Cennik zabiegów leczniczych
w Długopolu-Zdroju
ZABIEGI BEZ ORDYNACJI LEKARSKIEJ
ZABIEGI WODOLECZNICZE

cena

hydromasaż
kąpiel perełkowa
kąpiel perełkowa z hydromasażem
kąpiel wirowa z wyciągiem z kasztanowca
półkąpiel wirowa z wyciągiem z kasztanowca*
masaż podwodny*
masaż wirowy kończyn dolnych
masaż wirowy kończyn górnych
natrysk – bicz wodny
natrysk płaszczowy
półkąpiel wirowa
półkąpiel solankowa

35,00
35,00
36,00
18,00
35,00
50,00
15,00
15,00
25,00
15,00
30,00
40,00

MASAŻE
masaż klasyczny suchy kończyn
masaż klasyczny suchy kręgosłupa
masaż uciskowy BOA
masaż wibracyjny – aquavibron
fotel masujący

30,00
30,00
15,00
25,00
5,00

ZABIEGI ANTYSTRESOWE I ANTYCELLULITOWE*
hydromasaż z aromatoterapią
hydromasaż z chromoterapią
kąpiel perełkowa z chromoterapią
kąpiel perełkowa z hydromasażem z chromoterapią
kąpiel odżywcza w kozim mleku
antycellulitowy drenaż limfatyczny DEEP OSCILLATION

45,00
42,00
40,00
42,00
35,00
30,00

GIMNASTYKA
indywidualna – atlas, rower (30 min.)

15,00

ŚWIATŁOLECZNICTWO
lampa Bioptron
lampa Sollux
polano szafa (świetlanka częściowa)

8,00
8,00
10,00

INHALACJE
6,00

tlenoterapia (5 min.)

* zabiegi nie podlegają rabatom i są dostępne wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu
(tel. 74 813 90 40)
UWAGA:
Wymagane jest dokonanie zapłaty za zarezerwowane zabiegi na minimum 60 minut przed pierwszym
zarezerwowanym zabiegiem - po tym terminie Uzdrowisko zastrzega możliwość anulowania
rezerwacji.
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 gmin: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie, na podstawie okazanego dowodu
osobistego.
•
Rabaty nie dotyczą: wszystkich porad oraz zabiegów oznaczonych symbolem *
•
Powyższe rabaty nie łączą się.
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ZABIEGI Z WYMAGANĄ ORDYNACJĄ LEKARSKĄ
ZABIEGI BALNEOLOGICZNE
kąpiel
kąpiel
kąpiel
kąpiel

kwasowęglowa borowinowa
kwasowęglowa naturalna
solankowa
sucha CO2

25,00
20,00
30,00
10,00

ZABIEGI BOROWINOWE
okłady borowinowe – jeden plaster
jonoforeza borowinowa
fasony borowinowe

(za kolejny dopłata: 10,00)

15,00
12,00
20,00

INHALACJE
indywidualne – olejkowe/solankowe/mineralne

10,00

GIMNASTYKA
gimnastyka indywidualna – przyrządowa (30 min.)
gimnastyka w basenie (30 min.)

15,00
15,00

ŚWIATŁOLECZNICTWO
laseroterapia – skaner
lampa IR lub kwarc

10,00
8,00

FIZYKOTERAPIA
DEEP OSCILLATION EVIDENT – głęboka oscylacja
BODYFLOW – elektrostymulacja naczyń obwodowych
MAGCELL (MICROCIRC, ARTHRO) – pole magnetyczne
diadynamik, TENS, prądy Kotz’a, prądy Träberta
prądy interferencyjne, elektrostymulacja
diatermia krótkofalowa
jonoforeza, galwanizacja
kąpiel czterokomorowa
magnetronik
ultradźwięki

15,00
10,00
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
16,00

TERMOTERAPIA
10,00
8,00

krioterapia miejscowa (3 min.)
parafina

PORADY*
konsultacja lekarska*
porada fizykoterapeutyczna (instruktaż ćwiczeń)

40,00
30,00

* porady dostępne po wcześniejszym zarezerwowaniu – tel. 74 813 90 40
* rejestracja do lekarza – tel. 74 813 90 91

Rezerwacja zabiegów: tel. 74 81 39 040
Rezerwacja pobytów: tel. 74 81 39 051; 74 81 39 045
długopole@uzdrowisko-ladek.pl
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