
Cennik na 2022 rok

Wizyta specjalistyczna (cenę oraz czas ustala fizjoterapeuta)
Bartosz Radosz 
Piotr Radosz
Grzegorz Mazurek

130-160 zł
160 zł
160 zł

130- 160 zł

Sesja integracji strukturalnej (ok 75 minut) 250 zł

Badanie postawy ciała DIERS z konsultacją 180 zł

Badanie kontrolne: DIERS 120 zł

Badanie stóp 120 zł

Badania plus wykonanie pary wkładek 420 zł

Wykonanie kolejnej pary wkładek 280 zł

Masaż częściowy leczniczy (30 minut):

1 raz 80 zł

Pakiet 5 zabiegów 350 zł

Terapia/trening/streching na platformie Schumanna 3d (30 minut):

1 raz 70 zł

Pakiet 10 zabiegów płatne z góry do wykorzystania w miesiącu 600 zł

Sesja na platformie Schumanna 40 zł

Drenaż limfatyczny ( terapia przeciwobrzękowa) 
45 min manualny (M) /30  min mechaniczny (MECH), Manualny Mechaniczn

y 

1 zabieg 130 zł 80 zł

Pakiet 4 zabiegów płatne z góry do wykorzystania w miesiącu 480 zł 280 zł

Pakiet 8 zabiegów płatne z góry do wykorzystania w miesiącu 800 zł 550 zł

Pakiet 10 zabiegów płatne z góry do wykorzystania w miesiącu 900 zł 700 zł

Fizykoterapia (płatny z góry za cały miesiąc)                        

Elektroterapia (cena 25 zł przy pakiecie 10 zabiegów – 250 zł) 25 zł

Ultradźwięki (cena 25 zł przy pakiecie 10 zabiegów – 250 zł) 25 zł

Laseroterapia (cena 22 zł przy pakiecie 10 zabiegów – 220 zł) 22 zł

Pole magnetyczne (cena 30 zł przy pakiecie 10 zabiegów – 300 zł) 30 zł

Solux (cena 25 zł przy pakiecie 10 zabiegów – 250 zł) 25 zł

Fala uderzeniowa + terapia 140 zł

Fala uderzeniowa 100 zł

Laser wysokoenergetyczny(HILL) 60 zł

Fala uderzeniowa+ laser wysokoenergetyczny ( HILL ) 130 zł



Pakiety

1 masaż częściowy + 3 wybrane zabiegi z fizykoterapii 120 zł

3 zabiegi – fizykoterapia (dotyczy elektroterapii, laseroterapii, pola 
magnetycznego) 70 zł

4 zabiegi – fizykoterapia 80 zł

Ćwiczenia/gimnastyka korekcyjna (45 minut)
Ćwiczenia korekcyjne min 4 osoby, w formie pakietu:
• 50 zł (1 raz/tydzień); cena pakietu – 200 zł, płatny z góry za cały miesiąc
• 40 zł (2 razy/tydzień); cena pakietu – 320 zł, płatny z góry za cały miesiąc
Ćwiczenia korekcyjne (skoliozy) 2 osoby, w formie pakietu:
• 100 zł (1 raz/tydzień); cena pakietu – 400 zł, płatny z góry za cały miesiąc
• 80 zł (2 razy/tydzień); cena pakietu – 640 zł, płatny z góry za cały miesiąc
Ćwiczenia indywidualne 1 osoba - 
• 120 zł (1 raz/tydzień); 
• 100 zł (2 razy/tydzień);

Terapia FED (90 minut z jednostką FED) (koszt dotyczy jednego spotkania)

Pierwsza wizyta 180. zł

1 zabieg 140 zł

Pakiety płatne z góry (szczegóły w regulaminie)
• 8 wejść płatne z góry (1000 zł) do wykorzystania przez 1 miesiąc (za zabieg 125 zł)
• 12 wejść płatne z góry (1380 zł) do wykorzystaniu przez 1  miesiąc (za zabieg 115 zł)
• 36 wejść płatne z góry (3780 zł) do wykorzystania przez 4 miesiące (za zabieg 105 zł)
• 50 wejść płatne z góry (5000 zł) do wykorzystania przez 4 miesiące (za zabieg 100 zł)


