiel solankowa
kąpiel termalna w basenie Wojciech*
kąpiel zmiennocieplna czterokomorowa
masaż podwodny
masaż wirowy kończyn dolnych
masaż wirowy kończyn górnych
natrysk
półkąpiel wirowa

23,00
22,00
19,00
20,00
28,00
15,00
18,00
20,00
12,00
27,00
11,00
11,00
12,00
15,00

25,00
24,00
22,00
23,00
29,00
----------24,00
-----30,00
---------------------

12,00
30,00
30,00
100,00
80,00
18,00
20,00

12,00
30,00
30,00
100,00
80,00
18,00
20,00

MASAŻE
Masaż uciskowy sekwencyjny
masaż klasyczny kończyn
masaż klasyczny kręgosłupa
masaż odchudzający całego ciała
masaż klasyczny całego ciała
masaż wibracyjny – aquavibron
aquatizer - suchy hydromasaż*

GIMNASTYKA
grupowa
indywidualna atlas/rower
przyrządowa cardio
przyrządowa fitness (w cenie promocyjnej)

6,00
5,00
5,00
6,00

---------------------

INHALACJE
tlenoterapia (5 min.)

5,00

------

ŚWIATŁOLECZNICTWO
lampa Bioptron
lampa Sollux

7,00
8,00

------

------

TERMOTERAPIA
fango – jeden plaster
sauna fińska

10,00 (za kolejny dopłata 8,00 )
25,00
25,00

* zabieg dostępny z rabatem przy zakupie serii zabiegów (o szczegóły zapytaj w punktach sprzedaży)
„ZDRÓJ WOJCIECH”
tel. 74 811 54 74
tel. 74 814 66 66

„JUBILAT”
tel. 74 814 62 27
tel. 74 814 66 66

„ADAM”
tel. 74 814 65 55
tel. 74 814 66 66

e-mail: informacja@uzdrowisko-ladek.pl
UWAGA: Wymagane jest dokonanie zapłaty za zarezerwowane zabiegi na minimum 60 minut przed pierwszym
zarezerwowanym zabiegiem - po tym terminie Uzdrowisko zastrzega możliwość anulowania rezerwacji.

cennik obowiązuje od 29.10.2018 r

ZABIEGI Z WYMAGANĄ ORDYNACJĄ LEKARSKĄ
cena
podstawowa
ZABIEGI BALNEOLOGICZNE WODOLECZNICZE
kąpiel w basenie Adam z gimnastyką

17,00

ZABIEGI BALNEOLOGICZNE RADOCZYNNE
kąpiel radonowo-siarczkowa
kąpiel radonowo-siarczkowa w basenie Jerzy

18,00
15,00

ZABIEGI BOROWINOWE
zawijania borowinowe duże
zawijania borowinowe małe (na jeden staw)
fasony borowinowe
okłady borowinowe – jeden plaster
fonoforeza borowinowa (ultradźwięki)
jonoforeza borowinowa

32,00
18,00
14,00
10,00
16,00
12,00

(za kolejny dopłata: 8,00)

FIZYKOTERAPIA
diadynamik
diatermia – terapuls
elektrostymulacja
fonoforeza
galwanizacja
jonoforeza
kąpiel czterokomorowa
magnetronik
prądy interferencyjne, TENS, KOTZ’A, TRÄBERTA
ultradźwięki

8,00
8,00
14,00
16,00
8,00
10,00
12,00
12,00
10,00
15,00

ŚWIATŁOLECZNICTWO
13,00
12,00
30,00

lampa Dermalight
laseroterapia – skaner
laser wysokoenergetyczny

TERMOTERAPIA
20,00
10,00

kriokomora*
krioterapia miejscowa (3 min.)

INHALACJE
10,00
8,00

emanatorium*
inhalacje indywidualne

GIMNASTYKA
12,00

indywidualna

* zabieg dostępny z rabatem przy zakupie serii zabiegów (o szczegóły zapytaj w punktach sprzedaży)

Ordynacja lekarska – zapraszamy na wizytę lekarską do Przychodni Uzdrowiskowej w „Zdroju Wojciech”
pn-pt w godz. 12:00 – 12:30, rejestracja do lekarza: 74 811 54 74, cena wizyty - 30 zł

RABATY:
•
•
•
•
•
•

10% rabatu dla osób zameldowanych w obiektach Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A.
na podstawie aktualnego meldunku.
10% rabatu dla emerytów, rencistów, inwalidów na podstawie okazanej legitymacji.
10% rabatu dla mieszkańców Gminy Lądek - Zdrój, na podstawie okazanego dowodu
osobistego.
Kąpiel termalna w basenie Wojciech dla dzieci od 6 do 14 lat -10,00 zł - na podstawie okazanej
legitymacji szkolnej.
Rezerwacja całego basenu w „Zdroju Wojciech” - 250,00 zł/30 minut.
Powyższe rabaty nie łączą się.
cennik obowiązuje 29.10.2018 r

