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Vyšetření poruch pohybového aparátu - 15 minut 250 Kč
Individuální odborná fyzioterapie - 30 minut 370 Kč
Individuální odborná fyzioterapie - 55 minut 750 Kč
Individuální odborná fyzioterapie  - přenosná permanentka na 10 měsíců
(10 terapií po 30 minutách)
Individuální odborná fyzioterapie  - přenosná permanentka na 10 měsíců
(10 terapií po 55 minutách)
Individuální odborná fyzioterapie zahrnuje 

pasivní regenerační ošetření krční páteře a kloubů
pasivní komplexní regenerační ošetření celé páteře a kloubů končetin
techniky měkkých tkání
ošetření kostrčových syndromů a pánevního dna
senzomotorická stimulace
míčkování

Terapie Ludmily Mojžíšové – 55 minut 750 Kč
Terapie Ludmily Mojžíšové – 100 minut 1 400 Kč
Léčebná tělesná výchova – 30 minut 350 Kč
Léčebná tělesná výchova – 55 minut 700 Kč
Léčebná tělesná výchova – přenosná permanentka na 10 měsíců
(10 terapií po 30 minutách)
Léčebná tělesná výchova – přenosná permanentka na 10 měsíců
(10 terapií po 55 minutách)

Léčebná tělesná výchova zahrnuje
cvičení po gynekologických a urologických operacích
cvičení v těhotenství  
cvičení při inkontinenci - cviky na posílení svalů pánevního dna
strečink (protahovací a kompenzační cvičení)
cvičení proti vadnému držení těla a svalovým disbalancím

Klasická masáž - 25 minut 550 Kč
Klasická masáž - 55 minut 900 Kč
Fyzikální terapie - elektroléčba - do 15 minut 100 Kč
Fyzikální terapie - elektroléčba  - 10 terapií – každá do 15 minut 950 Kč
Fyzikální terapie - ultrazvuk – do 10 minut 100 Kč
Fyzikální terapie - ultrazvuk 10 terapií – každá do 10 minut 950 Kč

3 300 Kč

6 500 Kč

3 500 Kč

6 900 Kč
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