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POZNÁVACÍ BALÍČKY

WELLNESS BALÍČKY

V rámci poznávacích balíčků si můžete sestavit vlastní krátký program a zažít pohodlí lázeňského
pobytu. Nebo si vychutnejte naše wellness a relaxační balíčky, které vhodně doplňují kosmetické
rituály pro ženy i muže.
Cílem je vyvážený balíček 3 procedur, kdy je každá procedura vybírána z určité speciálně zaměřené
skupiny A – C. Skupiny jsou sestavené tak, aby byl výsledný balíček komplexní a jednotlivé procedury
spolu následně tvořily harmonický celek.

Anticelulitidní program Artemis (třídenní)				 5 550 Kč

Kromě vybraných tří procedur zahrnuje každý balíček i
• jednu konzultaci s lázeňským lékařem
• možnost čerpat jednu další lázeňskou proceduru se speciální 20% slevou

LÁZEŇSKÁ OCHUTNÁVKA

NECHTE SE HÝČKAT

Cena: 1 700 Kč

Cena: 1 700 Kč

A. Pro náročné - speciální vana
1. Vinná koupel Dionýsos (ideální pro muže)
2. Koupel Diana (ideální pro ženy)
3. Přísadová koupel ovesná nebo bylinná
4. Čokoládová koupel

A. Zahřátí a uvolnění - správný začátek
1. Perličková koupel
2. Hydroxer
3. Vana se solí z Mrtvého moře
4. Exkluzivní suchá masážní vana

B. Vana v pohybu - krása uvolnění
1. Exkluzivní suchá masážní vana
2. Perličková koupel
3. Hydrojet
4. Hydroxer

B. S masáží je vždy lépe - nechte se hýčkat
1. Aroma masáž částečná
2. Indická masáž hlavy
3. Klasická masáž částečná
4. Masáž lávovými kameny částečná

C. Relaxace na závěr
1. Oxygenoterapie
2. Solná jeskyně
3. Parafín na ruce
4. Inhalace

C. Relaxace na závěr
1. Oxygenoterapie
2. Solná jeskyně
3. Parafín na ruce
4. Inhalace

Peeling, aroma masáž částečná, tělový zábal, koupel Diana, anticelulitidní masáž a zábal

Antistresový program Hestia (dvoudenní)				 3 000 Kč
Indická masáž hlavy, aroma masáž celková, suchá uhličitá koupel, přísadová vana,
parafínový zábal na ruce

Antistresový program Vesta (dvoudenní)				 2 060 Kč
Indická masáž hlavy, aroma masáž celková, parafínový zábal na ruce		

Beauty program pro muže Adonis (dvoudenní)				 2 030 Kč
Klasická masáž částečná, indická masáž hlavy, přísadová koupel

Beauty program pro ženy Venus (dvoudenní)				 2 810 Kč
Peeling, mořský zábal, koupel Diana

Dětský program Juno (dvoudenní)				 1 080 Kč
Jahodová koupel, jahodová masáž

RELAX BALÍČKY
Dotek vřídelní vody (třídenní)				 2 400 Kč
 erličková koupel, vřídelní koupel, klasická masáž částečná, suchá masážní vana,
P
solná jeskyně

Lázně na zkoušku (třídenní)				 2 000 Kč
 lasická masáž částečná, perličková koupel, vířivá vana dolních končetin,
K
suchá uhličitá koupel, solná jeskyně

Wellness & Relax (třídenní)				 2 900 Kč
 asáž Candela, suchá masážní vana, oxygenoterapie, čokoládová koupel,
M
parafínové zábaly na ruce

MASÁŽE
Klasická masáž - celková
Klasická masáž - částečná
Aroma masáž - celková
Aroma masáž - částečná
Masáž lávovými kameny celková
Masáž lávovými kameny částečná
Detoxikační medová masáž
Čokoládová masáž
Indická masáž hlavy
Masáž Candela
Suchá masážní vana (Hydrojet)
Podvodní masáž
Anticelulitidní masáž + zábal
Zeštíhlující ajurvédská masáž Garshan
Dětská masáž / těhotenská masáž
Dětská jahodová masáž

KOUPELE
50 minut
20 minut
50 minut
20 minut
60 minut
25 minut
40 minut
50 minut
20 minut
50 minut
20 minut
20 minut
50 minut
60 minut
20 minut
20 minut

1 300 Kč
810 Kč
1 300 Kč
810 Kč
1 600 Kč
980 Kč
1 270 Kč
2 000 Kč
810 Kč
1 600 Kč
810 Kč
950 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
810 Kč
810 Kč

KOUPELE S VŘÍDELNÍ VODOU
Vřídelní vana
Uhličitá koupel
Perličková koupel
Bahenní vana
Přísadová koupel ovesná/bylinná
Čokoládová vana
Koupel Diana
Vinná koupel Dionýsos
Dětská jahodová koupel

Podvodní masáž

20 minut

950 Kč

Antirevmatická koupel

15 minut

730 Kč

Hydroxer

15 minut

730 Kč

Vířivá vana dolních končetin

15 minut

410 Kč

Vířivá vana horních končetin

15 minut

410 Kč

Vana se solí z Mrtvého moře

20 minut

680 Kč

Relaxační meduňková koupel

20 minut

750 Kč

Zklidňující levandulová koupel

20 minut

750 Kč

Koupel s antistresovou směsí bylin

20 minut

750 Kč

Suchá uhličitá koupel

20 minut

540 Kč

		

370 Kč

ELEKTROLÉČBA
Endo-Vaco

15 minut
15 minut
15 minut
20 minut
20 minut
20 minut
20 minut
20 minut
15 minut

550 Kč
600 Kč
550 Kč
810 Kč
810 Kč
810 Kč
810 Kč
550 Kč
520 Kč

Elektroléčba (různé procedury dle indikace)

		

410 Kč

Magnetoterapie

410 Kč

Ultrazvuk

		

370 Kč

Infra lampa		

290 Kč

Rázová vlna (1 lokalita)

750 Kč

Laser

		

		

Ultrazvuk pod vodou

		

550 Kč
370 Kč

REHABILITACE

TERMOTERAPIE

Reflexní masáž

20 minut

810 Kč

Reflexní masáž plosky nohy

50 minut

1 400 Kč

Lymfodrenáž manuální

50 minut

1 620 Kč

Lymfodrenáž přístrojová

30 minut

550 Kč

		

410 Kč

Taping

Pneumopunktura - plynové injekce

		

490 Kč

Skupinové cvičení v tělocvičně

20 minut

330 Kč

Skupinové cvičení v bazénu

20 minut

330 Kč

Individuální cvičení v tělocvičně

20 minut

810 Kč

Individuální cvičení v bazénu

20 minut

810 Kč

Osteopatie - manuální terapie

50 minut

1 900 Kč

Termoterapie, slatina
Parafínové zábaly na ruce
Parafínové zábaly na nohy
Fytoteraupeutické zábaly

20 minut
15 minut
30 minut
15 minut

540 Kč
410 Kč
550 Kč
410 Kč

INHALAČNÍ TERAPIE A OSTATNÍ SPECIÁLNÍ PROCEDURY
Injekční léčba pohybového aparátu – 6x inj.
Hydrocolon
Inhalace
Oxygenoterapie
Ušní svíčky
Irigace dásní
Solná jeskyně

		
30 minut
15 minut
50 minut
20 minut
15 minut
50 minut

3 900 Kč
1 000 Kč
270 Kč
410 Kč
410 Kč
410 Kč
270 Kč

ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA A APLIKACE

CELOTĚLOVÉ PEELINGY A ZÁBALY
Alqvimia rituál Detox

90 minut

2 900 Kč

Alqvimia rituál Silhouette

90 minut

2 900 Kč

Alqvimia rituál Anti-stress

90 minut

2 900 Kč

Peeling se solí z Mrtvého moře

25 minut

1 000 Kč

Peeling Olympic + péče

50 minut

1 600 Kč

Peeling Titanium + péče (pro muže)

50 minut

1 600 Kč

Peeling z 24 karátového zlata + péče

50 minut

1 600 Kč

Zábal z mořských řas + regenerační péče

50 minut

1 600 Kč

Vstupní lékařská prohlídka
30 minut
Konzultace lékaře		
Změna rozpisu procedur		
Základní odběr krve		
Speciální odběr krve 		
Glukoměr		
Glykemický profil		
EKG 		
In Body vyšetření a interpretace výsledků
15 minut
Aplikace injekce 		
Převaz			
Výpis receptu		

1 350 Kč
540 Kč
270 Kč
1 190 Kč
dle rozsahu
170 Kč
500 Kč
540 Kč
500 Kč
300 Kč
150 Kč
270 Kč

KOSMETIKA PLETI, OBLIČEJE A DEKOLTU

AKTIVNÍ INFUZNÍ TERAPIE

Kosmetické procedury poskytujeme v Beauty centru Aphrodité.
Neváhejte nás navštívit nebo si vyžádejte kompletní nabídku a ceník na recepci.

Ačkoliv jsou infuze poměrně novým a specifickým typem léčebné terapie, ukazuje se
jejich vysoká a dlouhotrvající účinnost ve spojení s lázeňskou léčbou, proto je určitě
doporučujeme i pro zvýšení léčebného efektu lázeňského pobytu.

CVIČENÍ
Skupinové cvičení v tělocvičně
Skupinové cvičení v bazénu
Individuální cvičení v tělocvičně
Individuální cvičení v bazénu
Aqua aerobic (5–6 osob)
Pilates (5–6 osob)
Cvičení na míči (5–6 osob)

Je to moderní způsob léčby, vyznačující se flexibilitou, škálovatelností a šetrností.
20 minut
20 minut
20 minut
20 minut
25 minut
25 minut
25 minut

330 Kč
330 Kč
810 Kč
810 Kč
350 Kč
350 Kč
350 Kč

přizpůsobit i případným specifickým potřebám každého pacienta.
ZÁKLADNÍ PŘEHLED A CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH APLIKACÍ
Infuze		
Při bolestivých syndromech páteře a kloubů
Pro kardiaky
Při jaterních onemocněních

THAJSKÉ MASÁŽE
Klasická thajská masáž
Klasická thajská masáž
Klasická thajská masáž
Aromatická olejová thajská masáž
Aromatická olejová thajská masáž
Aromatická olejová thajská masáž
Thajská masáž zad s použitím bylinných měšců
Royal Thai s použitím bylinných měšců
Royal Aroma s použitím bylinných měšců

Infuze umožňují i velmi vysokou míru variability a dokážeme je na základě diagnostiky

60 minut
90 minut
120 minut
60 minut
90 minut
120 minut
60 minut
90 minut
90 minut

1 550 Kč
2 450 Kč
3 250 Kč
1 850 Kč
2 650 Kč
3 350 Kč
1 890 Kč
2 550 Kč
2 750 Kč

Pro zlepšení mikrocirkulace mozku

Doporučený počet aplikací Cena za aplikaci
5x

2 200 Kč

5x

2 200 Kč

5–7 x

2 400 Kč

5x

2 200 Kč

Multivitamínová

1–3 x

1 900 Kč

Pro redukci váhy

4–6 x

2 400 Kč

Regenerační – základní detoxikace

4–6 x

2 600 Kč

Zlepšení imunity

4–6 x

3 000 Kč

Prokrvení periferií

4–6 x

3 400 Kč

Metabolický syndrom

5–10 x

3 700 Kč

Pro diabetiky

5–10 x

3 400 Kč

Aplikace infuze v infuzním centru (bez aktivní látky)		

800 Kč

VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM A KONZULTACE
UROLOGIE (MUDr. M. Starý)
Urologická konzultace včetně základního SONO vyšetření

30 minut

4 350 Kč

SONOGRAFIE (MUDr. P. Bouška)
Měkké části (svaly, šlachy, uzliny)
Epigastrium (horní polovina břicha)
Ledviny a močový měchýř, prostata
Celá dutina břišní
SONO cév
Mammy
Štítná žláza

15 minut
15 minut
15 minut
15 minut
15 minut
15 minut
15 minut

1 600 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
3 400 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč

ENDOKRINOLOGIE (MUDr. R. Chrastilová)
Konzultace
Konzultace a základní SONO vyšetření

20 minut
30 minut

2 000 Kč
3 200 Kč

ENDOKRINOLOGIE, ANTIAGING, HORMONÁLNÍ PORUCHY (MUDr. I. Galušková)
Konzultace, lékařská zpráva, interpretace
90 minut
6 800 Kč
výsledků, doporučení, předpis léků
DIABETOLOGIE (MUDr. I. Galušková)
Konzultace, lékařská zpráva, interpretace
výsledků, doporučení, předpis léků

60 minut

4 600 Kč

FRM / HOMEOPATIE / „LOW DOSIS MEDICINE“ (MUDr. I. Galušková)
Konzultace, lékařská zpráva, doporučení, předpis léků
60 minut

4 600 Kč

INTERNÍ MEDICÍNA (MUDr. I. Galušková)
Konzultace, lékařská zpráva, doporučení, předpis léků

7 600 Kč

120 minut

IMUNOLOGIE, ALERGOLOGIE (MUDr. I. Galušková)
Konzultace, lékařská zpráva, interpretace
výsledků, doporučení, předpis léků

90 minut

6 800 Kč

BIOREZONANCE, NLS DIAGNOSTIKA, BIOMOLEKULÁRNÍ LÉČBA (MUDr. I. Galušková)
pouze jako individuální vyšetření nebo konzultace, léky si pacient hradí zvlášť
VERTEBROLOGIE, ORTOPEDIE (MUDr. L. Osyková)
Konzultace ortopeda
Konzultace vertebrologa
Intraartikulární injekce (SYNVISC ONE)
Farmakopunktura oblasti zad a kloubů

30 minut
30 minut
15 minut
15 minut

2 500 Kč
2 500 Kč
8 000 Kč
2 400 Kč

PEDIATRIE (MUDr. L. Osyková)
Konzultace

30 minut

3 000 Kč

30 minut
15 minut

950 Kč
500 Kč

KONZULTACE S NUTRIČNÍM TERAPEUTEM
Základní konzultace
Inbody vyšetření a interpretace výsledků
Individuálně stanovený dietní program (minimálně na 7 dní)
– pouze snídaně 480 kč/týden a 80 kč za každý další den
– celodenní strava 790 Kč/týden a 130 Kč za každý další den
Doplnění stravy svačinkami (3 svačinky na den, včetně donášky na pokoj)
– lázeňské pobyty FBT a FBR 850 Kč za týden a 130 Kč za každý další den
– lázeňské pobyty FBS to již mají v ceně
– hotelové pobyty a lázeňské s polopenzí mají k dispozici room service menu

LÁZEŇSKÉ A LÉČEBNÉ POBYTY
Základem naší nabídky jsou přirozeně komplexní lázeňské pobyty, které využívají především
sílu a možnosti karlovarské minerální vody. Díky mimořádnému zázemí našeho spa centra
HERA, které se vyznačuje nejenom příjemným prostředím a nejnovějším vybavením, ale
především přítomností zkušených lékařů a specialistů, nabízíme i speciální a rozšířené
lázeňské pobyty. Využijte tedy svůj pobyt u nás i v kombinaci s naší mimořádnou nabídkou
odborné diagnostiky a léčby.

LÁZEŇSKÝ POBYT SPECIAL (FBS)
Zaměření: DETOX, SLIMMING, ANTIAGING, ANTISTRESS
Jedná se o kombinaci komplexního lázeňského programu s moderními metodami.
Snažíme se působit na životní styl a návyky hosta tak, aby pozitivní efekt lázeňského
pobytu byl opravdu dlouhodobý. Životní styl je faktor, který z 80% ovlivňuje naše zdraví
a je prokázáno, že pobyt v lázních je vynikajícím předpokladem pro celoživotní změnu.
Ukážeme Vám, že to jde!
Programy DETOX, SLIMMING, ANTIAGING, ANTISTRESS jsou komplexní a liší se
svým zaměřením a intenzitou i jejich působením na určité konkrétní faktory. Až vyšetření
a konzultace se specialisty blíže určí přesnější postup léčby. Výběr procedur tak velmi
závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta.
Základní osnovu plánovanou na minimálně 11 nocí tvoří 24 nadstandardních
procedur. Podrobnější popis včetně ukázky hlavních procedur pro jednotlivá zaměření
najdete na našem webu (https://olympic-palace.cz/pobyty#programy). Při pobytech
delších než 11 nocí (doporučujeme však alespoň 15 a více nocí) přidáváme za každý další
den léčení 2–3 procedury a celou léčbu pak optimálně rozplánujeme na celé období.
Základní cena programů je dána příplatkem k ceně standardního lázeňského programu (FBT):
10 EUR za noc a osobu, minimálně 150 EUR za pobyt a osobu.

LÁZEŇSKÝ POBYT STANDARD (FBT)
Od 6 nocí je již k dispozici tento komplexní lázeňský program. Při vstupní prohlídce je
lékařem určen rozsah a skladba jednotlivých procedur. Tento program zahrnuje mimo jiné
18 procedur za každých 7 nocí a tvoří základní páteř lázeňské léčby v našem hotelu.
Ceny závisí na termínu pobytu a vybrané kategorii pokoje a najdete je v ceníku ubytování
v části lázeňské pobyty.

LÁZEŇSKÝ POBYT RELAX (FBR)
Odlehčenou verzí je náš lázeňský program Relax. Tento program je dostupný již od 3 nocí
a zahrnuje 2 procedury za každou placenou noc.
Cena programu Relax se odvíjí od ceny programu STANDARD, od které se odečítá 10 EUR
za noc a osobu.

POZNÁMKY K SEZNAMU A CENÁM PROCEDUR
Procedury označené symbolem

vyžadují konzultaci s lékařem.

Procedury uvedené tučným písmem jsou základem standardních lázeňských
programů, ale přesné složení programů je individuálně určeno lékařem na základě
indikace a Vašeho aktuálního zdravotního stavu.
Ceny jsou uvedeny v Kč, jsou konečné včetně příslušné DPH. Přepočet do jiné měny
Vám ochotně sdělí obsluhující personál podle aktuálního kurzu měny k české koruně.
Změna cen vyhrazena.

INTENSIVE TREATMENT & CHECK UP
Program intenzivní léčba vám přináší možnosti na zásadní zlepšení vašeho zdravotního
stavu a navíc . . . čas věnovaný této mimořádné terapii si můžete užít i jako lázeňský pobyt
nebo jako krásnou a příjemnou dovolenou v prostředí světoznámých lázní.
Základem je cílená infuzní terapie jako moderní, flexibilní a škálovatelná forma léčby,
kterou opíráme o dlouhodobé zkušenosti a erudici našich specialistů; nehledě na další
léčebné i diagnostické možnosti moderně zařízeného léčebného centra HERA.
Hlavním cílem programu „intenzivní léčba“ je regenerace a aktivace samouzdravujícího
procesu organismu. Využíváme pouze osvědčených prvotřídních preparátů, stejně jako
kliniky v Německu nebo Švýcarsku.
Ačkoliv je teoreticky možné dokoupit léčebný program k hotelovému pobytu, doporučujeme
kombinaci léčebného programu INTENZIVNÍ LÉČBA a lázeňského pobytu, kde spojujeme
na jedné straně odpočinek a vnitřní regeneraci i za přispění přírodního zdroje (Karlovarské
minerální vody) a na druhé straně nové postupy moderní medicíny. Kombinací obou složek
léčení dochází k vzájemnému posilování účinku a dlouhotrvajícím efektům.

CENA PROGRAMU INTENZIVNÍ LÉČBA

Stav každého pacienta je individuální a dopředu není možné říci, jak přesně bude léčba
probíhat. Ve speciálním přehledu můžete zjistit nejobvyklejší zaměření této léčby, ale
léčebný plán vždy stanovuje lékař až po domluvě s pacientem.
Při objednání programu INTENSIVE TREATMENT účtujeme základní cenu léčebného
programu na základě předpokládaného zaměření. Je to vynikající základ, ale po
konzultaci se specialisty přímo v našem centru HERA lze na základě dodatečných
požadavků dokoupit a do léčby vhodně (efektivně) zakomponovat:
•
•
•
•

Doplňková vyšetření
Speciální laboratorní analýzy a vyšetření
Případně rozšířit rozsah léčby nebo zvýšit intenzitu
Zkombinovat případně více oblastí, které potřebujete ovlivnit.

Podrobnosti k jednotlivým léčebným programům najdete na našich webových stránkách,
nebo si je vyžádejte na recepci nebo na obchodním oddělení.

PROČ SI KOUPIT PROGRAM „INTENZIVNÍ LÉČBA“.
•
•
•
•

Host neztrácí čas. Vše naplánujeme od prvního dne pobytu.
Máte jistotu, že potřebný specialista bude k dispozici. Vytíženost našich specialistů je veliká.
Některé součásti zahrnuté v programu nejsou ani samostatně dostupné.
Jedná se o velmi dobrý základ a východisko pro řešení dalších specifických požadavků
a zdravotních problémů.

CHECK UP „OLYMPIC“
Poznejte sami sebe a získejte detailní informace o Vašem zdravotním stavu.
Naši specialisté provedou základní zdravotní screening. Samozřejmostí je interpretace
a přehledná zpráva.
Cena: 39 000 Kč. Vycházíme z komplexní laboratorní analýzy (v ceně přibližně
19 000 Kč / 800 EUR), ale zásadní je následná interpretace výsledků a další SONO
vyšetření i konzultace se specialisty v rozsahu přibližně 200 minut.

CO VÁM CHECK UP „OLYMPIC“ PŘINESE?
• Naši specialisté získají velmi komplexní informaci o Vašem zdravotním stavu a na
základě propracované analýzy všech výsledků dostanete informace o zdravotních
nerovnováhách a možných problémech.
• Všechny informace Vám předáme v přehledné zprávě, včetně návrhů na opatření
a dalších doporučení.

0.00–24.00 RECEPCE

700

8.00–20.00 HERA SPA CENTER

800

9.00–21.00 APOLLO WELLNESS

800

9.00–18.00 APHRODITÉ BEAUTY

852 		

		 termoterapie, koupele, hydroxer, masáže,
		fyzioterapie, elektroterapie
		
		
		
		
		

bazén, whirlpool, sauny, solná jeskyně
V době od 11.00 do 12.00 mohou v bazénu nebo
kardiocentru (fitness) probíhat skupinová cvičení,
která mají přednost před individuálním využitím.
Děkujeme za pochopení.

		 kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika

V lázeňském centru Hera na podlaží -1 Vám v ordinaci #2 rádi načasujeme procedury
a pomůžeme s jejich výběrem. Kdykoliv se také můžete obrátit na recepci.
Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vyjdeme vstříc, kdykoliv to bude možné,
avšak některé termíny jsou velmi poptávané.
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