Zodp.vedúci: Ing. Július Nopp, tel.: +421 949 458 440, 02/20 768 979, www.milna.sk
Adresa prevádzky: Rusovská cesta 36, vchod A, 85101 Bratislava – Petržalka

Cenník služieb

Ambulancia odborných fyziomasáží a reflexnej
terapie
Prevádzková asistentka: Linda Danielová, tel. objednávky v pracovné dni od 9ej do 14ej hod.: +421 949 458 440

Špeciálna masáž - ZNOVUZRODENIE
Nechajte všetko na fyziomasérovi, ktorý sa Vám bude venovať a za ten čas použije také techniky
masáži, ktoré budú vhodné na odstránenie príčin spôsobujúcich negatívny stav Vášho tela.
Po skončení masáži sa budete cítiť ako znovuzrodený :-).
Cena

EUR 55,- / 90 minút
EUR 69,- / 120 minút

Ostatné masáže a korekcie pohybového aparátu:
Keďže Vám chceme poskytnúť tú najlepšiu masáž, u nás platíte len za čas, ktorý je potrebný na
dané ošetrenie. Takýto systém stanovenia cien nás neobmedzuje v kombinácii týchto druhov
masáží, tak aby procedúra bola čo najvhodnejšia pre Vás.
Celotelové masáže sa poskytujú od 90 minút vyššie.
Dĺžka masáže

Cena

30 minút

EUR 25,-

50 minút

EUR 32,-

70 minút

EUR 39,-

90 minút

EUR 47,-

120 minút

EUR 59,-

Reflexná terapia:
Touto terapiou naštartujeme v tele samoliečiace procesy. Pravidelnou aplikáciou sa vie telo zbaviť
rôznych chorôb a výhodou je, že nemusíte užívať žiadne tabletky. Naučíme vás, ako sa postarať o
vaše telo.
úvodná diagnostická hodina

EUR 35,-

- zistenie stavu orgánov s určením terapie a odporúčaním (zahŕňa aj kompletný návod, ako si robiť
terapiu doma)
následná terapia
- zameranie sa na podporu a liečbu oslabených orgánov
Dĺžka

Cena

50 minút

EUR 32,-

70 minút

EUR 39,-

90 minút

EUR 47,-

120 minút

EUR 59,-

Cvičenie na autotrakčnom lehátku:
Dĺžka: 10 minút

Cena: EUR 15,-

Pilates Medical:
Dĺžka: 70 minút

Cena: EUR 39,-

Konzultácia:
Dĺžka: 20 minút

Cena: EUR 18,-

Poplatok za neskoro stornovaný termín
(menej ako 24 hod. vrátane)

20,00 EUR

Poplatok za nedodržaný termín

100% percent z hodnoty objednanej služby

(nedostavenie sa na termín)

Ceny sú uvedené s DPH a platné od 1.9.2017

