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terapia FDM

kinesiotaping

terapia manualna

lekarz rehabilitacji chiropraktyka

indywidualne wkładki i klapki ortopedyczne

fizykoterapia

osteopatia

terapia narzędziowa

terapia obrzęków

komputerowe badanie stóp



Kompleksowa oferta rehabilitacji. 
Profesjonalna kadra. 

Nowoczesne wyposażenie.
Umów się na zabiegi!

KONSULTACJE LEKARSKIE:

konsultacja lekarska                                                                                                           130,00 zł
konsultacja lekarska w domu pacjenta                        180,00 zł
zaświadczenia lekarskie                                  50,00 zł
usługa - ksero medyczne za 1 stronę (w tym 23% VAT)                                    0,60 zł

VILLA MEDICA należy do wiodących ośrodków na Dolnym Śląsku.
Oferuje pacjentom wczesną, ciągłą i kompleksową rehabilitację, której 
skuteczność wynika z wysokich kompetencji personelu i niestandardowego 
wyposażenia.  
W procesie leczenia stosujemy  terapię indywidualną manualną, którą 
dodatkowo wspomagamy innowacyjnymi zabiegami fizykoterapeutycznymi: 
terapii energotonowej, terapii radiofalowej ukierunkowanej, głębokiej oscylacji, 
pulsacyjnego pola elektromagnetycznego wysokiej mocy, fali uderzeniowej 
skupionej ESWT i radiacyjnej RSWT oraz lasera HILT wysokiej mocy.

TERAPIE REHABILITACYJNE WYSOKOSPECJALISTYCZNE

                                                                                              cena za zabieg przy płatności z góry
     za 1  min. 10/szt.

terapia indywidualna  manualna z wykorzystaniem suchego igłowania                       
terapia indywidualna  manualna z wykorzystaniem technik chiropraktycznych                                      
terapia indywidualna  manualna z wykorzystaniem metody Stecco                                80,00 zł      520,00 zł
terapia indywidualna  manualna z wykorzystaniem metody FDM                                 

                                                                                             cena za zabieg przy płatności z góry
 za 1  za 3  za 5

suche igłowanie                                                                                80,00 zł  210,00 zł  300,00 zł 
chiropraktyka                                                                                     80,00 zł  210,00 zł  300,00 zł
FDM                                                                                                     80,00 zł  210,00 zł  300,00 zł

  80,00 zł    530,00 zł
  80,00 zł    530,00 zł
  80,00 zł    530,00 zł

  80,00 zł    530,00 zł

Ćwicz z nami na 
Znajdź nas na: 

www.facebook.com/cmirvillamedica/



REHABILITACJA:
                                                                                               cena za zabieg przy płatności z góry
 za 1 min. 5/szt.  min. 10/szt.

terapia indywidualna - manualna 25 min. 60,00 zł 55,00 zł 45,00zł 
terapia manualna w domu pacjenta 50 min.                          120,00 zł   110,00 zł   100,00 zł
terapia indywidualna z elementami osteopatii 30 min.         70,00 zł      65,00 zł     55,00 zł
kinesiotaping 50,00 zł - - 
UGUL – ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia aerobowe 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł
szyna CPM 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł
pole magnetyczne 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 
Salus Talent                                                                                     50,00 zł      35,00 zł     25,00 zł     
TR Therapy                                                                                      25,00 zł      25,00 zł     20,00 zł
Deep Oscilation  30,00 zł      25,00 zł      20,00 zł
terapia Energotonowa z f. witalizującą + ( 1 okolica ciała )  30,00 zł       24,00 zł     16,00 zł
terapia Energotonowa z f. witalizującą + ( 3 okolice ciała )  50,00 zł       40,00 zł     25,00 zł
galwanizacja, jonoforeza z lekiem pacjenta, prądy
TENS, ID, DD 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
ultradźwięki/fonoforeza z lekiem pacjenta 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
laser S.C./P.                                                                                      12,00 zł   10,00 zł 9,00 zł
Laser HILT (wysokiej mocy) 20,00 zł 16,00 zł 12,00 zł
krioterapia miejscowa 13,00 zł 11,00 zł 10,00 zł
lampa: solux, lumina 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
hydrocolator 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
elektrostymulacja 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
elektrostymulacje mięśni porażonych wiotko 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł
drenaż limfatyczny 2 kończyn - aparat BOA 50 min. 30,00 zł 28,00 zł 25,00 zł
drenaż limfatyczny ręczny 50 min. 120,00 zł 110,00 zł 90,00 zł
masaż suchy klasyczny 30 min. 60,00 zł       55,00 zł     50,00 zł
masaż mechaniczny VACUM 12,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł
masaż gorącymi kamieniami lub bambusami 30min.              70,00 zł      65,00 zł     55,00 zł
                                                                                                    
aquavibron                                                                                      20,00 zł 16,00 zł 12,00 zł
SIS - Super Indukcyjna Stymulacja 50,00 zł       35,00 zł     25,00 zł

                                                                                               cena za zabieg przy płatności z góry
 za 1 za 3  za 5

ESWT, RSWT - fala uderzeniowa 60,00 zł 145,00 zł 199,00 zł

Kompleksowa oferta rehabilitacji. 
Profesjonalna kadra. 

Nowoczesne wyposażenie.
Umów się na zabiegi!

masaż gorącymi kamieniami, bambusami lub balijski 60min   130,00 zł    120,00 zł      99,00 zł

Ćwicz z nami na 
Znajdź nas na: 

www.facebook.com/cmirvillamedica/



CENTRUM ,,VILLA MEDICA”
ul. Boguszowska 61 A, 54-046 Wrocław

zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00, 
tel. 71 351 28 45, tel. kom. 609 531 652

e-mail:rejestracja@villamedica.pl

ceny obowiązują od dnia 01.10.2019 r.

Ćwicz z nami na 
Znajdź nas na: 

www.facebook.com/cmirvillamedica/


