
 
 

Fizjoterapia 

 

Usługa Cena  Uwagi 

konsultacja fizjoterapeuty 

przed rozpoczęciem leczenia 

100- 180 cena zależy od ilości procedur do wykonania i jest 

ustalana przez fizjoterapeutę po konsultacji 

 

konsultacja obejmuje 

- wywiad 

- badanie fizjoterapeutyczne 

- postawienie wstępnego rozpoznania 

- plan leczenia 

- demonstrację planowanych ćwiczeń i zabiegów  

fizjoterapia w tym terapia 

manualna 30 minut 

100 przed rozpoczęciem leczenia wymagana jest 

konsultacja fizjoterapeuty 

fizjoterapia w tym terapia 

manualna 45 minut 

140 przed rozpoczęciem leczenia wymagana jest 

konsultacja fizjoterapeuty 

ćwiczenia z pacjentem 

30 minut 

100 przed rozpoczęciem ćwiczeń wymagana jest 

konsultacja fizjoterapeuty 

masaż  

30 minut 

100 dostępne masaże 

- masaż karku 

- masaż kręgosłupa 

- masaż relaksacyjny 

- masaż relaksacyjny w ciąży 

- masaż relaksacyjny w połogu 

- masaż przeciwobrzękowy 

masaż  

45 minut  

140 dostępne masaże 

- masaż karku 

- masaż kręgosłupa 

- masaż relaksacyjny 

- masaż relaksacyjny w ciąży 

- masaż relaksacyjny w połogu 

- masaż przeciwobrzękowy 

masaż  

60 minut  

160 dostępne masaże 

- masaż karku 

- masaż kręgosłupa 

- masaż relaksacyjny 

- masaż relaksacyjny w ciąży 

- masaż relaksacyjny w połogu 

- masaż przeciwobrzękowy 



Pakiet 5 procedur   w przypadku zakupu pakietu pacjent otrzymuje 

jedną dodatkową procedurę  

 

zasady zakupu: 

- pakiet obejmuje dowolne procedury o tym 

samym czasie wykonywania 

- pakiet płatny z góry, bezzwrotny 

- pacjent opłaca 5 procedur, a otrzymuje 6 

- czas wykorzystania w ramach grafiku pracy 

fizjoterapeuty do 12 tygodni 

- maksymalnie dwukrotnie można zmieniać 

uzgodnione przyszłe terminy 

 

Pakiet 10 procedur   w przypadku zakupu pakietu pacjent otrzymuje 

dodatkowe dwie procedury o tym samym czasie 

wykonywania 

 

zasady zakupu: 

- pakiet obejmuje dowolne procedury o tym 

samym czasie wykonywania 

- pakiet płatny z góry, bezzwrotny 

- pacjent opłaca 10 procedur i otrzymuje 13 

- czas wykorzystania w ramach grafiku pracy 

fizjoterapeuty do 24 tygodni 

- maksymalnie czterokrotnie można zmieniać 

uzgodnione przyszłe terminy 

 
 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  
z recepcją CliniCare 12 359 76 71 lub recepcja@clinicare.pl. Wszystkie ceny zostały podane w PLN. 

 


