Znojmo, Divišovo nám. 10
Tel.: 515 223 207
www.sanatorium-podlipny.cz
recepce@sanatorium-podlipny.cz
vrsestra@sanatorium-podlipny.cz
podlipny@sanatorium-podlipny.cz
Provozní doba: Po – Pá: 7.00 – 19.00 hod.

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
1. Akupunktura klasická jehlová
/+doplatek na spotřebované jednorázové akupunkturní jehly-1 kus = 1 Kč/
2. Elektroakupunktura dle dr. Volla /EAV/ -a/vstupní
b/ záloha na vstupní vyšetření
c/ kontrolní
3. Testování léků a potravin do 10 ks metodou EAV
4. Akupunktura ušní –a/léčba nadváhy
b/léčba kouření
5. Ušní svíce BIOSUN -1 kus
6. Akupresura – primář Sanatoria
7. Plynové injekce
8. Baňky
9. Masáž klasická částečná 20 min.vč.přípravy
10. Masáž klasická dvojitá 40 min.vč.přípravy/sleva 25 Kč!/
11. Masáž klasická celková 60 min.vč.přípravy/sleva 50 Kč!/
12. Kosmetická masáž obličeje (20 min.)
13. Reflexní masáž plosek nohou (30 min.)
14. Lymfatická masáž a/ hlavy s obličejem (30 min.)
b/ dolních končetin (60 min.)
c/ horních končetin (40 min.)
d/ trupu (60 min.)
e/ celotělová-3 hod. (s 10 min. přestávkou)
Záloha na lymfatickou masáž při objednání - 50% z cen výše uvedených
15. Solux - infračervené prohřívání
16. Biostimulační přístroje (BIO-Beam, Bioptron, Biolampa)
17. Parafango (parafín s bahnem z italských sopečných jezer)-a/záda
b/částečné/75% ceny/
18. Kinesiotaping-1 cm pásky + provedení
19. Výhodná kombinace - parafango + masáž - 20 min. (se slevou 65 Kč!)
20. Solárium - 1 min.
21. Perličková koupel + suchý zábal
22. Perličková koupel s rostlinnými silicemi a oleji - dle výběru + suchý zábal
23. Jodová koupel + suchý zábal
24. Sirná koupel + suchý zábal
25. Koupel ze solí z Mrtvého moře + suchý zábal
26. Slatinná koupel + suchý zábal
27. Perličková lázeň na dolní končetiny
28. Perličková lázeň na dolní končetiny s rostlinnými silicemi a oleji
29. Vystavení lékařského potvrzení, zprávy na žádost pacienta
30. Chiropraktický zákrok

Smlouva s těmito zdravotními pojišťovnami: všeobecná, vojenská, vnitra, česká průmyslová.
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