
						 		
	

		

ZABIEGI CZAS CENA 
KRIOKOMORA (badanie, 1 wejście, ćwiczenia) 1 zabieg 39 pln 
KRIOKOMORA pakiet 10 wejść  10 zabiegów 359 pln 
   
pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna 45-60 min. 199 pln 
krótka porada fizjoterapeutyczna do 15 min. 39 pln 
osteopatia 30-40 min. 145 pln 
terapia manualna 30-40 min. 135 pln 
terapia narzędziowa / pinoterapia 
(m.in. bańki próżniowe/chińskie, piny, IASTM) 30-40 min. 135 pln 
terapia stawu skroniowo-żuchwowego 30-40 min. 135 pln 
terapia wg. metody PNF 30 min. 115 pln 
terapia obrzęku (bez bandażu) 1 zabieg 125 pln 
terapia wisceralna 30-40 min. 120 pln 
fizjoterapia uroginekologiczna: badanie 
(pierwsza konsultacja, badania, terapia, instruktarz 
ćwiczeń domowych)  

45-60 min. 199 pln 

fizjoterapia uroginekologiczna 45 min. 150 pln 
mobilizacja blizn pooperacyjnych  20 min. 99 pln 
trening medyczno-sportowy 30 min. 99 pln 
kinesiotaping / kinesiotaping twarzy 1 zabieg 49 pln 
ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą 30 min. 99 pln 
ćwiczenia na przyrządach na sali 30 min. 30 pln 
   
hydromasaż suchy AQUATIZER 10 min. | 15 min. 30 | 45 pln 
AQUATIZER PAKIET (15% taniej) 10x15 min. 382,50 pln 
klasyczny  15 min. | 30 min. 55 | 75 pln 
limfatyczny 30 min. 99 pln 
sportowy 30 min. 89 pln 
BOA (uciskowy drenaż limfatyczny mechaniczny) 1 zabieg 49 pln 
wirowy stopy 1 zabieg 49 pln 
wirowy ręce 1 zabieg 39 pln 
   
elektrostymulacja twarzy 1 zabieg 29 pln 
elektrostymulacja na jedną okolicę ciała 1 zabieg 18 pln 
elektroterapia 1 zabieg 18 pln 
krioterapia miejscowa 1 zabieg 18 pln 
laseroterapia 1 zabieg 18 pln 
magnetoterapia 1 zabieg 18 pln 
sollux 1 zabieg 18 pln 
ultradźwięki 1 zabieg 18 pln 
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    ul. Starołęcka 42 | 61-361 Poznań  
    T: 618715500 | info@kriomedica.pl | www.kriomedica.pl 
    > Czas zabiegu zależy od jednostki chorobowej / poziomu sprawności. 
    > Cennik: luty 2022 

 zapytaj o zniżki 

 z POZNAŃSKĄ  

 ZŁOTĄ KARTĄ! 

również  

cennik 2022 


