KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ
REHABILITAČNÍ PROGRAMY
ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

DLOUHODOBÉ PROGRAMY

FYZIOTERAPIE – PREVENTIVNÍ POHYBOVÝ PROGRAM

FUNKČNÍ TRUPOVÉ CVIČENÍ NA STROJÍCH DAVID

Prevence bolestí páteře a kloubů
Individuální lekce

Prevence bolestí zad
Skupina max. 4 osoby

Určeno pro klienty, kteří trpí na občasné bolesti pohybového aparátu z jednostranného přetížení – bolesti páteře, kloubů a hlavy.
Cílem je zlepšit stabilitu a flexibilitu páteře a kloubů. Na skupinovém cvičení v závěru programu se klient naučí, jak cvičit správně
doma a při náhlém výskytu drobných obtíží.
Program obsahuje vstupní kineziologický rozbor (podrobné vyšetření pohybových stereotypů) a následně individuálně sestavený
terapeutický či preventivní program, který odpovídá konkrétním
potřebám klienta. V rámci fyzioterapie využíváme nejrůznější techniky a metody a používáme nadstandardní přístrojové vybavení
jako je např. radiofrekvenční terapie TECAR, kryoterapie, rázová
vlna, magnetoterapie, ultrazvuk atd.

Program je určen klientům, kteří mají akutní nebo chronické bolesti zad, nebo chtějí aktivně bolesti předcházet preventivním cvičením. Tréninkový program probíhá v moderně vybavené tělocvičně
diagnosticko-terapeutickými stroji finské značky DAVID a třídimenzionálním cvičením 3D SpaceCurl, pod dohledem specializovaného fyziofitness trenéra. Během první návštěvy dojde k důkladné
diagnostice a testování rozsahu pohybu a měření svalové síly.
Klient má díky obrazovce na každém stroji okamžitou kontrolu
průběhu testování. Na základě výsledků je sestaven individuální
cvičební program pro zlepšení stability a flexibility páteře a cílené
posílení trupových svalů. Každá lekce trvá 60 minut a je rozdělena do několika fází (10 min. zahřívací cvičení na kardio trenažéru,
5 min. cvičení pro posílení páteřního svalstva, 30 min. trénink
na strojích DAVID, 10 min. fyziofitness a 5 min. strečink).

Předplatné balíčky | Fyzioterapie - 60 minut

Předplatné balíčky

1|

6 návštěv | platnost 3 měsíce | 5 400,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda

1|

12 návštěv | platnost 6 měsíců | 4 300,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda

2|

12 návštěv | platnost 6 měsíců | 10 800,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 2x masáž HydroJet

2|

24 návštěv | platnost 12 měsíců | 7 950,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 2x masáž HydroJet

3|

24 návštěv | platnost 12 měsíců | 21 600,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 4x masáž HydroJet
4x oxygenoterapie

3|

32 návštěv | platnost 12 měsíců | 10 350,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 4x masáž HydroJet
4x oxygenoterapie

Funkční trupové cvičení na strojích DAVID - 60 minut

FUNKČNÍ CORE TRÉNINK NA NESTABILNÍ PLOŠE ICAROS

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

Zlepšení fyzické kondice a výkonnosti

Vysoce efektivní skupinová cvičení pod vedením fyzioterapeuta
nebo specializovaného instruktora se zaměřením na protažení celého těla a posílení oslabených svalů zad a břicha. Aktuální rozvrh skupinových lekcí naleznete na webových stránkách
www.crimed.cz.
Výjimečným zážitkem jsou lekce Kundalini jógy podle Yogi Bhajana,
která vychází z jogínské tradice obsahující fyzické cvičení, dýchací
techniky, meditace a mantry. Jedná se více o duchovní styl jógy,
která nás přivádí zpátky k vnímání našeho těla, uvědomování
si sebe sama, probouzí naše vědomí a intuici. Doporučujeme!

Skupina max. 3 osoby

Velmi náročné a efektivní cvičení na posílení středu těla a cílených
problémových partií. Cvičení, které vás bude bavit. Pod dohledem
zkušeného fyziofitness trenéra s využitím digitální technologie.
Hodinová lekce trvá 5 min. zahřívacího cvičení na kardio trenažéru
dle své volby, 10 min. stabilizačního cvičení pro posílení páteřního
svalstva, 40 min. tréninku na celotělové nestabilní ploše ICAROS
a 5 min. závěrečného strečinku.

Předplatné balíčky

Předplatné balíčky | Zdravá záda

Icaros funkční core trénink - 60 minut

fyzio jóga, senior jóga, TRX, Chi-Kung - 60 minut

1|
2|
3|

6 návštěv | platnost 6 měsíců | 2 700,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda

12 návštěv | platnost 12 měsíců | 5 400,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 2x masáž HydroJet

24 návštěv | platnost 12 měsíců | 10 800,- Kč
+ 3x skupinové cvičení - Zdravá záda, 4x masáž HydroJet
4x oxygenoterapie

1|

10 návštěv | platnost 6 měsíců | 1 700,- Kč
+ 1x parafínový zábal na ruce

2|

20 návštěv | platnost 12 měsíců | 3 400,- Kč
+ 2x parafínový zábal na ruce, 2x masáž HydroJet

Předplatné balíčky | Kundalini jóga - 120 minut

1|

10 návštěv | platnost 6 měsíců | 2 800,- Kč
+ 1x parafínový zábal na ruce

2|

20 návštěv | platnost 12 měsíců | 5 600,- Kč
+ 2x parafínový zábal na ruce, 2x masáž HydroJet

WELLNESS A RELAXACE
Lymfatické masáže
Napomáhají k detoxikaci organismu, zlepšují metabolismus a fyzickou kondici. Jsou
prevencí nejrůznějších onemocnění, redukují celulitidu, zpomalují stárnutí kůže,
zvyšují imunitu.
Nabízíme hned několik přístupů. Základem je vždy odborné ruční uvolnění lymfatických uzlin. Následně lze použít speciální lymfodrenážní přístroj nebo provádíme
masáž ručně. Vysoce efektivní je kombinace obou přístupů. Pro umocnění efektu doporučujeme u partií postižených celulitidou rozehřátí radiofrekvenční terapií TECAR
a následně aplikaci odtučňovacího zábalu na hýždě a dolní končetiny.

Masáž lymfatická přístrojová - 80 minut
(manuální uvolnění lymfatických uzlin 20 minut + 60 minut přístroj) 80 minut

1|
2|
3|

3 návštěvy | platnost 6 měsíců | 1 800,- Kč + 1x parafínový zábal na ruce
6 návštěv | platnost 12 měsíců | 3 600,- Kč + 3x parafínový zábal na ruce
9 návštěv | platnost 12 měsíců | 5 400,- Kč + 4x parafínový zábal na ruce

Masáž lymfatická manuální + přístroj - 120 minut
(manuální lymfatická masáž 60 minut + přístrojová lymfatická masáž 60 minut)

1|
2|
3|

3 návštěvy | platnost 6 měsíců | 3 300,- Kč + 1x parafínový zábal na ruce
6 návštěv | platnost 12 měsíců | 6 600,- Kč + 3x parafínový zábal na ruce
9 návštěv | platnost 12 měsíců | 9 900,- Kč + 4x parafínový zábal na ruce

Masáž lymfatická manuální + přístroj + prohřátí
+ odtučňovací zábal - 3 hodiny
(manuální lymfatická masáž 60 minut + prohřátí radiofrekvencí 30 minut
+ přístrojová lymfatická masáž 60 minut + zábal 30 minut)

1|

3 návštěvy | platnost 6 měsíců | 8 460,- Kč
+ 3x parafínový zábal na ruce, 1x bioimpedanční analýza celého těla,
3x skupinové cvičení

2|

6 návštěv | platnost 12 měsíců | 16 920,- Kč
+ 6x parafínový zábal na ruce, 1x bioimpedanční analýza celého těla,
6x skupinové cvičení

KRÁTKODOBÉ PROGRAMY
Krátkodobé programy jsou vhodné jako dárky.
Darujte zdraví, relaxaci a možnost zapomenout na starosti všedních dní v podobě dárkového poukazu.

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ
POHYBOVÉHO APARÁTU – 3 700,- Kč
Jedná se o komplexní interní a rehabilitační vyšetření pohybového aparátu, které má za cíl diagnostikovat původ a příčinu akutní
či chronické bolesti a stanovit individuální terapeutický plán pro
odstranění bolesti nebo zlepšení celkové kondice a výkonnosti
klienta zdravou formou pohybu.
Program obsahuje
komplexní vyšetření lékařem | bioimpedanční analýzu složení
těla | měření rozsahu pohybu a síly na diagnostických strojích
DAVID | vyhodnocení výsledků a zpracování terapeutického plánu

ODSTRANĚNÍ
CHRONICKÉ BOLESTI – 3.450,- Kč

OŠETŘENÍ BOLESTI
VELKÝCH KLOUBŮ – 3.000,- Kč
Bolí vás kyčle, kolena, kotníky, ramena, lokty nebo zápěstí? Bojíte
se, že budete potřebovat např. umělý kyčelní kloub?
Než začnete polykat kloubní výživu nebo léky na bolest, přijďte
raději k nám na odborné vyšetření.
Program obsahuje
komplexní vyšetření lékařem vč. sonografického vyšetření
a konzultace vlastní obrazové dokumentace (RTG, CT, MRI)
| individuální fyzioterapii vč. ošetření vybrané oblasti elektroterapií (magnetoterapie, ultrazvuk, rázová vlna, kryoterapie nebo
radiofrekvence TECAR) | tejp velkého kloubu

ZKRÁŠLUJÍCÍ DEN – 2.300,- Kč
Tento terapeuticko-kosmetický balíček je vhodný pro ženy
i muže. Dopřejte si 3 hodiny intenzivní péče o vaše tělo.

Bolí vás záda, klouby nebo hlava a bolest vás omezuje v každodenním životě? Máte problémy s krční, hrudní nebo bederní
páteří? Chtěli byste zvýšit pohybovou aktivitu, ale bolesti těla
vám to nedovolí? Program odstranění chronické bolesti je tu
právě pro vás.

Program obsahuje
jemnou masáž obličeje | ošetření vybrané oblasti (vrásky, kuperóza, dvojitá brada) elektroterapií (radiofrekvence TECAR Beauty
nebo kryoterapie) | parafínový zábal na ruce (ayurvédské byliny)
| reflexní masáž plosky nohou se zábalem | suchou masážní
vanu | oxygenoterapii

Program obsahuje
komplexní vyšetření lékařem (aplikaci obstřiku nebo analgetické
infuze v případě indikace) | individuální fyzioterapii vč. ošetření
bolestivých míst radiofrekvenčním přístrojem TECAR | aplikaci
další elektroléčby v případě indikace | suchou masážní vanu
Hydrojet | oxygenoterapii

LYMFODRENÁŽNÍ PROGRAM
CELULITIDA – 2.820,- Kč

DETOXIKACE – 3.880,- Kč
Pro urychlení očisty a regenerace organismu po prodělané
nemoci, stresu nebo zvýšené fyzické zátěži.
Program obsahuje
komplexní vyšetření lékařem vč. aplikace plynových injekcí do
vybraných partií | lymfatickou masáž (20 min. ruční uvolnění lymfatických cest + 60 min. přístrojovou lymfodrenáž) | detoxikační infuzní terapii (vitamín C 7,5g + L-glutation + minerály) | oxygenoterapii

Vstupní terapie z efektivního programu vytvořeného na míru
klientkám, které chtějí se chtějí zbavit projevů celulitidy ve všech
stádiích.
Program obsahuje
manuální lymfatickou masáž 60 min. | ošetření problémových partií kryoterapií nebo radiofrekvencí dle doporučení
terapeuta | přístrojovou lymfatickou masáž 60 min. (klasickou
nebo dynamickou při chůzi) | anticelulitidní zábal 30 - 50 min.
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