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Platnosť od 1.1.2019 do odvolania 

Voľno predajné procedúry 
 

Číslo: 

13/2019 

 

Voľno predajné procedúry sa absolvujú bez predchádzajúceho lekárskeho vyšetrenia. Ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH 
za jednu procedúru, ak nie je uvedené ináč. 
 
Predaj voľno predajných procedúr a bližšie informácie:               recepcia Balnea Grand  
                                                                                      042/ 4608 239 
                                                                                      0902 519 888  
                                                                                      wellness-recepcia@kupelenimnica.sk              
 
Vodoliečba  
Šľapací kúpeľ + plachta         4,- 
Vodovírivky horných alebo dolných končatín (10 min.)     5,- 
Uhličitý kúpeľ + plachta (20 min. + 10 min. zábal)       12,- 
Perličkový kúpeľ + plachta (20 min. + 10 min. zábal)       12,-   
Prísadový uhličitý kúpeľ bylinkový + plachta (20 min. + 10 min. zábal)   13,-   
Hydroxér – masážny kúpeľ (20 min.) + plachta      15,-   
Lagúna – relaxačný masážny kúpeľ (20 min.) + plachta     15,-  
 
Masáže 
Masáž tváre ( 15 min.)          9,-  
Masáž chodidiel + bylinkový kúpeľ (20 min.)       12,- 
Bankovanie (15 min.)          12,- 
Masáž klasická čiastočná + plachta (20 min.)        12,- 
Masáž klasická celková + plachta ( 45 min.)       25,- 
Masáž športová čiastočná + plachta (20 min.)       12,- 
Masáž športová celková + plachta (45 min.)       25,- 
Masáž lávovými kameňmi (chrbát) + plachta ( 30 min.)     17,- 
Masáž reflexná (zostava chrbtová, šijová, hlavová, panvová) + plachta (20 min.)   19,- 
Masáž medová detoxikačná + plachta (30 min.)      20,- 
Masáž lávovými kameňmi (chrbát a zad.nohy) + plachta ( 60 min.)    29,- 
Lymfomasáž manuálna anticelulitídová (60 min.)       29,- 
         
Inhalácie 
Inhalácia teplá minerálnou vodou ( 15 min.)       5,-   
Inhalácia skupinová ( 15 min.)          5,-  
 
Teploliečba 
Zábal parafínový čiastočný ( 15 min.)        5,-   
Rašelinový obklad ( 15 min.)         6,- 
Zábal bahnom - horné končatiny (30 min.)       18,- 
Zábal bahnom celotelový (60 min.)        30,- 
 
Oxygenoterapia 
1 vstup (30 min.) + kyslíkové okuliare                  8,-  
Každý ďalší vstup (30 min.)                    5,-   
Cena 5 vstupov (á 30 min.) + kyslíkové okuliare              24,- 
Cena 10 vstupov (á 30 min.) + kyslíkové okuliare      45,-  


