
NATURAL SPA WAX - speciální celotělová masáž v kombinaci s tepelnou 

terapií a BIO včelími produkty. 

masáž do 1 hod.

+ zábal 

cena

590 Kč

NATURAL SPA WAX - ZÁDA. Speciální masáž zad v kombinaci s tepelnou 

terapií a BIO včelími produkty. 

masáž do 1/2 hod.

+ zábal 

cena

340 Kč

Masáže: čas cena

Záda + šíje - klasická masáž do 1/2 hod. 200 Kč

+ termozábal (nosič tepla 28x38  cm) + 1/2 hod. + 40 Kč

+ rašelinový zábal (rašelinová rouška + nosič tepla 28x38 cm) + 1/2 hod. + 60 Kč

Dolní končetiny (obě nohy) klasická masáž do 1 hod. 400 Kč

Horní končetiny (obě ruce) klasická masáž do 1/2 hod. 200 Kč

Celotělová klasická masáž - záda+šíje, dolní končetiny, horní končetiny do 90 min. 620 Kč

Čokoládová masáž záda + šíje do 1/2 hod. 250 Kč

Čokoládová masáž celotělová (záda, šíje, ruce, nohy) do 90 min. 660 Kč

Čokoládová hodinová relaxace (záda, šíje, nohy zadní strana) do 60 min. 460 Kč

Kokosovo - čokoládová relaxace (záda, šíje + zábal) do 1/2 hod. + zábal 260 Kč

Medová detoxikační masáž zad do 1/2 hod. 260 Kč

Breussova masáž - speciální masáž v oblasti páteře třezalkovým olejem, 

dále "zábal" hedvábným papírem
do 45 min. 250 Kč

Dornova technika - Breussova masáž+uvolňovací techniky Dorna (úprava

"délky" dolních končetin, uvolnění SI, páteře …)
do 1 hod. 450 Kč

Terapie při potížích:

Zhodnocení zdrav. stavu, následné protažení, masáž, instruktáž k domácímu cvičení do 1 hod. 450 Kč

Lymfatické masáže:
Lymfodrenáž horních končetin

ošetření příslušných uzlin, krku zepředu, obou HK 
do 1 hod. 440 Kč

Lymfodrenáž dolních končetin

ošetření příslušných uzlin, krku zepředu, obou DK
do 1 a 1/2 hod. 660 Kč

Lymfodrenáž obličeje

ošetření krku zepředu, krku zezadu a obličeje
do 1 hod. 440 Kč

Lymfatická masáž celotělová

ošetření příslušných uzlin, krku zepředu, HKK, hrudník, DKK zepředu, DKK zezadu, 

bedra, krk zezadu, záda, břicho, obličej

do 3 a 1/2 hod. 1 540 Kč

Suché uhličité koupele:
Jednorázové zakoupení  atestovaného vaku (možno přinést svůj) 1 ks 90 Kč

Jedna procedura suché uhličité koupele cca 40 - 60 min. 100 Kč

Předplatenka na 10 procedur vč. vaku 1 ks 1 050 Kč

Zábaly rašelina a parafin:
Rašelinový zábal o velikosti 28x38cm (aplikace dle výběru klienta) do 1/2 hod. 70 Kč

rašelinový zábal (28x38cm) jako příplatek k jakékoliv masáži + 20-30 min. 60 Kč

Parafinový zábal drobných kloubů rukou (namáčením) do 1/2 hod. 100 Kč

Omlouváme se našim klientům, ale účtujeme STORNOPOPLATKY za ušlý zisk při pozdní omluvě nebo nedostavení se na 

rezervovaný termín. Rezervace je plně zrušena při jejím odhlášení minimálně 24 hodin předem. Děkujeme.

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB v masérně BAZÉN, Radim Horenský,

provozovna plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž 76701

platný od 1. 1. 2015 - ostatní ceníky pozbývají tímto dnem platnost.

www.masernabazen.cz   masaze.km@gmail.com  603 497 764



Chodidla: čas cena
Základní podiatrické zhodnocení chodidel na podoskopické desce,

doporučení ke cvičení, výběru obuvi atd.
do 1/2 hod. 250 Kč

Následná další doúprava vložek. Cena dle použitého materiálu do 1/2 hod. 150-250 Kč

Zdravotní stélky do obuvi SUPERfeet (řady trim-to-fit) USA
Stélky BLUE (cena včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + základní úpravy) 1 pár 844 -1164 Kč

Stélky GREEN (cena včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + základní úpravy) 1 pár 984 -1163 Kč

Stélky BLACK (cena včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + základní úpravy) 1 pár 1 163 Kč

Stélky YELOW (cena včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + základní úpravy) 1 pár 1 163 Kč

Stélky GREEN WIDE feet (cena včetně výběru + základní úpravy) 1 pár 1 163 Kč

Stélky REDhot (cena včetně výběru + základní úpravy) 1 pár 1 339 Kč

Stélky HotPINK (cena včetně výběru + základní úpravy) 1 pár 1 339 Kč

Stélky merinoWHITE (cena včetně výběru + základní úpravy) 1 pár 1 339 Kč

Stélky DMP pro diabetiky (včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + úpravy) 1 pár 1 339 Kč

DMP gold max pohodlí (včetně výběru na Vaše chodidlo a obuv + úpravy) 1 pár 1 339 Kč

Zdravotní stélky do obuvi SCHEIN (Něměcko)
model LADY - vysoký podpatek (cena včetně termoúpravy) 1 pár 1 200 Kč

model LADY 2 nízký podpatek (cena včetně termoúpravy) 1 pár 1 200 Kč

model BUSINESS (cena včetně termoúpravy) 1 pár 1 500 Kč

model DANCE (cena včetně umístnění v obuvi) 1 pár 1 100 Kč

Zdravotní stélky do obuvi VASYLI (Austrálie)
model full length GREEN (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 200 Kč

model full length BLUE (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 200 Kč

model full length RED (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 200 Kč

model DANANBERG (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 300 Kč

model diabetic ARMSTRONG (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 600 Kč

model HEEL PAIN stabiliser (cena včetně termoúpravy, bez korekčních prvků ) 1 pár 1 100 Kč

korekční prvky (na vbočené či vybočené přednoží, nebo vbočené zadonoží, 

nebo metatarzální srdíčko, nebo podpatěnka)
1 pár 150 Kč

Aromaterapeutická kosmetika zn. KAREL HÁDEK

dle platné AKTUÁLNÍ nabídky firmy AROMATERAPIE KAREL HÁDEK

Slevový program pro klienty "Klubu pevného zdraví" VZP ČR

Masáž pouze v kombinaci s rašelinovým zábalem Sleva 10%

Rašelinové zábaly samostatně Sleva 10%

Suché uhličité koupele Sleva 10%

Dárkové poukazy:

INFORMACE PRO KLIENTY:

Po předchozí domluvě Vám rádi vyrobíme poukaz dle vybraného vzoru, na Vámi udané jméno a zvolenou hodnotu.

Platnost poukazu je dle hodnoty od 6 do 12 měsíců a je nutné ho vyčerpat do data uvedeného na předplatence.

Vámi předplacená částka je zapsána jako kredit, ze kterého si klient čerpá dle svého uvážení. Cena za návštěvu

je účtována dle platného ceníku a tato částka je z kreditu odečtena.

Detailní možnosti ohledně objednání uvedeny na webu masérny.

Na masáž je klientům zapůjčen ručník, masáže (vč. čokoládových) jsou prováděny rostlinnými oleji a tuky zn. AROMATERAPIE 

KAREL HÁDEK. Produkty této značky jsou bez chemických konzervačních látek a barviv. 

Sleva je poskytnuta po předložení členské karty KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ a je nepřenosná. 

Je poskytnuta pouze na uvedené procedury a při hotovostní platbě. Slevu nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami. Slevu nelze uplatnit na nákup 

předplatného.

www.masernabazen.cz   masaze.km@gmail.com  603 497 764


