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~ masaż suchy - całościowy 50 min. 110 zł. 

~ masaż suchy - częściowy 20 min. 40 zł. 

~ masaż twarzy  20 min. 30 zł. 

~ masaż dłoni i stóp 20 min. 50 zł. 

~ masaż gorącymi kamieniami - całościowy 50 min 120 zł. 

~ masaż gorącymi kamieniami - częściowy 30 min 60 zł. 

~ klasyczny masaż bańką chińską - całościowy 50 min 100 zł. 

~ klasyczny masaż bańką chińską - częściowy 25 min 60 zł. 

~ masaż antycellulit./ ujędr. 20 min. 60 zł. 

~ krioterapia 3 min. 10 zł. 

~ laser  12 zł. 

~ ultradźwięki  10 zł. 

~ jonoforeza  12 zł. 

~ galwanizacja 15 min. 10 zł. 

~ fonoforeza 15 min. 12 zł. 

~ lampa bioptron  10 zł. 

~ lampa solux 15 min. 8 zł. 

~ prądy tens  15 min. 10 zł. 

~ prądy interferencyjne 15 min 10 zł. 

~ okłady borowinowe  15 zł. 

~ sauna sucha 

BEZPŁATNE SEANSE  
DO 31.05.2015  

20 zł. /h. 

~ sauna mokra 20 zł. /h. 

~ kabina energetyzująca 20 zł. /h. 

~ sala relaksacyjna 20 zł. /h. 

~ basen z jaccuzi  
NIEODPŁATNIE 

W KOSZCIE POBYTU 

        - 

~ sala gimnastyczna         - 

~ tenis stołowy         - 

~ aqua aerobik 45 min.               10 zł. 
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 KRIOTERAPIA ( 3 min. – 10 zł. )  
Zabieg ten polega na obniżeniu temperatury tkanek, a tym samym spowodowanie przekrwienia głębokiego okolicy poddanej zabiegowi. 
Krioterapia działa głównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wpływem działania niskich temperatur naczynia krwionośne powierzchowne 
zmniejszają swoją średnicę, jednocześnie zwiększają ją naczynia krwionośne głębokie. Dzięki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie 
struktur głęboko ułożonych. Taki stan utrzymuje się w danej okolicy około 4 godz. 
Wskazania : ostre zapalenia, obrzęki, choroba zwyrodnieniowa stawów, ostre i przewlekłe zapalenie stawów i chrząstek stawowych np. RZS, 
przewlekłe choroby stawów, zespoły bólowe kręgosłupa, reumatyzm tkanek miękkich (zapalenie ścięgien), następstwa wypadków i innych 
urazów (np. skręcenia, zwichnięcia, naciągnięcia mięśni), choroby chirurgiczne (np. przykurcze w stawach, obrzęki po operacjach: piersi, 
ręki, szczęki), bóle, blizny, choroby neurologiczne np. spastyczność, choroba Parkinsona, bóle z różnego rodzaju powodów.  
Przeciwwskazania : pokrzywka, uczulenie na zimno, nadwrażliwość na zimno, zaburzenia troficzne, zaburzenia czucia, znaczna 
niedokrwistość, nowotwory, odmrożenia, zaburzenia mikro-krążenia tkanek np. cukrzyca, przewlekła niewydolność żył, ciężkie choroby 
serca i układu krążenia np. choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, choroby nerek i pęcherza moczowego.  
 

LASER ( 12 zł.) 
Biostymulacją laserową nazywamy reakcję tkanek na naświetlanie słabą wiązką laserową o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nm, co 

odpowiada barwom od jaskrawej czerwieni (633 nm) do tzw. bliskiej, choć już niewidzialnej, podczerwieni (1100 nm). W tym właśnie 
przedziale absorpcja wody i barwników zawartych w tkankach jest najmniejsza, co umożliwia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła do 
wnętrza organizmu i tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. 
Wskazania: rany pooperacyjne, owrzodzenia i przeszczepy skóry (przyśpieszenie gojenia się ran), choroby skóry, rożne choroby narządu 
ruchu również na podłożu reumatycznym, choroby przyzębia, stany bólowe np. kręgosłupa, dyskopatia szyjna czy lędźwiowa) zespół cieśni 
nadgarstka, choroba zwyrodnieniowa stawów, zespoły bólowe np. „bolesnego barku”, „łokcia tenisisty/golfisty”. 
Przeciwwskazania: Zasadnicze: ciąża, miesiączka, wszczepiony rozrusznik serca, uogólnione choroby bakteryjne, gorączka, padaczka, 
uczulenie na światło, nowotwory, niewyrównana cukrzyca. 
 

ULTRADŹWIĘKI ( 10 zł.) 
Podczas zabiegu wykorzystywane są drgania mechaniczne o częstotliwości 800 − 24 000 kHz. Efektem działania ultradźwięków na tkanki jest 
działanie mechaniczne zwane „mikro-masażem”, które spowodowane jest wahaniem ciśnień wywołanych przebiegiem fali dźwiękowej. 
Istotną składową ich działania jest wpływ na biochemię tkanek, co prowadzi do ich lepszego utleniania. Zjawiska występujące w tkankach 
ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania. 
Wskazania Ultradzwięki/ fonoforeza : przewlekłe choroby reumatyczne np. RZS, zgrubienie okostnej, choroby ścięgien i przyczepów mięśni 
np. Przykurcz Dipuytrena, choroba Bechterewa, stany po złamaniach kości, choroba Sudecka oraz sklerodermia, zespoły bólowe kręgosłupa, 
haluksy, ostroga piętowa. 
Przeciwwskazania Ultradzwięki/ fonoforeza  : bezwzględnym przeciwwskazaniem jest nadzwiękowanie okolic serca, płuc i narządów 
miąższowych jamy brzusznej, mózgu, jąder, guzów łagodnych i złośliwych, brzucha u ciężarnej kobiety, oczu, nasad kości u dzieci i młodzieży, 
okolic rdzenia przedłużonego oraz obszarów poddanych wcześniej laminektomii, zaburzenia krążenia tętniczego, zakrzepowe zapalenie żył, 
zaburzenia czucia, ostre stany zapalne, stany gorączkowe, gruźlica płuc rozstrzenia oskrzeli, choroby z możliwością krwawień, zaburzenia 
krzepnięcia krwi, wszczepiony rozrusznik serca, osteoporoza. Po naświetlaniach promieniami RTG ultradźwięki można zastosować po 8 
miesiącach od badania. 
 

FONOFOREZA  ( 15 min. - 12 zł.) 

Metoda wprowadzenia leku za pomocą ultradźwięków. W celu wzmocnienia działania ultradźwięków, zamiast tradycyjnego środka 
sprzęgającego, stosuje się żel zawierający substancje czynne − przeciwzapalne, przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie lub ułatwiające 
uelastycznienie blizn. Wprowadzanie ich do tkanek za pomocą ultradźwięków zapewnia szybsze i głębsze wnikanie substancji leczniczych. 
 

 GALWANIZACJA ( 15 min. - 10 zł.) 
Jest to zabieg elektro-leczniczy polegający na przepływie przez daną część ciała prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz 
przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia 
obwodowego. 
Wskazania: Nerwobóle, polineropatie, zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, obwodowe porażenia, zburzenia 
krążenia obwodowego, utrudniony zrost kostny. 
Przeciwwskazania: Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich, zmiany na skórze ( owrzodzenia, wypryski), stany gorączkowe, porażenia 
spastyczne, miejscowe zaburzenia czucia, nowotwory łagodne i złośliwe, skaza krwotoczna, ostre procesy zapalne i infekcje ogó lne, 
osobnicze nietolerancje prądu, wszczepiony rozrusznik serca, zakrzepy, zagrożenia zatorami, zakrzepowe zapalenie żył, metale w tkankach 
poddawanych zbiegowi, endoprotezy, miażdżyca zarostowa tętnic w okresie II, bóle psychogenne, gruźlica, ostre zapalenia w obrębie 
brzucha, skręt jelit, ciąża, krwawienia ginekologiczne, zaburzenia rytmu serca, uszkodzenia skóry, czyraki, skłonność do zakrzepów, 
osteoporoza, blizny, padaczka, arytmia, uszkodzenia mięśnia sercowego, stany znacznego osłabienia i wycieńczenia organizmu, tętniaki, 
nieleczone nadciśnienie tętnicze,   
 

  

 

 

 



  

 JONOFOREZA ( 12 zł.) 
Za pomocą prądów stałych można wprowadzić w obszar chorobowy odpowiednią substancję leczniczą. W wypadku prądów nie ma znaczenia, czy będzie 
miała ona postać żelu, płynu czy maści, jednak musi ulegać dysocjacji elektrolitycznej. Jonoforeza zdecydowanie skraca czas wchłaniania i podnosi 
efektywność działania leku. Daje bardzo dobre efekty w miopatiach, zapaleniach pochewek ścięgnistych, przeciążeniach sportowych lub zawodowych. 
Wskazania: Artrozy, urazy sportowe, przeciążenia stawowe, ścięgnowe, dolegliwości wywołane koślawym paluchem, przewlekłe zapalenie stawów. 
Przeciwwskazania: Takie jak w galwanizacji. 

  

LAMPA BIOPTON ( 10 zł.) 
Dzięki swoim właściwościom lampa bioptron poprawia mikrokrążenie, stymuluje wzrost produkcji DNA i RNA, adenozynotrifosforanu i kolagenu, wpływa na 
wzrost fagocytozy, a także poprawia funkcjonowanie układu limfatycznego. Ponadto bioptron aktywuje procesy regeneracji komórek, łagodzi napięcie mięśni 
i nerwów. Promienie bioptron stymulują skórę, komórki wewnętrzne oraz biocząsteczki. Następuje reakcja łańcuchowa, której efekty są odczuwalne w całym 
organizmie. Skutki naświetlania (samoleczenie, regeneracja, procesy obronne organizmu) odbijają się na całym ciele. 
Wskazania: poprawia mikrokrążenie, przewlekłe leczenie owrzodzeń, odleżyny, trudno gojące się rany, stopa cukrzycowa, efekt przeciwbólowy, stany po 
skręcenia stawów, stłuczenia, stany przeciążeniowe np. „łokieć tenisisty/ golfisty”, nerwobóle, bóle kręgosłupa, stany zapalne zatok (przynosowe, czołowe) 
krtani, gardła i ucha, lepsze odżywienie włókien nerwowych (przy niedowładach, paraliżach), przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, zwiększenie odporności 
immunologicznej, atopowe zapalenie skóry, dostarczenie dodatkowej energii wpływającej na proces odżywienia i wzrostu komórek, otarcia, stany po 
oparzeniach.      Przeciwwskazania: choroby nowotworowe, ciąża, wszczepiony rozrusznik serca. 
 

LAMPA SOLLUX   (15 min. - 8 zł.)   
SolLux to lampa wytwarzająca promieniowanie światła podczerwonego i promieni widzialnych. Lampy te są wyposażone w komplet filtrów ze szkła 
uwiolowego koloru czerwonego i niebieskiego. Szkło koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne czerwone, co ma 
działanie pobudzające i przeciwzapalne. Z kolei szkło koloru niebieskiego przepuszcza głównie niebieskie promieniowanie widzialne, co przynosi działanie 
tonizujące, uspokajające i przeciwbólowe 
Wskazania – filtr CZERWONY: bóle mięśniowe, napięcie mięśniowe, przykurcze, blizny, zrosty, bóle korzonkowe, podostre i przewlekłe stany zapalne stawów, 
zapalenia okołostawowe, podostre i przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych nerwów obwodowych, stan zapalny zatok czołowych i 
szczękowych, nieżyt nosa, zapalenie ucha środkowego i zewnętrznego, zespoły bólowe w przebiegu ZZSK i choroby dyskowej, wstęp do masażu klasycznego 
leczniczego - zaburzenia skórne, czyraczność, parastezje, odmrożenia, półpasiec. 
Wskazania - Filtr NIEBIESKI: nerwobóle, przeczulica (nadwrażliwość), trądzik młodzieńczy i różowaty, stany po oparzeniach, zakażenia gruczołów łojowych, 
trudno gojące się rany, łuszczyca, bielactwo, łupież, upośledzenie wytwarzania witaminy D.   
Przeciwwskazania: czynna gruźlica płuc, niewyrównane wady zastawkowe, skłonność do krwawień, miesiączka, nadciśnienie tętnicze, ciąża, zaawansowana 
miażdżyca naczyń krwionośnych oraz niewydolność krążenia (bezwzględnie przeciwwskazane), niskie ciśnienie krwi, nowotwory łagodne i złośliwe, 
niewydolność krążenia, miażdżyca, nadczynność tarczycy, obrzęki pochodzenia krążeniowego, skłonności do krwawień, zakrzepowe zapalenie żył, ostre stany 
zapalne. 
 

 PRĄDY TENS ( 15 min. - 10 zł.) 
Jest to metoda objawowego leczenia ostrych oraz przewlekłych stanów bólowych za pomocą prądów niskiej częstotliwości. Elektryczna stymulacja układu 
nerwowego na różnych jego poziomach (obwodowym, rdzeniowym i ośrodkowym) powoduje zagłuszenie sygnałów bólowych i uwolnienie pacjenta od 
uciążliwych dolegliwości. 
Wskazania: przewlekłe oraz ostre stany bólowe tj. w stanach pourazowych, chorobach reumatycznych, neurologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych, 
medycynie sportowej i innych. Korzeniowe zespoły bólowe, neuralgie, zapalenie nerwów, neuropatie, uszkodzenia nerwów obwodowych, bóle w chorobie 
zwyrodnieniowej kręgosłupa, bólach towarzyszących chorobom narządu ruchu tj. artretyzm, zapalenie okołostawowe, lumbago, miopatie itd.  
Przeciwwskazania: jak w galwanizacji.  
 

     PRĄDY INTERFERENCYJNE ( 15 min -10 zł.) 
Są to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie, 
działają na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu, (co usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają 
procesy odżywcze tkanek i ich metabolizm. 
Wskazania: dysfunkcje mięśni, osłabienie dowolnego unerwienia mięśni, zwiększenie napięcia mięśniowego np. na skutek zmian zwyrodnieniowych 
kręgosłupa, reumatyzm tkanek miękkich, okołostawowe i obwodowe neuropatie.  
Przeciwwskazania: jak w galwanizacji. Dodatkowo stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zaparcia po zapaleniu otrzewnej, bóle niejasnej etiologii, ostre 
zapalenia. 
 

    OKŁADY BOROWINOWE  ( 15 zł.) 
Borowina to naturalny środek leczniczy powstały na skutek butwienia roślin w środowisku wodnym z udziałem drobnoustrojów i niewielkim dostępem 
powietrza, wykorzystywany na szeroką skalę w rekonwalescencji oraz odnowie biologicznej. Borowina swoje właściwości lecznicze zawdzięcza dużej 
pojemności cieplnej oraz słabemu przewodnictwu ciepła, a jednocześnie ogromnemu bogactwu związków biochemicznych, wśród których ogromne znaczenie 
mają kwasy huminowe. Kwasy te odpowiadają za charakter bakteriobójczy, wirusobójczy oraz przeciwzapalny zabiegów borowinowych. Borowina zawiera 
ponadto: bituminy, pektyny, celulozę, hemicelulozę, ligniny i huminy, substancje czynne biologicznie typu hormonalnego, enzymy, antybiotyki; związki 
nieorganiczne: siarczany magnezu i potasu, związki glinu, żelaza, wapnia, sód, krzem oraz składniki mikrobiologiczne (bakterie tlenowe, beztlenowe oraz 
grzyby). Działanie lecznicze borowiny jest wypadkową działania termicznego, mechanicznego, chemicznego i fizjologicznego. 
Wskazania: Utrwalone procesy zwyrodnieniowe stawów i chrząstek stawowych, stany pourazowe stawów, kości, okostnej, mięśni, reumatyzm tkanki 
miękkiej, przewlekłe choroby kręgosłupa, bóle towarzyszące osteoporozie trzonów kręgowych.  
Przeciwwskazania: Ostre lub podostre stany zapalne, czynne RZS, zapalenie w obrębie tkanek miękkich (zapalenie okołostawowe), choroby gorączkowe, 
choroby ze skłonnością do krwawień, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, nowotwory łagodne i złośliwe, gruźlica, cięższe postacie nadciśnienia 
krwi, zburzenia czucia, choroby nerek i pęcherza moczowego, ciąża, choroby naczyń krwionośnych, rany, zaburzenia troficzne, zapalenia skóry, podeszły wiek, 
cukrzyca, miażdżyca tętnic, skłonność do zakrzepowego zapalenia żył, zaburzenia rytmu serca, stan po świeżym zawale, choroby zapalenie oczu, stany 
znacznego osłabienia i wycieńczenia, niskie ciśnienie krwi, ciąża. 
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~ MASAŻ SUCHY - CAŁOŚCIOWY 50 min. 110 zł. 

~ MASAŻ SUCHY - CZĘŚCIOWY 20 min. 40 zł. 

~ MASAŻ TWARZY  20 min. 30 zł. 

~ MASAŻ DŁONI I STÓP 20 min. 50 zł. 

~ MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - CAŁOŚCIOWY 50 min 120 zł. 

~ MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - CZĘŚCIOWY 30 min 60 zł. 

~ KLASYCZNY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ - CAŁOŚCIOWY 50 min 100 zł. 

~ KLASYCZNY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ - CZĘŚCIOWY 25 min 60 zł. 

~ MASAŻ ANTYCELLULIT./ UJĘDR. 20 min. 60 zł. 

 

~ SAUNA SUCHA 
Jedna z pierwszych saun, w której to wilgotność przeważnie nie przekracza 10%. Jej temperatura zaś waha się od 70 do nawet 
100 stopni Celsjusza. Dzięki niej skóra nagrzewa się bardzo szybko uwalniając pot. Niska wilgotność powietrza nie wywiera 
jednak większego wpływu na układ oddechowy. Jednak regularne odwiedzanie tej sauny w znaczący sposób poprawia 
wydolność i krążenie. Głównym jej atrybutem jest również doskonałe oczyszczanie organizmu z toksyn i wysoki stopień 
rozluźnienia umysłu. 

  
        
 
 
 
 

       BEZPŁATNE      
   SEANSE 

   DO 28.02.2015 
 
 

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

   OD 1.06.2015 
 

   20 zł. / h 
 

 

~ SAUNA MOKRA 
Panuje w niej dość wysoka temperatura, ok. 70 st., co przy wilgotności rzadko przekraczającej 40% stanowi najlepsze warunki do 
odpoczynku. Dodatkowym plusem jest to, że warunki w niej panujące, są w dużej mierze zależne od użytkowników. Można 
obniżyć temperaturę, a parę wytwarza się przez polewanie kamieni. Dlatego jej warunki może znieść większość ludzi. Często nie 
wymaga specjalnego przygotowania, można do niej wejść mokrym, jednak nie po dużym wysiłku, czy jedzeniu i używkach. 

Doskonale wpływa na skórę, układ krwionośny. 

 

~ SAUNA IFRARED  
Została stworzona dla ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą korzystać z klasycznej sauny. Sauna bezpieczniejsza i znośniejsza 
dla ludzi, dla których zbyt uciążliwa jest wilgotność, a sauna sucha jest zbyt gorąca. Promieniowanie podczerwone jest źródłem 
energii niezbędnej dla naszego życia. Ogrzewa ono bezpośrednio komórki ciała, nie ogrzewając otaczającego powietrza ( w 
przeciwieństwie do sauny, gdzie organizm ludzki ogrzewany jest gorącym powietrzem, co z kolei powoduje obciążenie dla całego 
układu krążenia!) Dlatego w komorach z promiennikami na podczerwień już w znakomicie tolerowanej przez organizm ludzki 
temperaturze ok. 400 C   następuję podwyższenie temperatury ciała i wytwarzanie potu. Seans rozpoczynający się o pełnej 
godzinie i trwający 30 min 

 

~ SALA RELAKSACYJNA 
 



                                                                                    

                                                                                                        
 
 

  
 
 
 

  
 
     
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45 min. . 

http://pl.123rf.com/photo_24305925_sala-gimnastyczna.html

