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Cennik zabiegów  

 

Nazwa usługi Cena brutto 

Tens 12 zł 

Jonoforeza 12 zł 

Galwanizacja 12 zł 

Trabert 12 zł 

Tonoliza 12 zł 

Stymulacja 12 zł 

Prądy interferencyjne 12 zł 

Prądy Kotza 12 zł 

Ultradźwięki 12 zł 

Ultrafonoforeza 12 zł 

Laser skaner 14 zł 

Laser punktowy 14 zł 

Pole magnetyczne 12 zł 

Masaż limfatyczny – kończyna górna 55 zł 

Masaż limfatyczny – kończyna dolna 75 zł 

Masaż limfatyczny mechaniczny 25 zł 

Masaż suchy częściowy 45 zł 

Masaż such cały kręgosłup 90 zł 

Diatermia 35 zł  

Kinesiotaping 30 zł 

Mobilizacje 80 zł 
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Nauka czynności lokomocji 100 zł 

Metody neurofizjologiczne 100 zł 

Trening funkcjonalny/ Terapia manualna 100 zł 

Światłolecznictwo lampą sollux 12 zł 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu 20 zł 

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 65 zł 

Kąpiel wirowa kończyn górnych lub dolnych 25 zł 

Masaż podwodny całościowy 50 zł 

Kriokomora 30 zł 

Kriokomora – pakiet 10 zabiegów 230 zł 

Krioterapia miejscowa 23 zł 

Konsultacja fizjoterapeutyczna – wywiad i diagnoza pacjenta 80 zł 

Konsultacja lekarska 150 zł 

Platforma stabilometryczna – badanie równowagi i koordynacji 
na platformach 40 zł 

FMS – Funkcjonalna Ocena Postawy Ciała 40 zł 

Platforma stabilometryczna – badanie równowagi i koordynacji 
na platformach +FMS 70 zł 

Fala uderzeniowa – (m.in. rozbijanie ostrogi piętowej, redukcja 
cellulitu, łokieć tenisisty) 90 zł 

Fala uderzeniowa - (m.in.rozbijanie ostrogi piętowej, redukcja cellulitu, 
łokieć tenisisty) – pakiet 5 zabiegów 350 zł 

Terapia skroniowo-żuchwowa – pierwsza wizyta 120 zł 

Terapia skroniowo-żuchwowa – kolejna wizyta 100 zł 

Terapia manualna (Igłoterapia) -pierwsza wizyta 120 zł 

Terapia manualna (Igłoterapia) - kolejna wizyta 100 zł 

Terapia dna miednicy/nietrzymanie moczu – pierwsza wizyta 120 zł 

Terapia dna miednicy/nietrzymanie moczu – kolejna wizyta 100 zł 

Terapia skojarzona 20 zł 
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Cennik usług rehabilitacyjnych – Pakiety 
rehabilitacyjne 

 
1. Pakiet „Ostroga piętowa”  
Cena: 70 zł  
 

• Fala uderzeniowa 

• Krioterapia miejscowa lub ultradźwięki do wyboru 

 
2. Pakiet „Zespoły Bólowe Kręgosłupa”  
Cena: 100 zł  
 

• Terapia manualna 

• Prądy przeciwbólowe Tens lub Träbert 

• Światłolecznictwo - Lampa Solux  

 

3. Pakiet „Uśmierzanie Bólu”  
Cena: 95 zł  
 

• Prąd przeciwbólowy Träbert 

• Masaż relaksacyjny 

• Praca indywidualna z pacjentem 

 
4. Pakiet „Bark”  
Cena: 145 zł – cena z falą uderzeniową,  

95 zł – cena z elektroterapią  
 

• Terapia manualna 

• Laseroterapia 

• Fala uderzeniowa* lub elektroterapia  

*wybór zabiegu następuje po szczegółowym badaniu funkcjonalnym fizjoterapeuty 
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5. Pakiet „Odnowa Biologiczna”  
Cena: 200 zł 
 

• Hydroterapia - wanna 

• Masaż całościowy 

• Światłolecznictwo – Lampa Solux 

• Trening funkcjonalny 

 
6. Pakiet „Aktywny Senior”  
Cena: 100 zł 
 

• Masaż klasyczny 

• Jeden zabieg fizjoterapeutyczny* 

• Hydroterapia – wanna 

*wybór zabiegu następuje po szczegółowym badaniu funkcjonalnym fizjoterapeuty 

 
7. Pakiet „Po złamaniach”  
Cena: 70 zł 
 

• Magnetoterapia 

• Laseroterapia 

• Indywidualna praca z pacjentem 

 
8. Pakiet „Cellulit”  
Cena: 150 zł 
 

• Terapia uciskowa 

• Fala uderzeniowa 

• Masaż częściowy 

• Ćwiczenia usprawniające 

 

9. Pakiet Biegacza – przygotowanie   
Cena: 149 zł 
 

• Trening funkcjonalny 

• Krioterapia miejscowa 

• Masaż sportowy 
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10. Pakiet Biegacza – regeneracja   
Cena: 99 zł 
 

• Terapia manualna 

• Terapia uciskowa  

 

11. Pakiet Kriokomora 
Cena: 30 zł – jednorazowy zabieg  
           230 zł – seria 10 zabiegów  
 

12. Pakiet ,,Osteoporoza’’ 
Cena: 20 zł 
 

• Magnetoterapia 

• Ultradźwięki  

 
13. Pakiet „Endoproteza” 
Cena 85 zł   
 

• Magnetoterapia 

• Krioterapia miejscowa 

• Indywidualna praca z pacjentem 

 
14. Pakiet dla kobiet po mastektomii  
Cena: 75 zł – cena z masażem limfatycznym mechanicznym  
          110 zł – cena z masażem limfatycznym ręcznym 
 

• Masaż limfatyczny ręczny 
 

• Masaż limfatyczny mechaniczny 
 

• Zestaw ćwiczeń (indywidualna praca z fizjoterapeutą) 
 


