
“Aqua Rojus” spa-center 

Hydroterapia 
 

Łagodna lub intensywna kąpiel w wannie parowej z wykorzystaniem 

olejków eterycznych. 
45 min 

45 Lt 

Wanna parowa stymuluje krążenie, usuwa toksyny i odpręża organizm, pomaga przy 

odchudzeniu. Olejki eteryczne uśmierzają ból, redukują stres, tonizują ciało.  

 

Relaksacyjna terapia lewitacyjna. 
40 min 

70 Lt 

Terapia lewitacyjna w wannie "Nuvola". Wanna Nuvola zapewnia stan relaksacyjnej 

nieważkości oraz głębokie odprężenie psychologiczne. W pozycji nieważkości wyciąga się 

kręgosłup, odprężają się mięśnie, ulegają bóle pleców. Dwudziestominutowy zabieg odpręża 

zmysły i całe ciało. Jest równoznaczny 6 godz. głębokiego snu. Terapia świetlna wzmacnia 

działanie relaksacyjne i harmonizujące. W trakcie zabiegu z krwi są usuwane substancje 

powodujące stres, zostają one zastąpione przez hormon szczęścia endorfiny. 

Przeciwwskazania: ciąża.  

 

Relaksacyjna terapia lewitacyjna. 
20 min 

35 Lt 

Terapia lewitacyjna w wannie "Nuvola". Wanna Nuvola zapewnia stan relaksacyjnej 

nieważkości oraz głębokie odprężenie psychologiczne. W pozycji nieważkości wyciąga się 

kręgosłup, odprężają się mięśnie, ulegają bóle pleców. Dwudziestominutowy zabieg odpręża 

zmysły i całe ciało. Jest równoznaczny 6 godz. głębokiego snu. Terapia świetlna wzmacnia 

działanie relaksacyjne i harmonizujące. W trakcie zabiegu z krwi są usuwane substancje 

powodujące stres, zostają one zastąpione przez hormon szczęścia endorfiny. 

Przeciwwskazania: ciąża.  

 

Terapia lewitacyjna na bazie winogron/ czekolady/ kawy/ borowiny/ alg 

morskich. 
60 min 

160 Lt 

Peeling ciała, owinięcie, chromoterapia w wannie ''Nuvola''  

 

Zabieg hydroterapeutyczny w wannie parowej z peelingiem ciała  
80 min 

120 Lt 

Peeling, zabieg w wannie parowej, aromaterapia, łagodny masaż. Wanna parowa polepsza 

krążenie, odchudza, odtruwa organizm oraz działa relaksacyjnie. Aromaterapia - antyczna 

sztuka i nauka o wykorzystaniu aromatycznych olejków eterycznych w celu zmniejszenia 

stresu i bólu, tonizowania ciała. Przeciwwskazania: ciąża, stany zapalne, choroby 

onkologiczne, infekcyjne, endokrynologiczne, choroby serca i naczyń krwionośnych, 

epilepsja.  



 

 

 

Zabieg wodny na bazie winogron/ czekolady/ kawy/ borowiny/ alg morskich  
90 min 

160 Lt 

Peeling, owinięcie, zabieg w wannie parowej, łagodny masaż. Przeciwwskazania: ciąża, stany 

zapalne, choroby onkologiczne, infekcyjne, endokrynologiczne, choroby serca i naczyń 

krwionośnych, epilepsja.  

 

Inne zabiegi 
 

Bar tlenowy  
15 min 

10 Lt 

Podczas zabiegu podawany jest tlen z olejkami eterycznymi. Tlen warunkuje przemianę 

materii, trawienie i wypróżnianie, oczyszcza krew, pomaga zmniejszyć stres, łagodzi ból 

głowy, pomaga chcącym rzucić palenie, wzmacnia odporność, uspokaja i stymuluje 

organizm. Olejki eteryczne wyróżniają się silnymi właściwościami antywirusowymi, 

antybakteryjnymi, antytoksycznymi, przeciwgrzybicznymi, uspokajającymi oraz 

stymulującymi system nerwowy.  

 

Maseczka termiczna na ręce  
30 min 

30 Lt 

Podczas zabiegu naturalne substancje rozpuszczają się i przenikają do skóry rąk, odżywiają, 

nawilżają i stwarzają długotrwałą ochronę skóry. To doskonała alternatywa dla zabiegów 

parafinowych.  

 

Wyjątkowa herbata „Aqua Raju"  
6 Lt 

Herbata z winem imbirowym  

 

 

Zabieg „Bio Detox"  
30 min 

35 Lt 

Najbardziej rozpowszechniony w Japonii zabieg oczyszczania organizmu. Przeciwwskazania: 

ciąża, gorączka, stymulator serca, otwarte rany na nogach.  

 

 

Konta 
 

Abonament na zabieg masażu termicznego kamieniami nefrytowymi  
140 min 

140 Lt 

7 masaży po 20 min. W czasie trwania zabiegu zmniejszeniu ulega napięcie i stres, znikają 

bóle pleców, przybywa energii. Zabieg wzmacnia system odpornościowy, tonizuje i ujędrnia 



skórę. Przeciwwskazania: ciąża, ostre stany chorobowe, choroby krwi, serca, onkologiczne, 

choroby skóry, choroby psychiczne. 

 

Zabiegi „Bio Detox"  
150 min 

150 Lt 

5 zabiegów (czas trwania każdego 30 min.)  

 

Masaże twarzy i ciała 
 

Klasyczny masaź całego ciała 
60 min. min 

140 Lt 

Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, 

ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból. 

 

Klasyczny masaź pleców  
30 min. min 

70 Lt 

Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból. 

 

Masaż twarzy  
30 min 

45 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, masaż.  

 

Masaź antycellulitowy NOWOŚĆ!  
60 min 

140 Lt 

 

Masaź drenaż limfatyczny NOWOŚĆ!  
90 min 

160 Lt 

 

Masaż nóg  
30 min 

50 Lt 

 

Masaź sportowy NOWOŚĆ!  
60 min 

160 Lt 

 

Oczyszczający masaż ciała z peelingiem na bazie alg morskich  
30 min 

70 Lt 



Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból.  

 

 

Odprężający masaż pleców  
20 min 

30 Lt 

Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból.  

 

Odprężający masaż pleców z wykorzystaniem świecy kokosowej  
30 min 

42 Lt 

Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból.  

 

Odprężający masaż całego ciała  
60 min 

100 Lt 

Masaż przyspiesza przemianę materii, wzmacnia  tkankę mięśniową oraz zwiększa 

elastyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża napięte mięśnie, redukuje ból.  

 

Maski na ciele 
 

Modelująca maseczka kawowa do ciała  
60 min 

140 Lt 

Peeling ciała, maseczka do ciała, łagodny masaż. Zabieg stymuluje usuwanie 

nagromadzonych cieczy i toksyn ze stref problematycznych: brzucha, ud, pośladów. Skóra 

staje się jędrniejsza, zmniejsza się objętość ciała i zmniejsza się efekt „skórki pomarańczy".  

 

Oczyszczająco-detoksykujący okład borowinowy  
60 min 

140 Lt 

Peeling, maseczka do ciała, łagodny masaż. Błoto lecznicze jest skutecznym produktem w 

walce z celulitem. Do zabiegu stosuje się soli Morza Martwego, alg, wyciągów z ziół oraz 

olejków eterycznych. Ta mieszanka nadaje skórze elastyczność i sprężystość. Zalecana jest 

przy opuchnięciu nóg i żylakach.  

 

Odmładzająca maseczka do ciała na bazie wyciągu winogron  
60 min 

140 Lt 

Peeling, maseczka do ciała, łagodny masaż. Substancje, wchodzące w skład winogron, 

pomagają skórze zachować młodość i elastyczność, neutralizują działanie wolnych rodników, 

są mocnym antyoksydantem. Po zabiegu skóra wprost tryska energią życiową.  

 

Wyszczuplająca maseczka czekoladowa do ciała  
60 min 



140 Lt 

Peeling ciała, maseczka do ciała, łagodny masaż. Zapach czekolady pozytywnie wpływa na 

układ nerwowy, zmniejsza zmęczenie, polepsza humor. Zabieg pomaga poprawić linie ciała, 

redukuje niepożądany efekt "skórki pomarańczy", odżywia, regeneruje, nawilża oraz 

zmiękcza skórę.  

 

Zabieg ujędrniający ciało na bazie alg morskich  
60 min 

140 Lt 

Peeling, maseczka do ciała, łagodny masaż. Jod jest jednym z podstawowych elementów alg 

morskich. Skutecznie zwalcza celulit. Owinięcie stwarza skórze możliwość do odzyskania 

równowagi minerałów i oligoelementów, usuwa zgromadzone toksyny, relaksuje.  

 

Programy na ciało 

 
Antycelulitowy i regenerujący zabieg dla ciała  
60 min 

140 Lt 

Naniesienie żeli cello na ciało i owinięcie, łagodny masaż. Niezwykle skuteczne owinięcie 

ciała zmniejsza objętość ciała o 0,5-1 cm. Już po pierwszym zabiegu słabną objawy celulitu i 

rozstępów, poprawia się mikroobieg, przemiana materii, organizm oczyszcza się z toksyn i 

innych metali ciężkich  

 

Nadanie dla ciała efektu opalenizny (zabieg samoopalania)  
30 min 

60 Lt 

Długotrwałe działanie zabiegu samoopalania bez promieni UV. Na całe ciało-30 min., na 

twarz i szyję - 15 min, 25 Lt 

 

Nawilżająca terapia z użyciem białych pereł dla ciała i twarzy  
120 min 

250 Lt 

Rytuał tajski, peeling ciała, owinięcie. Terapia z wykorzystaniem białej perły zapewnia 

intensywne nawilżenie ciała, ułatwia przepływ tlenu do tkanek, detoksykuje organizm, nadaje 

skórze perłowy połysk. Zabiegu się dokonuje tajską metodą, stosując nagrzane kamienie 

pochodzenia wulkanicznego. Bar tlenowy gratis  

 

Program “Przyjemność dla dwojga”  
90 min 

349 Lt 

 DLA NIEJ owinięcie ciała z czekoladą (peeling, maska czekoladowa, 1 godz. masaż). 

Zapach czekolady pozytywnie działa na ośrodkowy układ nerwowy, usuwa zmęczenie, 

poprawia nastrój. Zabieg pomaga odzyskać figurę, upiększa wygląd skóry uszkodzonej w 

wyniku „skórki pomarańczowej”, odżywia, regeneruje, nawilża i zmiękcza skórę, redukuje 

stres. DLA NIEGO owinięcie ciała z winem (peeling ciała, maska winogronowa, 1 godz. 

masaż). Składniki zawarte w winogronach pomagają skórze zachować młodość i 

elastyczność, działają antyoksydacyjnie, neutralizują szkodliwe działanie wolnych 



rodników.   Twoja skóra nabierze blasku i energii, zwiększy się jej tonus. Zabieg redukuje 

stres. W prezencie – bar tlenowy, naturalna herbata ziołowa.    

 

 

Program detoksykujący na ciało  
90 min 

185 Lt 

Peeling ciała, maska oczyszczająco-detoksykująca na ciało, lekki masaż, oczyszczanie 

organizmu za pomocą urządzenia “Bio Detox”, herbata detoksykująca. Maska do ciała 

absorbuje toksyny, stymuluje cyrkulację limfy i pobudza krążenie krwi, przywracając w ten 

sposób podstawowe funkcje życiowe skóry. Zabieg relaksuje, pomaga organizmowi pozbyć 

się odpadów i odbudować jego naturalne funkcje.  

 

Program dla dwojga „We dwoje w Aqua Raju"  
90 min 

250 Lt 

Czekoladowy peeling - maseczka na ciało, zabieg w wannie parowej i aromaterapia, lekki 

masaż, wyjątkowa herbata „Aqua Raju" z winem imbirowym. Są to „słodkie" składniki o 

właściwościach nawilżających i antyoksydacyjnych i działaniu antycellulitowym na skórę. 

Kąpiel parowa stymuluje krążenie krwi, usuwa toksyny, odpręża organizm i pomaga pozbyć 

się nadwagi.  

 

Złota terapia na bazie rytuału tajskiego  
80 min 

200 Lt 

Rytuał tajski, owinięcie, masaż z wykorzystaniem złotego nektaru. Zabiegu się dokonuje 

stosując kamienie pochodzenia wulkanicznego. Zabieg ten powstrzymuje proces starzenia 

skóry, ujędrnia ją, wyrównuje i odżywia. Bar tlenowy gratis  

 

Zabieg ujędrniający na cialo z talerzykami kokosa niebieskiego  
90 min 

180 Lt 

Oczyszczanie ciała, peeling, kąpiel parowa z olejkami eterycznymi, masaż ciała z olejkiem 

ujędrniającym i skorupą kokosową, wcieranie kremu ujędrniającego. W trakcie zabiegu skóra 

ciała uzyskuje jędrność, odzyskuje żywotność i energię. Zabieg stymuluje syntezę kolagenu, 

skóra zostaje nawilżona, zabezpieczona przed szkodliwym działaniem środowiska, odzyskuje 

zdrowy wygląd i blask.  

 

Zabieg z naturalnych kosmetyków 
 

Terapia borowiną i aloesem  
60 min 

100 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, lekki masaż, maseczka, krem. Błoto lecznicze charakteryzuje 

się nadzwyczajną cechą: zdolnością wyciągania i neutralizowania substancji toksycznych, 

wzbudzających stres i napięcie organizmu. Skutecznie stymuluje regenerację uszkodzonych 

tkanek, oczyszcza krew, detoksykuje.  

 

 



 

 

 

Terapia z wykorzystaniem niebiesko-zielonych alg „Spirulina"  
60 min 

120 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, łagodny masaż, maseczka algowa, krem z zielonej herbaty. 

Maseczka oczyszcza cerę, pochłania zanieczyszczenia skóry, stymuluje krążenie krwi, 

naciąga podskórną tkankę łączną, wzbogaca skórę w energię życiową.  

 

Zabiegi na twarz pielęgnacja 
 

Maseczka do twarzy zgodnie z rodzajem skóry  
30 min 

60 Lt 

Oczyszczanie twarzy, peeling, maseczka, krem.  

 

Mikrodermabrazja diamentowa  
60 min 

129 Lt 

 

Nadanie dla ciała efektu opalenizny (zabieg samoopalania)  
15 min 

25 Lt 

Długotrwałe działanie zabiegu samoopalania bez promieni UV. Na całe ciało-30 min., na 

twarz i szyję - 15 min, 25 Lt 

 

Nawilżająca terapia twarzy  
60 min 

150 Lt 

Optymalne nawilżenie każdego rodzaju skóry. Podczas zabiegu skóra jest poddawana 

intensywnemu nawilżaniu, zmarszczki się wygładzają, skóra staje się bardziej delikatna i 

czysta.  

 

Program zabiegów dla cery tłustej  
60 min 

100 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, koncentrat czynny, łagodny masaż, maseczka, emulsja. 

Program dla cery tłustej, błyszczącej. Po zabiegach skóra staje się matowa, o równomiernym 

odcieniu, czysta, normalizuje się równowaga stosunku lipidów do wilgoci.  

 

Program zabiegów przeciwzmarszczkowych  
80 min 

200 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, koncentrat czynny, łagodny masaż, maseczka, emulsja. Jest to 

program przeciwstarzeniowy, wypełniający i wyrównujący zmarszczki. Skóra staje się 

bardziej elastyczna i sprężysta, odczuwa się przyjemną świeżość i gładkość. Bar tlenowy 

gratis.  



 

 

 

Terapia dla cery wrażliwej  
60 min 

100 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, serum, lekki masaż, maseczka, krem. Zabieg jest zalecany dla 

skóry podrażnionej, łuszczącej się, uszkodzonej przez kuperozę. Jest to wspaniały sposób na 

odświeżenie skóry, stale narażonej na negatywne działanie środowiska zewnętrznego.  

 

Zabieg energetyczno-oczyszczający dla mężczyzn  
60 min 

120 Lt 

Oczyszczenie o podwójnym działaniu, masaż twarzy, maseczka na bazie rokitnika, aktywne 

nawilżenie. Oczyszczenie o podwójnym działaniu nadaje skórze energię, cera staje się czysta 

i jasna.  

 

Zabieg energetyczny i detoksykacyjny z witaminą C dla mężczyzn  
60 min 

100 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, czynny koncentrat, lekki masaż, maseczka, emulsja. Jest to 

zabieg detoksykacyjny, kojący i odświeżający, chroniący skórę przed starzeniem, matujący. 

Na skutek zabiegu skóra staje się bardziej sprężysta, łatwiej i dokładniej się goli, mniej się 

podrażnia.  

 

Zabieg nawilżający na bazie naturalnej Czarnej Perły na twarz  
60 min 

120 Lt 

Oczyszczenie twarzy, peeling, serum, łagodny masaż, maseczka, krem nadający połysk. 

Zabieg perłowy wygładza cerę oraz nadaje jej wspaniały perłowy połysk.  

 

 

Lecznica-zabiegi w Lecznicy 

Lecznica Druskienicka 

Lecznica Druskienicka – zakład opieki zdrowotnej, który łączy w sobie stuletnie 

doświadczenie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego z nowoczesną technologią oraz 

świadczy usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Uzdrowisko posiada 

kompleksową bazę zabiegową ze stanowiskami do kąpieli borowinowych, solankowych oraz 

basen, łaźnię parową, gabinety masażu, fizjoterapii, kinezyterapii, krioterapii, pokoje 

relaksacyjne, ogrody zimowe i pijalnie wód mineralnych. 

 

 

Konsultacja lekarska -30 Lt  

   



   

Na podstawie przeprowadzonego wywia-du lekarz układa plan leczenia indywidualnie dla 

każdego pacjenta. 

Konsultacje lekarskie potrzebne do osób leczonych dłużej niż trzy dni. 

Wskazania lekarskie -6 Lt    

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarz układa plan leczenia indywidualnie dla 

każdego pacjenta. 

 Rekomendacja wystarczające osób otrzymujących leczenie przez okres do 3 dni. 

Kąpiel borowinowa  

39 Lt  

34 Lt  

skuteczna w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych, schorzeń pochodzenia alergicznego i 

autoimmu-nologicznego, chorób stawów , mięśni, układu trawienia, obwodowego układu 

nerwowego, schorzeń ginekologicznych i urologicznych. 

 

Kąpiel solankowa „Sveikata“ (Zdrowie)  

18 Lt  

15 Lt  

skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu 

odpornościo-wego, stawów , kręgosłupa, niektórych chorób skóry. 

mineralizacja  7,62  g/l 

Kąpiel solankowa „Grožis“ („Piękno”)  

19 Lt  

16 Lt  

skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu 

odpornościo-wego, stawów , kręgosłupa, niektórych chorób skóry. 

mineralizacja  26,0  g/l 

Kąpiel solankowa „Sūrutis“  

23 Lt  

19 Lt  

skuteczna w leczeniu chorób układu nerwowego, naczyń krwionośnych serca, układu 

odpornościo-wego, stawów , kręgosłupa, niektórych chorób skóry. 

mineralizacja  35,0  g/l 

Kąpiel kwasowęglowa  

23 Lt  

19 Lt  



o działaniu leczniczym decyduje rozto-piony gaz kwasu węglowego, którego stężenie w 

wodzie mine-ralnej sięga do 1g/l. Kąpiel pomaga w leczeniu chorób serca i naczyń 

krwionośnych, niektórych chorób układu oddechowe-go, zaburzeń funkcyjnych centralnego 

układu nerwowego,  objawów klimakterycznych, zaburzeń przemiany materii (otyłości, 

cukrzycy). 

Kąpiel terpentynowa  

23 Lt  

19 Lt  

biała emulsja terpentynowa jest skutecz-nym środkiem w leczeniu chorób stawów , układu 

oddecho-wego, przy zaburzeniach krążenia kończyn dolnych, miażdżycy naczyń 

krwionośnych nóg. 

 

Kąpiel perełkowa  

23 Lt  

19 Lt  

podstawę leczniczego działania stanowi woda mineralna i powietrze. Woda pobudza 

receptory skóry, natomiast bąbelki powietrza masują, rozluźniają mięśnie, działają 

uspokajająco na centralny układ nerwowy , rozpraszają zmęczenie, redukują stres i 

poprawiają sen. 

 

Kąpiel ziołowa  

26 Lt  

22 Lt  

ekologiczna mieszanka ziołowa wzmaga działa-nie wody mineralnej i leczy zaburzenia 

funkcyjne układu nerwowego, zmniejsza wyczerpanie nerwowe, bóle głowy, bezsenność, 

poprawia biotonus organizmu. 

 

Kąpiel ziołowo-perełkowa  

30 Lt  

26 Lt  

podstawę leczniczego działania stanowi woda mineralna, powietrze i ekologiczna mieszanka 

ziołowa. Woda pobudza receptory skóry , bąbelki powietrza i  mieszanka ziołowa masują, 

rozluźniają mięśnie, działają uspo-kajająco na centralny układ nerwowy , rozpraszają 

zmęczenie, redukują stres i poprawiają sen. 

 

Kąpiel wirowa  

23 Lt  

19 Lt  

skuteczna  w leczeniu  różnych  powikłań  pourazo-wych, 

stanów  zapalnych  stawów  i  mięśni, niewydolności  krą-żenia  kończyn  dolnych. 

 

Masaż podwodny  

37 Lt  

32 Lt  

gimnastyka bierna mięśni. Masaż wykony-wany w specjalnej wannie przy użyciu strumienia 

wody , stoso-wany w schorzeniach stawów i kręgosłupa, w leczeniu chorób obwodowego 

układu nerwowego, łagodzeniu skutków urazów,  a także w leczeniu zaburzeń trawiennych i 

przemiany materii. 

 



Kąpiel wertykalna  

26 Lt  

22 Lt  

zabieg leczniczy rozciągania kręgosłupa w wodzie na bazie wody mineralnej. To jedna z 

najbardziej sku-tecznych metod leczenia zapalenia kręgosłupa, degeneracyj-nych chorób 

dystroficznych i ich powikłań (choroby Bechtere-wa, osteochondrozy , dyskogennego 

zapalenia korzonków i in.) 

Krioterapia  

46 Lt  

40 Lt  

fizjoerapeutyczna metoda leczenia polega na oddziaływaniu na powierzchnię ciała pacjenta 

temperaturą -160 C.  Krótkotrwałe ochłodzenie ciała powoduje zmniejsze-nie bólu, zapalenia, 

wzmacnia odporność. 

Papildomos procedūros  

 

Terapia tlenowa  

6 Lt  

6 Lt  

W trakcie terapii oksygenowej tkanki sprawniej zaopatrywane są w tlen, przyspieszeniu ulega 

przemiana materii w komórkach i tkankach, zdecydowanie poprawia się jakość snu, myślenia, 

wzroku, słuchu. Zabieg ten jest skuteczny w przypadku przewlekłych chorób układu 

oddechowego i układu krążenia. 

 

Masaż okolic oczu  

6 Lt  

6 Lt  

zabieg o działaniu uspokajającym i odprę-żającym. Masaż punktów akupunkturowych 

znajdujących się wokół oka przy pomocy wibracji i zmieniającego się ciśnienia powietrza. 

 

Ogólny masaż ciała  

109 Lt  

90 Lt  

Przyśpiesza  przemianę  materii, wzmacnia tkankę mięśniową, zwiększa elastyczność 

wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból. 

 

Masaż klasyczny  

18 Lt  

15 Lt  

przyśpiesza przemianę materii, wzmacni a tkankę mięśniową, zwiększa el 

astyczność wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból. 

 

Wibromasaż  

6 Lt  

6 Lt  

Przyśpiesza  przemianę  materii, wzmacnia tkankę mięśniową, zwiększa elastyczność 

wiązadeł, ścięgien i mięśni, odpręża mięśnie oraz łagodzi ból. 

 

 



 

 

 

 

Kąpiel parafinowa dłoni  

18 Lt  

15 Lt  

Przyjemny leczniczy zabieg cieplny na dłonie. Lekarze polecają go osobom, które skarżą się 

na ciągle zimne dłonie, cierpią na zapalenie stawów palców u rąk. 

Inhalacji  

6 Lt  

6 Lt  

W czasie wyciąg na bazie wody mineralnej i ziół rozprasza się na drobne cząsteczki – 

aerozol. Inhalacja stoso-wana jest w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg 

oddechowych oraz w schorzeniach układu krążenia. 

 

Kąpiel dwukomorowa /czterokomorowa  

12/15 Lt  

10/13 Lt  

lecznicze kąpiele solankowe na kończyny. Skutecznie leczą różne choroby obwodowego 

układu nerwowego i naczyń krwionośnych, łagodzą bóle stawów drobnych.  

 

Natrysk Szarko  

18 Lt  

15 Lt  

wyposażony jest w specjalne urządzenie, który przy użyciu strumienia wody mineralnej 

masuje całe ciało (z wyjątkiem głowy). Natrysk jest wskazany w leczeniu niedociśnienia 

tętniczego, objawów zespołu zmęczenia, zaburzeń funkcyjnych układu nerwowego, otyłości. 

 

Irygacje ginekologiczne (ze skierowaniem od lekarza)  

- Lt  

15 Lt  

 

Mikrolewatywa (ze skierowaniem od lekarza)  

- Lt  

9 Lt  

 

Kinezyterapia (grupowa)  

10 Lt  

8 Lt  

leczenie ruchem pomaga usprawnić i zachować stan funkcjonalny kości i mięśni, 

układusercowo - naczyniowego, poprawić funkcjonowanie uszkodzonych organów.  

 

Kinezyterapia (indywidualna)  

20 Lt  

16 Lt  

leczenie ruchem pomaga usprawnić i zachować stan funkcjonalny kościi mięśni, 

układusercowo - naczyniowego, poprawić funkcjonowanie uszkodzonych organów .  



 

 

 

 

Picie wody mineralnej  

0,3 Lt  

0,3 Lt  

Woda mineralna – wody chlorkowe o niskiej i średniej mineralizacji. Zawarte w nich jony 

chlorku, sodu, potasu, wapnia, mikroelementy , substancje organiczne korzystnie wpływają na 

zaburzone funkcje organizmu. Woda mineralna stosowana jest jak o środek wspomagający 

układ  trawienny , zapobiegawczy i leczniczy w chorobach dróg moczowych oraz 

poprawiający przemianę materii. Woda źródlana „Aušra“ (mineralizacja 2,34 g/l) zalecana 

jest w leczeniu chorób przewlekłych układu moczowego i trawien-nego, natomiast woda 

źródlana „Druskininkai” (mineralizacja 8,04 g/l) w leczeniu chorób przewlekłych układu 

trawiennego.  

 

Hydromasaż jamy ustnej  

6 Lt  

6 Lt  

W trakcie hydromasażu jamy ustnej dziąsła są poddawane masażowi przy użyciu strumienia 

wody mineralnej. Zabieg jest skuteczny w przypadku paradontozy , odleżyn, owrzodzenia 

błony śluzowej. 

 

Okłady borowinowe na dziąsło  

6 Lt  

6 Lt  

 

Terapia światłem „Bioptron“  

6 Lt  

6 Lt  

stosowana w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, ból gardła, ucha 

itp.), zmęczenia, zaburzeń snu, chorób skóry , w leczeniu ran i blizn, łagodzeniu bólu.  

 

Galwanizacja /amplipulsterapia /terapia prądami inter-ferencyjnymi (ze skierowaniem 

od lekarza)  

6 Lt  

6 Lt  

o działaniu przeci-wzapalnym, przeciwbólowym, uspokajającym, rozszerzającym naczynia 

krwionośne, odprężającym mięśnie, pobudzającym sekrecję.  

 

Ultrasonografia /elektroforeza /elektrostymulacja (ze skiero-waniem od lekarza)  

7 Lt  

7 Lt  

o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólo-wym, uspokajającym, rozszerzającym naczynia 

krwionośne, odprężającym mięśnie, pobudzającym sekrecję.  

 

Oczyszczanie organizmu przy użyciu urządzenia „Bio Detox“  

36 Lt  

30 Lt  



Zabieg bio-oczyszczający usuwa z organizmu metale ciężkie, neutralizuje wolne rodniki, 

odbudowuje równowagę energetyczną, poprawia krążenie krwi, oczyszcza skórę, wspomaga 

właściwe funkcjonowanie wątroby i nerek, zwiększa skuteczność leczenia chorób 

reumatycznych.  

 

Basen solankowy ze strumieniami dla dzieci w wieku od 7 lat  

19 Lt  

16 Lt  

Miłe i przytulne otoczenie, podwodne strumienie wody mineralnej i powietrza masujące ciało 

o różnej mocy – to doskonały środek leczniczy i hartujący ciało.  

 

Natrysk okrężny  

12 Lt  

10 Lt  

wykonuje się w specjalnej kabinie wypo-sażonej w system rur pionowych. Natrysk jest 

wskazany w niedociśnieniu tętniczym, objawach zespołu zmęczenia.  

 

Natrysk wstępującego  

11 Lt  

9 Lt  

Podczas natrysku wstępującego wytryskujące strumienie wody masują okolice krocza 

pacjenta, który w tym czasie siedzi na  specjalnym siedzeniu. Zabieg stosuje się przy 

hemoroidach (nie dających cech krwawienia), w przewlekłym zapaleniu pęcherza 

moczowego, zapaleniu gruczołu krokowego, zapaleniu odbytnicy w okresie remisji, 

przewlekłych chorobach ginekologicznych.  

 

Lewatywa  

- Lt  

8 Lt  

 

Płukanie jelita (tylko ze skierowaniem od lekarza)  

- Lt  

20 Lt  

poprawia krążenie jelitowe, przemianę materii organizmu, zabezpiecza przed samozatruciem, 

normalizuje funkcje jelit.  

 

Zabiegi wodne w pigułce -Metoda „Gorąca i zimna“ dr. Kneippa  

35 Lt  

   

Zabiegi wodne w pigułce -Program tonizujący zasilający energią  

35 Lt  

   

Zabiegi wodne w pigułce -Odmładzanie skóry  

35 Lt  

   

Zabiegi wodne w pigułce -Profilaktyka cellulitu /Usuwanie toksyn  

38 Lt  

   

Zabiegi wodne w pigułce -Redukcja wagi /Stresu /Bólu  

38 Lt  


