
REHABILITACJA 



HYDROTERAPIA 

Kąpiel solankowa 
Polega na drażniącym działaniu jonów sodu, wapnia, magnezu, żelaza oraz jonów 

węglanowych, na zakończenia nerwów naczyniowo -ruchowych. 

Kąpiel powoduje rozszerzenie naczyń skórnych, wzmocnienie skóry oraz wzmożenie jej 

odporności na czynniki alergiczne. Przez pobudzanie krwiobiegu wywiera działanie 

przeciwbólowe i rozluźniające mięśnie.  

26 PLN 

Kąpiel siarczkowa 
Działanie kąpieli siarczkowej związane jest z wchłanianiem przez skórę aktywnych 

związków siarki. Kąpiel siarczkowa ze względu na zawartość wody o odczynie lekko 

zasadowym powoduje zmiękczenie naskórka oraz jego przebudowę.  

26 PLN 

Kąpiel borowinowa 
Borowina powoduje miejscowe przegrzanie tkanek i przekrwienie głęboko położonych 

mięśni powodując ich rozluźnienie. Przegrzanie tkanek powoduje zwiększone pocenie się 

i wydalanie soli, tłuszczów, cholesterolu, kwasu moczowego i kwasu mlekowego.  

Borowina działa także przeciwbólowo i wpływa na działanie gruczołów dokrewnych.  

33 PLN 

Hydromasaż wirowy kończyn dolnych i kolan 
Zabieg przeprowadzany w specjalnej wannie, w której woda wprowadzana 

jest w ruch wirowy. Masaż wirowy powoduje rozluźnienie tkanek, 

zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawę ukrwienia oraz złagodzenie 

bólu. 

25 PLN 

 

KINEZYTERAPIA 

Kinezyterapia indywidualna (pod opieką rehabilitanta) 30 min. 38 PLN 

Kinezyterapia grupowa 30 min. 15 PLN 

Kinezyterapia grupowa w basenie 30 min. 18 PLN 

Siłownia (bez instruktora) 60 min. 10 PLN 



 

FIZYKOTERAPIA 

Bioptron 
Terapia światłem Bioptron może w sposób naturalny wzmacniać regeneracyjne i 

utrzymujące równowagę zdolności organizmu, przez co pomaga organizmowi wyzwalać 

jego potencjał leczniczy. 

Bioptron stosowany jest do leczenia: wszelkiego bólu, problemów skórnych, alergii, 

trudno gojących się ran, hemoroidów, prostaty 

13 PLN 

Sollux 
Zabieg polegający na naświetlaniu promieniami podczerwonymi emitowanymi przez 

lampę Sollux. Lampa powoduje przyjemne odczucie ciepła na naświetlanej powierzchni. 

Zabieg często stosowany jest jako przygotowanie do masażu, elektroterapii czy ćwiczeń 

ruchowych. 

13 PLN 

Ultradźwięki 
Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne 

zwane "mikromasażem", które wytwarzane jest w wyniku wahań ciśnień w przebiegu 

fali dźwiękowej.  

Wskazania do zabiegu: zespoły bólowe mięśni, stawów i kręgosłupa, bóle krzyża, 

skręcenia, rwa kulszowa,  przykurcze, blizny, bliznowce. 

13 PLN 

Magnetoterapia 
Zabieg polega na stosowaniu zmiennego pola magnetycznego małej częstotliwości.  

W przeciwieństwie do pozostałych metod fizykoterapii, umożliwia ona głębsze 

oddziaływanie na organizm. 

Wskazania do zabiegu: złamania, zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia więzadeł i 

ścięgien, utrudnione gojenie się ran, zmiany zwyrodnieniowe stawów. 

13 PLN 

Krioterapia miejscowa 
Zabieg polegający na miejscowym obniżeniu temperatury tkanek.  

Krioterapia wykorzystuje ciekły azot w formie gazowej o temperaturze -195.8°C 

Krioterapia miejscowa stosowana jest do leczenia: stawów i mięśni w celu uśmierzenia 

bólu, urazów stawów i tkanek miękkich np. skręcenia, zwichnięcia, dyskopatii, chorób 

ścięgien, naderwania mięśni i wiązadeł, obrzęków, stłuczeń, krwiaków pourazowych 

14 PLN 



ELEKTROTERAPIA 

Prądy galwaniczne 
Zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez organizm prądu stałego. 

Wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób 

zwyrodnieniowych stawów, kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia 

obwodowego.  

13 PLN 

Prądy Nemeca  / Traberta  / Kotza  

 
Prądy Nemeca- to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z 

małą częstotliwością. Pod wpływem prądu dochodzi do wydzielania substancji o silnym 

działaniu przeciwbólowym. Dodatkowo dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, co 

prowadzi do uaktywnienia procesu odżywiania oraz wszelkich procesów regeneracji 

organizmu. 

  

Prądy Traberta -zabieg elektroleczniczy, w którym wykorzystuje się przerywany prąd 

galwaniczny o prostokątnym kształcie impulsu i stałych parametrach. Poprzez działanie 

prądów Traberta na układ nerwowy uzyskuje się poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek 

również w przypadkach zaburzeń krążenia obwodowego. Zabieg ten działa silnie 

przeciwbólowo, często stosowany jest w zmianach zwyrodnieniowych stawów. 

  

Prądy Kotz'a - prądy stosowane do elektrostymulacji mięśni osłabionych. Powodują wzrost 

siły i przyrost masy mięśniowej. Prądy Kotz'a stosowane są często zarówno w rehabilitacji, 

jak i w odnowie biologicznej jako metoda wspomagania treningu siłowego.  

13 PLN 

Prądy TENS 
Mają zastosowanie po przebytych uszkodzeniach nerwów obwodowych, w bólu 

pooperacyjnym, bólu fantomowym, a także w różnego rodzaju nerwobólach.  

13 PLN 

Jonofereza 
Jonoforeza to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek, siłami pola 

elektrycznego, jonów działających leczniczo.  

13 PLN 

 

Body Detox  
Zabieg wykorzystujący urządzenie do kąpieli stóp jonizujące wodę.  

Poprzez pory znajdujące się na stopach następuje oczyszczanie i energetyzacja organizmu.  

Zjonizowane komórki zostają pobudzone, lepiej pracują, są sprawniejsze przez co łatwiej 

organizm pozbywa się toksyn. 

 

40 PLN 



MASAŻE 

Masaż klasyczny  

 

15 min. 

30 min. 

60 min. 

30 PLN 

55 PLN 

100 PLN 

Masaż wibracyjny  
Jest to suchy masaż wykonywany aparatem z drgającą membraną. 

Membranę wprowadza w drgania przepływająca pod ciśnieniem przez aparat 

woda. Działanie Aquavibronu i skutek terapeutyczny jest podobny do 

masażu klasycznego . 

15 min. 23 PLN 

Łóżko Masujące Aquai  
Podgrzewane łóżko wodne do suchego masażu ciśnieniem znajdującej się 

wewnątrz wody. 

15 min. 30 PLN 

Drenaż limfatyczny manualny częściowy  30 min. 50 PLN 

Drenaż limfatyczny przyrządowy 
Jest masażem wykonywanym przy pomocy specjalnego aparatu do 

sekwencyjnego masażu uciskowego. Aparat wykorzystując przesuwającą się 

falę uciskową umożliwia kompresyjny drenaż limfatyczny.  

Drenaż limfatyczny pobudza głównie czynność przewodów limfatycznych, 

wznawia przepływ limfy, poprawia przepływ krwi oraz przyśpiesza 

wymianę płynów w organizmie. 

 

25 min. 

45 min. 

 

 

30 PLN 

50 PLN 



OLIVIA HOTEL MEDICAL SPA     

32-437 Skomielna Czarna 488 

 Recepcja hotelu: +48 12 271 06 58    

Recepcja SPA: +48 12 274 39 71  

e-mail: spa@oliviaspa.pl 

www.oliviaspa.pl 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów w recepcji SPA lub pod numerem telefonu:12-27-43-971 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Olivia Medical SPA**** 
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