IDARMED
Cieplickie Centrum Fizjoterapii i Terapii Zintegrowanych
ul. Podgórzyńska 14, 58-560 Jelenia Góra Tel. +48 75 76 40 913, www.idarmed.pl, e-mail:rejestracja@idarmed.pl

Cennik
Rodzaj
usługi

Fizjoterapia

Terapie Fizjoterapeutyczne

Cena za usługę w PLN z podatkiem VAT / czas trwania usługi

Stomatologiczna
naturalna metoda przywracania zdrowia w obrębie
narządu żucia z wykorzystaniem terapii
manualnych oraz fizykoterapii.
Ortopedyczna
leczenie schorzeń narządu ruchu wynikających z
dysfunkcji stawów, mięśni, powięzi wywołanych
urazami i przeciążeniami oraz kontuzjami
sportowymi.

Konsultacja wstępna – bezpłatnie / do 15 minut
Konsultacja rozszerzona z badaniem – 100zł / do 1 godz.
Terapia (indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta) – do 120zł / do 1,5 godz.
Konsultacja wstępna – bezpłatnie / do 15 minut
Konsultacja rozszerzona z badaniem – 100zł / do 1 godz.
Terapia (indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta) – do 120zł / do 1,5 godz.

Metoda McKenzie
Inne terapie

Mięśniowo-powięziowych punktów
spustowych
Trening dna miednicy

Konsultacja wstępna – bezpłatnie / do 15 minut
Konsultacja rozszerzona z badaniem – 100zł / do 1 godz.
Terapia (indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta) – do 120zł / do 1,5 godz.
Trening dna miednicy - 50zł/ do 1 godz.
KinesioTaping mała aplikacja- 20zł, duża- 30zł

Kinesiotaping
Indiba® Activ
Tesla Stym
(Funkcjonalna Stymulacja Magnetyczna - FMS)
Fizykoterapia

Fala Uderzeniowa Piezoelektryczna
Elektrolecznictwo
Światłolecznictwo

Fizykoterapia nowoczesna:
INDIBA ACIV – 120zł / do 1 godziny
TESLA STYM – 70 zł / do 30 minut
FALA UDERZENIOWA PIEZOELEKTRYCZNA – 70 zł / do 20 minut
Fizykoterapia:
ELEKTROLECZNICTWO – 12 zł / za zabieg (od 10-40 minut)
ŚWIATOLECZNICTWO – 12 zł / za zabieg (od 10-20 minut)
ULTRADZIWIĘKI – 12 zł / za zabieg (do 10 minut)

Ultradźwięki
Leczniczy
Masaże

Gimnastyka
lecznicza

Anti Aging (twarzy)
Masaż relaksacyjny całego ciała – 110zł / 55 minut

Relaksacyjny (całego ciała)

Masaż twarzy:
Masaż Anti Aging – 60zł / 20 minut

Ćwiczenia dla Zdrowia
(w cięższych schorzeniach kręgosłupa i
dysfunkcjach narządu ruchu)

Zajęcia grupowe (karnety do wykorzystania w danym miesiącu):

Zajęcia grupowe stałe - Kasia
Grupa - pn, cz / 17-18

Trening SR Stabilizacja i Rozciąganie
(w lżejszych schorzeniach kręgosłupa i
dysfunkcjach narządu ruchu)

Zabiegi
fizjoestetyczne
z użyciem
Indiba Activ

Masaż leczniczy:
Wybrana partia ciała – 30zł / 15 minut
Kręgosłupa – 60zł / 30 minut

Zabiegi ujędrniające, antycellulitowe,
modelowanie ud, pośladków, brzucha, ramion,
zmniejszenie zmarszczek, ujędrnienie szyi i
dekoldu

Rejestracja medyczna 8-18
Bezpłatnie w Obiekcie:
• Parking monitorowany
• Wi-Fi na terenie Obiektu

1 pojedyncze wejście - 20 zł
Karnet 4 wejścia – 66 zł /16,50 zł 1 zajęcia (z 10% rabatem 60zł
(1 x w tygodniu / Możliwe zamienne wejście w innej godzinie lub/i dniu)
Karnet 8 wejść 100 zł /12,50 zł 1 zajęcia (z 10% rabatem 90 zł*)
(zajęcia 2 x w tygodniu / Zamienne wejście w innej godzinie lub/i dniu)
Karnet zakupiony do ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc - 10%

Twarz – 1 zabieg 150 zł
Ramiona- 1 zabieg 150 zł
Twarz i dekolt - 1 zabieg: 150zł
Brzuch - 1 zabieg: 150zł
Piersi - 1 zabieg: 150zł
Uda przód lub tył - 1 partia 150zł
Pośladki - 1 zabieg150zł

Rabaty:
Stały Klient IDARMED – 10%, 15%, 20% (w zależności od ilości zabiegów)
Rabaty nie podlegają zsumowaniu
Cennik ważny od 01.04.2019 IDARMED zastrzega sobie prawo do zmian cen.
Czekamy na Państwa przybycie,
ZESPÓŁ IDARMED

