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procedúry



Wellness a rehabilitácie

Zvýšené prekrvenie organizmu masážou Vám zlepší 
termoregulačné procesy, dýchanie, urýchli dobu 
liečby po zraneniach, podporí duševnú výkonnosť a 
zabezpečí zdravý, tvrdý spánok. Vaša pokožka bude 
po masáži napnutá a svieža. Celkové upokojenie 
organizmu a oddych počas „Klasickej relaxačnej 
masáže“ je investovaný čas, ktorý Vám Vaše telo 
oplatíoplatí v podobe zlepšenia koncentrácie a celkového 
výkonu počas nasledujúcich dní.

Klasická relaxačná masáž

Rašelinový obklad je vhodný pre ľudí, ktorí 
potrebujú uvoľniť napäté telo a neobľubujú masáže 
či hydromasážne vane. Ideálna je však kombinácia 
rašelinového obkladu s následnou relaxačnou 
masážou. Rašelinový zábal je polopriepustné vrecko 
a zároveň hygienický spôsob ako telu dodať 
minerálne látky prostredníctvom pokožky. Rašelina 
v v sebe ukrýva množstvo minerálov a živín 
potrebných pre zdravú pokožku. Pri ležaní na bruchu 

Rašelinový zábal



Wellness a rehabilitácie

Prístroje terapie svetlom BIOPTRON vydávajú 
svetlo rôznych vlnových dĺžok, ktoré zodpovedajú 
viditeľnému svetlu a infračervenému žiareniu, 
pričom u oboch týchto zložiek boli zaznamenané 
vlastnosti stimulujúce biologické reakcie. Veľmi 
dôležité je, že BIOPTRON neobsahuje škodlivé 
ultrafialové (UV) žiarenie. Pri umiestnení prístroja 
BIOPTRONBIOPTRON nad plochu kože preniká energia, ktorú 
svetlo vydáva, do spodných tkanív. Tento proces 

Bioptron

Je to prístroj pre aplikáciu pulzného magnetického 
poľa. V ortopédii je možné ho použiť tam, kde sa 
vyžaduje zvýšené prekrvenie na podklade 
vasodilatácie alebo neovaskularizácie, alebo pri 
stratách Kalcia. V neurológii má veľmi priaznivý 
vplyv pri regenerácii periférnych nervov. V 
rehabilitácii sa používa k ovplyvneniu celej rady 
bolestivýchbolestivých syndrómov. Využíva viacero druhov

Magnetoterapia
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Moderná liečebná metóda spočívajúca v uzavretí tela 
a nôh do vzduchotesného vaku, ktorý sa naplní 
oxidom uhličitým. Procedúra pomáha odstrániť 
napätie, vysoký krvný tlak, regenerácii svalstva, 
liečbe kŕčových žíl, celulitídy, popáleninám a 
napomáha celkovému prekrveniu organizmu.

Odporúčanie:Odporúčanie: Nebojte sa vyskúšať nové liečebné 
metódy. Náš vyškolený personál Vás dôkladne a 
ochotne oboznámia s procedúrou suchého 
uhličitanového kúpeľa.

Suchý uhličitý kúpel

Výnimočné voskové pláty s propolisom z prírodného 
vosku. O regeneráciu a vitalizáciu pokožky sa starajú 
prírodné vosky, živice, vitamíny, stopové prvky, oleje 
a enzýmy obsiahnuté v propolise. Pri bolestiach 
svalov a kĺbov, reumatických ochoreniach, 
bolestiach hlavy a migréne podporuje intenzívne 
rozprestieranie tepla v povrchových a hlbokých 
tkanivách a pôsobí na reguláciu tepla v tele. tkanivách a pôsobí na reguláciu tepla v tele. 

Zábal zo včelieho vosku



Prístroj Phyaction je schopný aplikovať všetky v 
súšasnej dobe dostupné formy elektroterapie. Využíva 
sa hlavne kvôli analgetickému účinku, k zlepšeniu 
prekrvenia tkanív, posilneniu svalstva panvového dna 
a pre myorelaxačný účinok na kostrové svalstvo. Má 
rozsiahle využitie rôznych druhov prúdov s hĺbkovým 
efektom: 

Phyaction - Elektroliečba
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Podľa tradície čínskej medicíny, kanále a tlakové body v ľudskom 
organizme ústiace v chrbtici sú priamo napojené na telesné orgány. 
Masáž chrbtice umožňuje voľné prúdenie tekutín v týchto kanáloch, 
ktoré sú dôležité pre udržiavanie dobrého zdravia organizmu. 
Taktiež podľa modernej medicíny chrbtica a orgány sú vzájomne 
prepojené početnými nervovými vláknami. Masáž chrbtice zvyšuje 
krvnú cirkuláciu, ktorá  napomáha udržiavať a chrániť normálny 
chodchod telesných orgánov. Výhodou masážneho kresla to pri typu je 
možnosť nastavenia automatického chodu, kedy dochádza k 

masážne kreslo
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Je jemná masáž vírivou vodou, a to buď s čiastočnou 
aplikáciou na horné alebo dolné končatiny (vírivý 
kúpeľ horných končatín, dolných končatín), alebo s 
celkovou celotelovou aplikáciou (vírivý kúpeľ 
celotelový) vo vani s 1/2 alebo 3/4 náplňou vody s 
izotermickou teplotou (36° - 37°C). Voda kúpeľa je 
vírená pomocou elektricky poháňanej vodnej turbíny. 

Vírivá vaňa

Sauna má význam v odstraňovaní únavy po cvičení a 
pre celkové posilnenie odolnosti organizmu. Tiež 
posilňuje a dlhodobo udržuje športovú kondíciu. 
Dokonalé prehriatie v saunovom kúpeli uvoľňuje 
svaly a to redukciou aktivity neuromuskulárnych 
zakončení. Bezprostredne po saunovaní sa síce 
znižuje svalová sila, ale druhý deň stúpa nad obvyklé
hodnothodnoty. Vplyvom tepla tiež narastá rozťažiteľnosť a 
pružnosť väziva, čo je účinné predovšetkým pri 

Sauna


