CENNIK
KONSULTACJA MEDYCZNA

100 pln

FIZJOTERAPIA I INTEGRACJA SENSORYCZNA
Konsultacja rehabilitacyjna
Rehabilitacja indywidualna /45 min/
Rehabilitacja grupa 2-osobowa /45 min/
Gimnastyka korekcyjna grupa 4-osobowa /45 min/
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej + orzeczenie, program terapii
oraz zalecenia dla rodziców
Konsultacja integracji sensorycznej
Terapia zaburzeń integracji sensorycznej /indywidualnie - 45 min/
Terapia ręki indywidualna
KINESIOTAPING -jednorazowe oklejanie - również dorośli
Rehabilitacja niemowląt NDT Bobath 45 min
Ćwiczenia na rotorze kkg (20 min) również dorośli
Ćwiczenia na rotorze kkd (30 min) również dorośli
Ćwiczenia manualne dłoni (20 min) również dorośli

100 pln
90 pln
50 pln
30 pln
280 pln
100 pln
90 pln
90 pln
35 pln
90 pln
15 pln
15 pln
15 pln

FIZYKOTERAPIA
Elektrostymulacja (15 min) również dorośli
Laser (6 min) również dorośli
Pole magnetyczne (15 min) również dorośli

15 pln
17 pln
15 pln

HYDROMASAŻ
Hydromasaż częściowy (30 min) również dorośli
Hydromasaż całościowy (30 min ) również dorośli

15 pln
25 pln

ARTETERAPIA
.-zajęcia indywidualne
.-zajęcia w grupie 4-osoby

90 pln
40 pln

TOMATIS
Diagnoza Tomatisa /2 h/
Konsultacja Tomatisa /60 min/
Wskazane badania: badanie słuchu (audiogram), właściwe EEG
Trening słuchowy Tomatis (20h - indywidualnie), każdy z etapów
Grupowa 2 osoby
Rodzeństwo

200 pln
100 pln
1300 pln
1000 pln
2000 pln

JOHANSEN
Konsultacja Johansena
Pierwsza diagnoza Johansena
Kolejne diagnozy Johansena

100 pln
250 pln
200 pln

EEG BIOFEEDBACK
Diagnoza EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK /60 min/ (ilość godzin zależy od głębokości zaburzeń)

230 pln
80 pln

PSYCHOLOGIA
Diagnoza psychologiczna + opinia /Wechslera., Terman-Merrill, Leiter,
Brunet-Lezine/

280 pln

Diagnoza neuropsychologiczna + opinia + wskazania do terapii
Diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego + opinia
Diagnoza cech osobowościowo-temperamentnych /oraz badanie
samooceny, motywacji, sposobów komunikowania się z ludźmi,
kompetencji społecznych, stylów radzenia sobie ze stresem, płci
psychologicznej itp../ + opinia
Konsultacja psychologiczna

280 pln
280 pln

Stymulacja rozwoju psychoruchowego /indywidualnie - 45min/
Rehabilitacja neuropsychologiczna /indywidualna - 45min/
Terapia psychologiczna /indywidualnie - 45min/
Terapia pedagogiczna /indywidualnie - 45min/

280 pln
100 pln
90 pln
90 pln
90 pln
90 pln

LOGOPEDIA
Diagnoza logopedyczna + opinia + wskazania do terapii
Konsultacja logopedyczna
Terapia logopedyczna /indywidualne - 45min/

170 pln
100 pln
90 pln

BASEN
Zajęcia indywidualne:

35 pln

1 osoba - 30 minut
Gimnastyka korekcyjna:
1 osoba - 30 minut
Zajęcia grupowe: 1 zajęcia 30 minut:
grupa 4-osóby (płatność z góry za cały miesiąc)
Nauka pływania dzieci od niemowlaka do 6 roku życia:
zajęcia grupowe
30 min (płatność
góry za cały miesiąc)
Nauka
pływania4-osoby
poziom-podstawowy
oraz zdoskonalenie
stylów
pływackich: dzieci od 6 do 15 roku życia:
zajęcia grupowe 5-osób - 45 min (płatność z góry za cały miesiąc)
Urodziny na basenie grupa minimum 6-osób
Metoda Halliwick 30 min
Wakacje z pływaniem (od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-16:00)

35 pln
20 pln
20 pln
25 pln
(płatne od osoby)

50 pln
35 pln
600 pln

Rabat na łączne zajęcia indywidualne.
Muszą się odbyć 2 zajęcia w 1 tygodniu żeby
przysługiwał rabat np.:
.- rehabilitacja + terapia pedagogiczna
.- terapia SI + terapia pedagogiczna

140 pln

.- rehabilitacja + logopedia
- logopedia + logopedia itd.

140 pln
140 pln

140 pln

Rabaty za zajęcia opłacane z góry:
.- opłata za 5 zajęć z góry
.- opłata za 10 zajęć z góry

RABATÓW NIE ŁĄCZY SIĘ

430 pln
810 pln

