
OSTATNÍ SLUŽBY
Masáže* poskytované ve Wellness centru pro seniory
Masáž  ( šíje, celá záda, ruce, nohy - dle dohody ) 45 minut senioři z Prahy 5 180,-Kč

45 minut veřejnost 400,-Kč
Masáž lávovými kameny 45 minut senioři z Prahy 5 220,-Kč

45 minut veřejnost 600,-Kč
               ( relaxační masáž pomocí teplých lávových kamenů )
Masáž obličeje  ( manuální lifting obličeje ) 60 minut senioři z Prahy 5 250,-Kč

60 minut veřejnost 650,-Kč
               ( uvolnění svalů v obličeji, zlepšení prokrvení kůže )
Rašelinový zábal - aplikováno při masáži senioři z Prahy 5 40,-Kč

veřejnost 80,-Kč
( jednorázový rašelinový zábal je velmi intenzivní tepelná terapie
zejména při  bolesti zad )
Kinesiotaping - dle použití velikosti tejpu senioři z Prahy 5 50,-až 300,-Kč
( terapie pomocí pružných samolepicích pásek aplikovaných na bolestivé místo,
zvyšují léčebné a ozdravné procesy )

Pedikúra* pro seniory z Prahy 5
ve Wellness centru pro seniory 170,-Kč
v domácnosti 170,-Kč
při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení na Praze 5 170,-Kč

Manikúra* pro seniory z Prahy 5 
ve Wellness centru pro seniory 100,-Kč
v domácnosti - s pedikúrou 100,-Kč
při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení na Praze 5 - s pedikúrou 100,-Kč
Parafínový zábal na ruce senioři z Prahy 5   60,-Kč
( prohřívá, uvolňuje, zvyšuje krevní oběh, zjemňuje pokožku, příznivě působí
např. při kloubních obtížích, účinky jsou zdravotní i estetické )

Koupání ve Wellness centru pro klienty pečovatelské služby CSOP Praha 5
Pomoc při úkonech osobní hygieny -ve speciální vaně s možností hydromasáže 130,-Kč/hod
v bezbariérové sprše 130,-Kč/hod

Koupání* ve wellness centru pro seniory z Prahy 5
ve speciální vaně s možností hydromasáže koupel 45 minut 150,-Kč
v bezbariérové sprše koupel 30 minut 100,-Kč

Kadeřnictví* pro seniory z Prahy 5
Mytí, foukání 200,-Kč
Mytí stříhání, foukání - pánské 220,-Kč
Mytí stříhání, foukání - dámské 260,-Kč
Barvení 280,-Kč
Trvalá 280,-Kč
Vodová 100,-Kč

ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY

Kadeřnické služby* poskytované v domácnostech

* neuzavírá se Smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby
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