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suche igłowanieosteopatia i

lekarz rehabilitacji terapia manualna

regeneracja uszkodzonych ścięgien 

metodą EPTE pod kontrolą USG

i rwy 

kulszowej na stole dr COX a 

fala uderzeniowa

terapia FOI

chiropraktyka terapia narzędziowa

terapia kręgosłupa  
,



KONSULTACJE LEKARSKIE: 

konsultacja lekarska                                                                                                                 160 zł

konsultacja fizjoterapeutyczna                                                                                              100 zł

konsultacja lekarska w domu pacjenta                              300 zł
zaświadczenia lekarskie                                        60 zł
usługa - ksero medyczne za 1 stronę (w tym 23% VAT)                                    0,60 zł

MASAŻE                              
                                                                                             cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                               za 1                za 5         za 10
Masaż suchy klasyczny (30 min.)                                                                      
Masaż gorącymi kamieniami (30 min.)                                             

Masaż twarzy (30 min.)                                                          
Masaż balijski (60 min.)                                              

Masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych   
Masaż / drenaż limfatyczny kończyn BOA (50min.)    
Masaż / drenaż limfatyczny ręczny (50 min.)                                  

Masaż bambusami (30 min.)                                                    

TERAPIE REHABILITACYJNE WYSOKOSPECJALISTYCZNE:
CHIROPRAKTYKA, FOI, FDM, IASTM, DRA, 
TERAPIA METODĄ CRAFTA  (25 min.)                          cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                            za 1             za 5           za 10

                                                                                                          100 zł          400 zł          640 zł

OSTEOPATIA  (30 min.)                                                   cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                            za 1             za 5           za 10
                                                                                                          120 zł          500 zł          820 zł

TERAPIA NA STOLE DR COX’a (25 min.)                       cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                             za 1           za 5           za 10    
                                                                                                          120 zł         500 zł          800 zł

SUCHE IGŁOWANIE (25 min.)                                         cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                             za 1           za 5           za 10    
                                                                                                           100 zł         450 zł          700 zł  

Ćwicz z nami na 
Znajdź nas na: 

www.facebook.com/cmirvillamedica/

EPTE (25 min.)                                                                   cena za zabiegi przy płatności z góry
                                                                                                             za 1           za 3           za 5    
                                                                                                         120 zł         330 zł          450 zł

konsultacja fizjoterapeutyczna z badaniem USG                                                               120 zł

100 zł 400 zł 640 zł

100 zł 400 zł 640 zł
100 zł 400 zł 640 zł
100 zł 400 zł 640 zł

200 zł 800 zł 1280 zł

50 zł 225 zł 400 zł
50 zł 225 zł 400 zł

200 zł 800 zł 1280 zł

NEUROMODULACJA NMP (25 min.)                              cena za zabiegi przy płatności z góry

                                                                                                         120 zł         330 zł          450 zł



REHABILITACJA:
                                                                                                cena za zabieg przy płatności z góry
 za 1               za 5            za 10

terapia indywidualna - manualna 25 min. 100 zł 400 zł   640 zł 
kinesiotaping       50 zł - - 
UGUL – ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia aerobowe 35 zł     150 zł 250 zł
szyna CPM 35 zł 150 zł 250 zł 
SIS- SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA                                            50 zł           200 zł       250 zł     
Deep Oscilation        50 zł           200 zł        250 zł 
galwanizacja, jonoforeza z lekiem pacjenta, 
prądy TENS, ID, DD 20 zł 80 zł 120 zł
ultradźwięki/fonoforeza z lekiem pacjenta 20 zł 80 zł 120 zł
laser S.C./P.                                                                                           20 zł   80 zł 120 zł
Laser HILT (wysokiej mocy) 30 zł 100 zł 160 zł
krioterapia miejscowa 20 zł 80 zł 120 zł
lampa: Sollux, Bioptron 20 zł 80 zł 120 zł 
elektrostymulacja 20 zł 80 zł 120 zł
elektrostymulacje mięśni porażonych wiotko 50 zł 225 zł 400 zł

 ESWT, RSWT - fala uderzeniowa                                      cena za zabieg przy płatności z góry
 za 1 za 3  za 5

 80 zł   195 zł 250 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 01.03.2023 r.

Ćwicz z nami na 
Znajdź nas na: 

www.facebook.com/cmirvillamedica/

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.

CHIROPRAKTYKA metoda, mająca na celu usunięcie bólu kręgosłupa, przywrócenie 
sprawności aparatu ruchu i poprawę funkcjonowania całego organizmu; najskuteczniejsza 
w dyskopatiach, rwie ramiennej i kulszowej, wadach postawy oraz zwyrodnieniach kręgosłupa 
i stawów obwodowych.
OSTEOPATIA metoda zajmująca się leczeniem zaburzeń układu ruchu, narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego współczulnego; poprawia ruchomość, zmniejsza napięcia, 
reguluje pracę narządów wewnętrznych, poprawia krążenie żylne i limfatyczne.
FDM techniki działające na powięź za pomocą mocnego ucisku i przesuwania tkanek miękkich, 
powodujące szybkie zmniejszenie bólu i poprawę ruchomości w stawie; szczególnie skuteczne 
po skręceniach, zwichnięciach, naciągnięciach i stłuczeniach.
IASTM nowoczesna metoda pracy z tkankami miękkimi przy wykorzystaniu specjalistycznych 
narzędzi; szybko zmniejsza ból i poprawia ruchomość poprzez obniżenie napięcia 
i przywrócenie elastyczności w obrębie mięśni i powięzi.
FOI metoda funkcjonalnej osteopatii integracyjnej, wykorzystująca wzajemne zależności 
pomiędzy poszczególnymi składowymi narządu ruchu; koryguje ustawienie kości względem 
siebie i usuwa ograniczenia ruchu w stawach oraz zmniejsza napięcia mięśniowe
DRA terapia stosowana w przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha w okresie ciąży 
i po porodzie.
TERAPIA METODĄ CRAFTA metoda, która usuwa bóle głowy i zaburzenia funkcjonowania 
stawów skroniowo-żuchwowych 
SUCHE IGŁOWANIE polega na wykorzystaniu specjalistycznych igieł do usuwania punktów 
spustowych; leczy napięciowe bóle głowy, bóle pleców, zespół ciasnoty podbarkowej, choroby 
ścięgien (łokieć tenisisty, łokieć golfisty).
EPTE terapia polegająca na wprowadzeniu do uszkodzonego ścięgna prądu galwanicznego za 
pomocą specjalistycznej igły pod kontrolą głowicy USG, co powoduje regenerację chorej 
tkanki, zmniejszenie bólu i zwiększenie zakresu ruchomości (łokieć tenisisty, ostroga piętowa, 
ścięgno Achillesa, blizny i wiele innych).
TERAPIA METODĄ DR COX A - metoda stosowana w leczeniu bólu kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego, szyjnego, rwie ramiennej i kulszowej, a także bólu, 
mrowieniu i drętwieniu kończyn; największą zaletą terapii jest bezoperacyjne zmniejszenie 
przepukliny dysku i jego regeneracja; metoda jest bezpieczna, bezbolesna, łagodna i bardzo 
skuteczna.

,


