Wellness & Beauty masáže
Wellness & Beauty massages

Potřeby pro regeneraci - prodej
Regeneration tools & accessories

Spojením odborné péče o Vaši pokožku, masáže a hýčkání pouze luxusní
tělovou kosmetikou, jsme pro Vás vytvořili zážitek s pocitem důležitosti,
něžnosti a krásy. Hýčkáním Vašeho těla dostanete pocit blaha, které díky
jemné pokožce, uvolněnému tělu i mysli budete vnímat mnoho dnů,
účinek masáže pak několik týdnů. Zapomeňte na všednost dnů, přijďte
vychutnávat hudbu, vůni, dotyky, péči a důvěru.
délka
terapie
/ duration

Lifting obličeje
/ Face lifting

55 min

800

1 000

s peelingem

55 min

850

1 100

Celotělové peelingové masáže
/ Whole-body exfoliating massage

Royal Body Care / Royal Body Care

85 min 1 200

1 450

110 min 1 600

1 900

TOP

Cranberry Dream
Keltská péče mořskou řasou
Japonský čajový obřad
Odborné anticelulitidové masáže
a masáže na úbytky tuků
/ Anti-cellulite massages
Lymfatická masáž
/ Lymphatic massage
Anticelulitidní a formovací masáž Vacuo
/ Vacuo anti-cellulite and forming massage

140 min 2 100

2 500

750

900

85 min 1 100

1 300

55 min

110 min 1 400

1 650

140 min 1 700

2 050

800

1 000

85 min 1 100

1 250

110 min 1 400

1 700

55 min

délka
terapie
/ duration

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

bez peelingu

Marine Salt (mořská řasa s mořskou solí)
Cranberries (brusinková)
Chocolate (čokoláda)
Green tea (zelený čaj)

Tuto sekci jsme vytvořili pro ty, kteří chtějí pro své zdraví dělat něco
prospěšného samostatně. Díky těmto výrobkům si můžete od svých
bolestí či potíží pomáhat doma. Naleznete tu vhodné dárky pro své
blízké, darujete zdraví prospěšnou věc. Výrobky jsou určeny k uvolnění,
regeneraci organismu, ale i rehabilitaci po úrazech, operacích apod.
Na našich stránkách naleznete podrobné popisy výrobků, rády Vás naučíme
či vysvětlíme, jak výrobky používat.

Anticelulitidní termální bahenní zábal
55 min
900
+ formovací Vacuo masáž
(neinvazivní liposukce)
85 min 1 250
/ Thermal anti-cellulite mud wrap
+ Vacuo massage (non-invasive liposuction) 110 min 1 600

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

Cvičební lano

550

650

CD - videa všech základních 12 cviků.

300

350

Kniha - 12 cviků pro regeneraci
a léčbu páteře metodou SMSystém

400

480

Cvičební set SMSystem
- kniha základních 12 cviků
- CD s videem všech základních cviků
- elastické lano

900

1 050

Zdravotní balanční podsedák
/ Health Balance seat

690

850

Balanční podložka
/ Balance pad

450

550

Třezalkový olej 500 ml
/ Herbal oil regeneration

250

300

Termosáček – biobahno
/ Thermo bag - organic silt

585

720

Akupresurní podložka se šesti magnety
/ Acupressure pad with 6 magnets

390

480

Rotační akupresurní PinDisk s magnety
/ Acupressure roller with magnets

540

680

Acantha
Malletova 1141, Praha 9 • Sportcentrum Step a Hotel Step
e-mail: info@acantha-fyzioterapie-masaze.cz

Objednávky / Reservations

tel. (+420) 777 920 028
Metody a techniky používané při fyzioterapii a veškeré
další informace o našem centru najdete na stránkách

www.acantha-fyzioterapie-masaze.cz

Fyzioterapie
Rehabilitace
Masáže
Léčba bolestí zad a kloubů
/ Treatment of back
and joint pain
Terapeutické a zdravotní
masáže, speciální terapie
pro jednotlivé sporty
/ Special therapies

Fyzioterapie a rehabilitace
/ Physiotherapy & regeneration

Všechny terapie a masáže je možné
získat i formou dárkového poukazu.*
/ All our therapies & massages
also available as gift certificates.

Luxusní relaxační
a zážitkové masáže
/ Luxury relax & experience
massages

1 100
1 500

* Cena „platba v hotovosti“ platí pro dárkové poukazy
hrazené na místě hotově, ale i převodem na účet nebo platbou na dobírku.

1 900

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

Ceník / Price list

Platnost od 1. 1. 2015.

Fyzioterapie, rehabilitace a terapeutické masáže
Physiotherapy, regeneration & therapy massages

Fyzioterapie, rehabilitace a terapeutické masáže
Physiotherapy, regeneration & therapy massages

Fyzioterapie, rehabilitace a terapeutické masáže
Physiotherapy, regeneration & therapy massages

Luxusní relaxační a zážitkové masáže
Luxury relax & experience massages

Cílem fyzioterapie a terapeutických masáží je odstranit bolesti a zdravotní
problémy našich klientů. Dále pak udržovat jejich dobrý zdravotní stav,
zvýšit jejich fyzickou i psychickou kondici. Dokážeme určit příčinu potíží a z
mnoha ověřených a uznávaných terapeutických technik individuálně nastavit
optimální léčbu pro nejrychlejší a trvalý efekt. Individuální terapie je i prevencí
před dalším vznikem bolestí pro stejnou příčinu.

Díky mnohaletým zkušenostem řešíme akutní a chronické bolesti, ale i
závažná onemocnění páteře, výhřezy plotének, skoliózy dospělých i dětí atd.
Rehabilitujeme po úrazech, před i po operacích. Spolupracujeme s lékaři,
čteme a pracujeme s RTG, CT, MR. Terapeutky jsou celoživotně odborně
školeny lékaři, absolvují odborné fyzioterapeutické školení a semináře.

Naší filozofií je vysvětlit klientům podstatu jejich problému a naučit je
samostatně se o své zdraví starat. Učíme uvolňující a posilující cvičení,
doporučujeme kompenzaci jednostranného či stále se opakujícího
každodenního pohybu, činnosti pro regeneraci, stravování, pitný režim apod.
Základem pro sestavení individuální terapie je diagnostika pohybového
opěrného aparátu jedince. Zohledňujeme také genetický vliv, pohybové
stereotypy a návyky, psychosomatickou stresovou zátěž, jednostranné
pohybové zatížení při sportech.

Profesionálně vybudované prostředí právě pro luxusní relaxační masáže.
Tlumená hudba, vůně bylin, světla svíček, akvarium přímo před očima…
Můžete začít relaxovat, vychutnávat si polévání horkým olejem, tlak na
Vaše napjaté svaly, vůni aroma olejů. Horké kameny, masáž šíje, škrabání
zad či vůně medu nebo čokolády. Opojení ze zážitku, uvolnění těla i mysli
a trocha exotiky ve Vás zůstanou mnoho dní. Nemůžete na dovolenou?
Načerpejte energii u nás.

délka
terapie
/ duration

délka
terapie
/ duration

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

20 30 min

500

600

55 min

800

950

85 min 1 200

1 450

110 min 1 600

1 900

Vstupní dignostické vyšetření
/ Preliminary examination

140 min 2 000

2 400

Ceny terapií / Therapy prices - Věra Špálová Kuchařová

170 min 2 400

2 900

Konzultace
/ Consultation

Fyzioterapie, rehabilitace
/ Physiotherapy
Fyzioterapeutická masáž
/ Physiotherapy massage
Trigger points masáž
/ Trigger points massage
Zdravotní masáž pro těhotné
/ Massage for pregnant
Manuální lymfatická masáž
/ Manual lymphatic massage
Fyziomasáž pro sportovce
/ Sport physiomassage
Regenerační a rekondiční masáž
/ Regeneration & reconditioning
massage
Speciální masáže a terapie
pro golf a tenis
/ Special therapies for sports
- golf & tennis

25 min

420

500

750

900

85 min 1 100

1 300

110 min 1 400

1 650

140 min 1 700

2 050

170 min 2 000

2 400

55 min

délka
terapie
/ duration

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

Cvičení v těhotenství
a pro maminky po porodu
/ Exercises for pregnant and mothers

Individuální rehabilitační cvičení, LTV
/ Individual health exercises

Použití olejů při terapiích / Therapy oils

Kineziotaping / Kineziotaping

V ceně terapeutických masáží je započítáno
použití přírodního horkého biooleje značky
Saloos, vhodného na jakýkoli typ pokožky včetně
dětské, také na velmi suchou pokožku postiženou
atopickým exémem nebo lupénkou.

Cena dle individuálních potíží, provedení svalového
rozboru, nutnosti ošetření reflexní terapií, rozsahu
atd. Více informací:
www.acantha-fyzioterapie-masaze.cz/kineziotaping

Aroma oleje / Aroma oils

Doporučujeme

Taping v rámci terapeutické masáže
či jiné terapie - jen cena pásky

Svalová ztuhnutí, bolesti, ale i psychické vyčerpání,
nízký a vysoký tlak či jakékoli jiné zdravotní potíže
- na vše lze nalézt kombinaci aromatických olejů,
kterou individuálně a v přesných poměrech připraví
terapeutka právě pro Vás.

Kontrola - vyšetření - taping

Cena je jednotná na jakoukoli délku terapie - 50 Kč.

Vyšetření - reflexní terapie - taping

délka
terapie
/ duration

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

25min

400

500

55 min

700

850

25 min

400

500

55 min

700

850

Masáž horkými lávovými kameny
/ Hot stones massage
Aroma energetická masáž
/ Energy Aroma massage
Medová detoxikační masáž
/ Honey detoxifying massage
Havajská masáž Lomi Lomi
/ Hawaiian Lomi Lomi massage
Thajská masáž
/ Thai massage
Back Scratch / Back Scratch Speciál
/ Back Scratch / Back Scratch Special

1 cm
20 min

55 min

Indická antistresová
masáž hlavy a šíje
/ Indian antistress
head & neck massage

1 Kč
350

750

platba v jiné platby
/ other
hotovosti
payment
/ cash

850

1 100

85 min 1 200

1 450

110 min 1 600

1 900

140 min 1 900

2 300

55 min

800

1 000

55 min

850

1 100

85 min 1 200

1 450

110 min 1 600

1 900

140 min 1 900

2 300

110 min 1 800

2 100

140 min 2 100

2 500

55 min

TOP

420

950

Luxusní čokoládová masáž
/ Luxury chocolate massage

TOP

