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Lázeňská léčba
� Tradice a současnost

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na 

dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských Lázních. 

Snažíme se plně využívat vzácné přírodní léčivé zdroje 

- minerální prameny, slatinu a  léčivý Mariin plyn. Tyto 

přírodní zdroje využíváme v souladu s  nejmodernějšími 

léčebnými postupy tak, aby lázeňský pobyt co nejvíce ovlivnil 

zdravotní stav našich hostů. 

Mariánské Lázně jsou vyhledávány především lázeňskými 

hosty s nemocemi pohybového aparátu, ledvin a močových cest 

a jsou také vhodné pro léčbu respiračních a gynekologických 

nemocí a poruch metabolismu. Léčebné pobyty nabízíme 

i dětem, kterým poskytujeme specializovanou péči. 

Pro maximální úspěch léčby doporučujeme klasické léčebné 

pobyty v délce 3 – 4 týdnů. Nabízíme však i krátkodobé léčebné 

programy a také jednotlivé volně prodejné procedury, které 

dokáží zregenerovat tělo i během krátkodobého pobytu. 

Spolupráce s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., svůj další rozvoj nestaví 

pouze na tradiční terapii, ale svými novými aktivitami směřuje dále 

do oblasti moderního lázeňství. V duchu dlouholeté tradice vysoké 

odbornosti českého lázeňství a vyspělosti českého školství byla v roce 

1996 zahájena vzájemná spolupráce s I. lékařskou fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze. Otevřela se tak možnost široké spolupráce při řešení 

různorodých výzkumných úkolů i problémů každodenní praxe.



Nemoci pohybového ústrojí
Vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění 

pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů), osteoporoza, stavy po 

ortopedických operacích (s použitím náhrady kloubní). 

Nemoci ledvin a moových cest
Chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci nebo drcení 

rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění 

prostaty (záněty, stavy po operaci). 

Nemoci dýchacího ústrojí
Chronické záněty, průduškové astma, alergické rýmy, stavy po operacích 

dolních cest dýchacích.

Metabolická onemocnní
Obezita, dna, zácpa, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie.

Gynekologická onemocnní vetn léby neplodnosti
Zánětlivá onemocnění vnějších a vnitřních rodidel, stavy po 

gynekologických operacích, sterilita a infertilita, klimakterický syndrom, 

urgentní a stress inkontinence moči. 

Onkologická onemocnní
Rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádorů prsu, 

pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocněních kromě 

zhoubných krevních onemocnění. 

Vedlejší diagnozy
Díky přírodním léčivým zdrojům lze s úspěchem léčit také hypertenzi, 

ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin 

a poruchy potence. 

Lázeňská léčba
� Indikace



Lázeňská léčba
� Kontraindikace

� Akutní a infekční nemoci.
� Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, 

hypertenze na 16 kPa /120 mmHg/ diastolického tlaku.
� Stavy po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění 

nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po 

odeznění nemoci.
� Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
� Labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus.
� Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky 

zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
� Kachexie všeho druhu.
� Nekompenzovaná epilepsie.
� Psychozy a duševní poruchy s asociálními projevy nebo 

sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
� Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
� Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu.
� Inkontinence stolice.
� Těhotenství.
� Neschopnost sebeobsluhy a denních činností bez pomoci 

druhé osoby a neschopnost samostatné chůze.

Lázeská léba pro dti a dorost
Chronické záněty ledvin a močových cest, stavy po operacích ledvin 

a močových cest, dysfunkce dolních močových cest, urolitiáza. 

Gynekologické záněty, stavy po operacích v dutině břišní zvláště v oblasti 

malé pánve (po operaci slepého střeva a gynekologických operacích) jako 

prevence sterility v dospělosti.



Informace a rady pro 

lázeňské hosty

� O procedurách, které jsou pro Vás vhodné, se vždy poraďte 

s lékařem.
� Pitnou léčbu vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Nikdy 

nepijte více minerální vody, než Vám předepsal Váš ošetřující lékař.
� Pokud některou proceduru nesnášíte, oznamte to svému lékaři.
� Váš léčebný plán je řízen počítačem. Dodržujte proto stanovené 

termíny procedur. Pokud stanovený termín nemůžete dodržet, 

obraťte se na ošetřovnu lázeňského hotelu.
� Veškeré problémy, které se mohou během léčby vyskytnout, řešte 

ihned „na místě“ s vedoucími pracovníky.
� Slatinný zábal je procedura, která představuje silnou zátěž při 

onemocnění srdce a cév. O vhodnosti slatinného zábalu musí vždy 

rozhodnout lékař.
� Bez souhlasu lékaře neměňte medikamentózní terapii stanovenou 

z domova.
� Často se třetí a čtvrtý den léčby může dostavit tzv. „lázeňská reakce“, 

což znamená, že se přechodně můžete cítit hůře.
� Pro pacienty s fosfátovými ledvinovými kameny není vhodný 

Rudolfův pramen.
� Mariin pramen není pramen minerální vody, ale přírodní léčivý plyn, 

který se používá k suchým plynovým koupelím a plynovým injekcím.
� Minerální koupele v Mariánských Lázních obsahují kromě oxidu 

uhličitého a minerálních solí i huminové kyseliny, které jsou 

důležitou součástí slatiny.
� Nikdy nežádejte jinou teplotu minerální koupele, než předepsal 

lékař. Obecně platí, že čím je minerální koupel chladnější, tím je 

účinnější a má méně bublinek.



Akupunktura
Tisíc let stará reflexní léčebná metoda, při které 

jsou příslušné akupunkturní body stimulovány 

akupunkturní jehlou. Celotělová akupunktura 

je využívána hlavně v terapii bolestivých stavů 

a funkčních poruch vnitřních orgánů, vertebro-

genního algického syndromu, neuralgií, tinnitu. 

Ušní akupunktura bývá součástí odvykacích 

kůr např. jako pomocná léčba u nadváhy, kou-

ření apod. 

Kontraindikace: krvácivé choroby, hnisání 

v místě aplikace jehly, strach z jehly

Biosolárium
Biosolárium je přístroj určený ke kosmetic-

kým účelům – k opalování pokožky. Opálení je 

rychlejší a trvalejší, se zesíleným účinkem UVA 

a filtrací UVB záření. Doba opalování je 6 - 12 

minut. Biosolárium má i sedativní účinek na 

organismus a posiluje imunitní systém. 

Indikace: posílení nespecifické obranyschopnos-

ti, stavy po operacích , psoriasis, některá one-

mocnění kůže

Kontraindikace: nádorová onemocnění, stavy po 

radioterapii, fotodermatozy, těžká ateroskleroza, 

atrofická pokožka, herpes zoster, otevřené rány

Colon hydroterapie
Při této proceduře je prováděn výplach tlustého 

střeva. Pomocí speciálního přístroje colon-

-hydromatu, vody a masáže břicha se odstraňují 

usazeniny ze střevní sliznice. Den před terapií 

se doporučuje jíst pouze lehká kašovitá strava, 

ovoce, zelenina a pít dostatek tekutin. 

Indikace: chronická zácpa, poruchy zažívání, 

nadýmání, únava, bolesti hlavy, prevence nádorů 

tlustého střeva, alergická onemocnění a poruchy 

imunity (ekzémy, kopřivky), obesita

Kontraindikace: akutní zánět tlustého střeva 

zvláště s tvorbou vředů, nádory, vrozené vady 

střev a střevní stenozy, těhotenství, kardiální 

dekompenzace

Čtykomorová láze
Při čtyřkomorové lázni jde o léčebné využití 

stejnosměrného proudu se stálou intenzitou ve 

vodním prostředí. Dochází k polarizaci tkání, 

kterou organismus řeší kapilární hyperémií. 

Končetiny jsou ponořeny do vaniček naplněných 

vodou a při zapojení horních končetin na kladný 

pól a dolních na záporný pól má sedativní úči-

nek, při opačném zapojení má stimulační účinek. 

Zlepšuje se prokrvení končetin a upravuje se 

svalové napětí. Předepisuje lékař, doba aplikace je 

obvykle 20 - 30 minut. 

Indikace: diabetická polyneuropatie, poruchy 

prokrvení končetin, poruchy inervace-parézy, 

akutní poúrazové stavy

Kontraindikace: kardiostimulátor, obesitas 

magna

Chiropraxe
Chiropraxe je léčebná metoda, zabývající se oste-

opatickým vyšetřováním funkce kloubů a páteře. 

Účelem je diagnostikovat a léčit funkční blokády 

páteře a kloubů končetin. Provádí lékař – specia-

lista v oboru myoskeletární medicíny. Procedura 

trvá 20 - 30 minut. 

Dyadinamik
Dyadinamik je jeden z nejrozšířenějších přístrojů 

elektroterapie využívající nízkofrekvenční prou-

dy pro jejich analgetický a spasmolytický účinek 

a pro zlepšení prokrvení tkání. Předepisuje lékař, 

délka aplikace je 3 - 6 minut podle aktivity one-

mocnění (u akutních stavů denně na kratší dobu, 

u chronických stavů 3x týdně až 6 minut). 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu 

(bolesti kloubů a páteře)

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádorová 

onemocnění, poruchy citlivosti, kovové im-

plantáty v proudové dráze, těhotenství, ekzémy, 

krvácivé stavy

Elektroterapie
K léčbě se využívají různé druhy elektrických 

proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují 

napětí příčně pruhované a hladké svaloviny nebo 

ji naopak posilují, působí protibolestivě a protizá-

nětlivě. Podle převažujícího účinku se volí daný 

typ elektroléčebné procedury při onemocnění 

pohybového aparátu, při poruchách prokrvení, 



u chronických zánětlivých a degenerativních 

onemocnění, u pooperačních stavů, při chronic-

kých gynekologických a urologických zánětech, 

při onemocnění trávicího a dýchacího ústrojí, 

u kožních onemocnění apod. 

Kontraindikace: liší se podle typu a místa apli-

kace – obecně všechna infekční a dekompen-

zovaná onemocnění, tumory, kovové předměty 

(kardiostimulátor, kovová fixace kostí, řetízky, 

hodinky), krvácivé stavy, přecitlivělost na elek-

trický proud, těhotenství

Extremiter
Přístroj pro vakuumkompresivní terapii horních 

nebo dolních končetin. Střídáním podtlaku 

a přetlaku dochází ke zlepšení prokrvení, výživy 

tkání, podporuje se znovuotevření cévních spo-

jek a zmenšení otoků. 

Indikace: ischemická choroba dolních končetin, 

poruchy prokrvení, chronická žilní nedostateč-

nost, lymfedém, trofické poruchy kůže

Kontraindikace: trombozy a tromboflebitidy, 

rozsáhlé varixy

Gerovital
Injekční regenerační kůra zpomalující proces 

stárnutí, zlepšující koncentraci a paměť. 

Kontraindikace: přecitlivělost na procain

Horské slunce
Při této proceduře se využívá ultrafialové zá-

ření ke zvýšení nespecifické obranyschopnosti 

organismu. Ozařování se provádí obvykle 2 - 3x 

týdně 0,5 - 3 minuty podle reakce pokožky. Oči 

je třeba chránit speciálními brýlemi. K mírné-

mu začervenání pokožky dochází obvykle za 4 

- 6 hodin, maximálně za 10 - 12 hodin. Předepi-

suje lékař. 

Indikace: chronické a recidivující záněty, re-

konvalescence, některé kožní choroby, rachitis 

a osteoporoza

Kontraindikace: akutní onemocnění, fotoder-

matozy, stavy po radioterapii, nádorová onemoc-

nění, léky zvyšující citlivost na ultrafialové záře-

ní, krvácivé stavy, hyperthyreoza, atrofie kůže, 

těžká ateroskleroza, herpes zoster

Hydroxeur
Ve speciální vaně je prováděna intenzivnější 

masáž pod vodou jemnými paprsky vody, prosy-

cenými vzduchem nebo kyslíkem. 

Indikace: nemoci pohybového aparátu, stavy po 

operacích a úrazech svalů a kloubů, funkční po-

ruchy nervové, některá onemocnění cév, artrozy

Infrasauna
Infrasauna slouží k prohřátí těla infračerveným 

zářením až do hloubky 4 cm. Jedná se o působení 

teplého a suchého vzduchu o teplotě 45° C v uza-

vřeném prostoru sauny. Jako významný termo-

regulační mechanizmus se uplatní výdej tepla 

pocením, zlepší se prokrvení kůže, dochází 

k prohřátí a uvolnění svalů a pojiva. Doporučená 

doba pobytu je 20 - 30 minut pro dospělého, ale 

řídí se vždy subjektivním pocitem. Je využívána 

k navození celkového uvolnění, k odpočinku, 

k relaxaci po svalové námaze, u svalového rev-

matismu, bolestí kloubů a páteře nebo jako pře-

dehřátí a uvolnění svalů před klasickou masáží. 

Půl hodiny před a po aplikaci této procedury se 

doporučuje vypít skleničku čisté minerální vody. 

Procedura není vhodná při akutním onemoc-

nění, dále u kardiaků, onkologických pacientů, 

pacientů s epilepsií a u projevů krvácení.

V případě zdravotních potíží raději využijte mož-

nosti konzultace lékaře, který Vám rád doporučí 

vhodné procedury.

Inhalace
K inhalacím se využívají minerální vody, které 

zlepšují funkci sliznice dýchacích cest, působí 

protizánětlivě, zkapalňují hlen a usnadňují vy-

kašlávání. K minerálním vodám se mohou dodá-

vat léky pro těžké případy dušnosti, přírodní soli 

pro katary horních dýchacích cest, nebo odvary 

z bylin. 

Interferenní proudy
Interferenční proudy jsou aplikované elektrolé-

čebným přístrojem Interdyn. Jde o středněfrek-

venční proudy, které se po průchodu tkání uplat-

ní jako nízkofrekvenční. Mají výrazný účinek 

analgetický, myorelaxační a zlepšují prokrvené 



tkáně, mohou působit i myostimulačně a spas-

molyticky. Předepisuje lékař, délka aplikace je 12 

- 20 minut podle typu onemocnění. 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádorová one-

mocnění, poruchy citlivosti, kovové implantáty 

v proudové dráze, těhotenství, ekzémy, krvácivé stavy

Jacuzzi
Jacuzzi je speciální vířivá vana pro několik osob 

v níž se provádí podvodní hydromasáž četnými 

paprsky vody a bublinkami vzduchu. Jejím vli-

vem dochází k intenzivnímu prokrvení masíro-

vaných tkání, zlepšení jejich výživy a odplavová-

ní metabolitů, zlepší se odtok lymfy a vstřebávání 

otoků a výpotků. Pobyt v jacuzzi (5 - 10 minut) 

prokládejte plaváním v bazénu. 

Indikace: Je vhodná po operacích, úrazech a ji-

ném postižení pohybového aparátu, po fyzické 

námaze k uvolnění a relaxaci, podpůrná léčba 

u celulitidy a obesity.

Kontraindikace: Není vhodná při akutním one-

mocnění, poranění, onemocnění kůže a pro děti. 

Klasická masáž
Klasická masáž plní relaxační funkci. Tato proce-

dura je doplňkem léčby tam, kde je nutné uvolnit 

ztuhlé svaly, ošetřit bolestivé kontraktury, nebo 

připravit pacienta na léčebný tělocvik. 

Kontraindikace: pooperační stavy v dutině břiš-

ní a hrudníku, varixy dolních končetin, těžké 

poruchy prokrvení a krvácivé stavy

Kneippova kra
Kneippova kůra je součástí vodoléčby, při které 

se využívá střídavé působení teplé a studené 

vody, které podporuje tkáňový metabolismus 

a prokrvení. V Kneippově jezírku střídavě pro-

cházíte vodou o teplotě 40 - 42° C a studenou 

minerální vodou o teplotě 10 - 16° C. Při chůzi se 

přidržujte madla a  zvedejte kolena. Proceduru 

ukončete vždy ve studené minerální vodě a  kon-

četiny dobře osušte froté ručníkem.

Indikace: Vhodná při bolestech hlavy, neurovegeta-

tivní dystonii, syndromu chladných nohou, u počí-

najících varixů, uvolnění kotníků a kloubů nohou.

Koupel Air Jet
Koupel Air Jet je intenzivní kombinovaná pod-

vodní a vzduchová masáž ve vaně s šetřícím 

efektem pro organismus. Má celkový relaxační 

účinek a zlepšuje prokrvení kůže a svalů. Přede-

pisuje ji lékař, koupel trvá 20 minut, teplota vody 

je 37 - 38° C. 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu, 

obesita, stavy přepracování, nespavost

Kontraindikace: poranění kůže, hnisavá a my-

kotická onemocnění kůže, akutní a horečnatá 

onemocnění, kardiovaskulární dekompenzace, 

zvýšený dohled u epileptiků

Krátkovlnná diatermie
Krátkovlnná diatermie je elektroléčebná pro-

cedura, která využívá tepelné působení vyso-

kofrekvenčního elektrického proudu. Dochází 

k prohřátí v hloubi tkání a orgánů, zvyšuje se 

místní metabolismus, podporuje se vstřebávání 

chronických zánětlivých, poúrazových a poo-

peračních infiltrátů, zlepšuje se elasticita vaziva, 

působí analgeticky. Předepisuje vždy lékař. Doba 

aplikace je 10 - 15 minut. 

Indikace: chronická onemocnění kloubů, vazů 

a šlach, chronické záněty gynekologické, aurolo-

gické, pooperační stavy, urgentní inkontinence

Kontraindikace: kardiostimulátor, přímá aplika-

ce na kovové implantáty, maligní nádory, akutní 

záněty, krvácivé stavy, aplikace na břicho během 

menstruace, aplikace na brzlík a růstové zóny, 

tromboflebitis apod.

Kryoterapie
Léčení chladem. Využívá se jako lokální terapie 

u akutních zánětů. Aplikuje se krátkodobě jen na 

několik minut. 

Lavaterm, duoterm
Lokální teplé obklady, kde teplo vzniká nahřátím 

ve vodní lázni nebo chemickou reakcí uvnitř 

obkladu. 

Léebný tlocvik
Provádí se individuálně nebo ve skupinách pro 

pacienty se stejným druhem onemocnění. Hlavní 



část cvičení je zaměřena na postiženou oblast 

např. na krční páteř, dechová cvičení, cvičení 

pánevního dna po operacích. V závěrečné fázi 

intenzita cvičení klesá, využívá se cviků relaxač-

ních a cviků sloužících k protažení svalů. 

Léebný tlocvik v bazénu
Provádí se ve skupinách. Využívá se relaxačního 

účinku teplé vody v kombinaci s pohybovou 

terapií. 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu 

zvláště pak po operacích a úrazech, onemocnění 

páteře, ledvinové a močové kameny bez infekce 

močových cest, stavy po urologických a gyneko-

logických operacích, obesita, nervové choroby

Kontraindikace: všechna akutní a dekompenzo-

vaná onemocnění, otevřená poranění kůže, hni-

savá a plísňová onemocnění, inkontinence moči 

a stolice, relativní kontraindikací je epilepsie

Lymfatická hydromasáž
Jde o jemnou masáž ve speciálním boxu, která 

se provádí paprsky tryskající vody. Poskytuje se 

celková a částečná nebo v kombinaci se skotským 

střikem popř. tureckou lázní. Zlepšuje vyprazd-

ňování lymfatických cév, normalizuje kožní 

napětí, zlepšuje prokrvení kůže a podkoží, zvyšu-

je tkáňový metabolismus a stabilizuje vegetativní 

nervový systém. 

Indikace: lymfedém, chronické otoky, funkční 

poruchy prokrvení, zvýšení nespecifické obrany-

schopnosti, podpůrný program v léčbě otylosti

Kontraindikace: všechna akutní a dekompen-

zovaná onemocnění, kardiostimulátor, v místě 

rozsáhlých varixů, krvácivé stavy, otevřená pora-

nění kůže, klaustrofobie, kolísavá hypertenze

Lymfatická masáž 
Vibramatem
Masáž pomocí přístroje Vibramat patří mezi 

další účinné metody diferencovaného ošetření 

celulitidy. Při této proceduře je kůže masírována 

jemným tlakovým poklepem, díky kterému se 

okamžitě prokrví a vyhladí. Masáž také pomáhá 

odplavit z kůže zplodiny a tuky a ovlivňuje její 

pevnost a pružnost. 

Lymfoven - tlaková masáž
Přetlaková přístrojová masáž na horní nebo dolní 

končetiny nebo oblast břicha, hýždí a stehen. 

Po ukončení masáže se ze zdravotních důvodů 

doporučuje navléknout kompresivní punčochu 

nebo přiložit elastickou bandáž. Procedura trvá 

60 minut. 

Indikace: primární a sekundární lymfedém 

zvláště po ablaci prsu, chronické otoky, v kosme-

tice jako podpůrná léčba celulitidy

Kontraindikace: neléčené maligní onemocnění, 

otoky v důsledku dekompenzace srdce, jaterních 

a ledvinových onemocnění, neléčená hnisavá 

a plísňová onemocnění kůže

Manuální lymfatická 
drenáž
Manuální lymfatickou drenáž provádí fyziote-

rapeut se speciálním školením. Jde o manuální 

léčebný zásah, během kterého dochází ke změně 

tlaku na kapilární stěnu a zlepšení výměny látek 

mezi krví a tkáněmi. Provádí se sestava hmatů 

pro horní nebo dolní končetiny. Po ukončení ma-

sáže se navléká elastická punčocha nebo přikládá 

elastická bandáž. Procedura trvá 40 - 60 minut. 

Indikace: lymfatické otoky na horních nebo 

dolních končetinách, kombinované poruchy 

prokrvení

Kontraindikace: krvácivé stavy, otevřená pora-

nění kůže

Minerální koupel
Koupel se provádí v minerální vodě s vysokým 

obsahem CO2, minerálních solí a huminových 

kyselin při teplotě 28 - 34° C. Oxid uhličitý se 

vstřebává kůží, zvyšuje její prokrvení, příznivě 

působí na činnost srdce a ledvin. Série uhličitých 

koupelí má také antistresový účinek. Do mine-

rálních koupelí je možné také přidávat různé 

bylinné extrakty nebo sůl z  Mrtvého moře. Kou-

pel trvá přibližně 20 minut, po koupeli následuje 

20 minut odpočinku v suchém zábalu. 

Indikace: choroby srdce a cévního systému, 

nemoci ledvin a močových cest, nervové choroby

Kontraindikace: kardiální dekompenzace, epi-

lepsie, sklon k hypotenzi



Minerální koupel 
s písadami
Účinek minerální vody je doplněn specifickým 

působením rostlinných extraktů. 

kopřivová koupel - zjemňuje pokožku, urychluje 

hojení ekzému

heřmánková koupel - působí protizánětlivě, 

zlepšuje hojení ran a jizev

koupel ze směsi kopřiv a přesličky - zmenšuje 

bolesti zad a kloubů

koupel s přísadou taninu, odvaru z dubové 

kůry nebo řepíku - působí protizánětlivě, zklid-

ňuje podráždění kůže a sliznice u zánětů močo-

vého měchýře, močové trubice, zánětů pochvy 

a perigenitální krajiny

Minerální koupel s písa-
dou soli z Mrtvého moe
Minerální voda obohacená o přírodní komplex 

minerálů, solí a mikročástic z Mrtvého moře 

zlepšuje pružnost a elasticitu pokožky, působí 

protizánětlivě, protialergicky a posiluje obrany-

schopnost organismu. 

Indikace: alergická onemocnění, astma bronchi-

ale, ekzém, alergické dermatitidy, kopřivky, lu-

pénka, opakované a chronické záněty dýchacích 

cest, bolesti kloubů

Kontraindikace: kardiální dekompenzace, epi-

lepsie, akutní zhoršení, otevřené povrchové rány

Myostimulátor
Myostimulátor je přístroj pro kosmetické účely 

k navození kontrakce a relaxace svalových vlá-

ken. Slouží k zpevnění vybraných svalových par-

tií a úbytku tukové tkáně. Nejčastěji se procvičují 

svaly břicha a stehen. Cvičení trvá 20 - 30 minut. 

Kontraindikace: zvýšená nervosvalová dráždi-

vost, kardiostimulátor, osteoporoza

Oxygenoterapie
Je regenerační kyslíková kůra, která v kombinaci 

s antioxidanty a tělesným cvičením napomáhá 

organismu zbavit se volných kyslíkových radi-

kálů, jejichž hromadění je příčinou předčasného 

stárnutí buněk a řady chorob. Využíváme meto-

du prof. Ardenna, který vyvinul přístroj, s jehož 

pomocí lze dodávat do organismu čistý kyslík 

tak, aby účinek kyslíkové kůry byl dlouhodo-

bý. Zlepší se okysličení tkání a orgánů, tělesná 

i duševní výkonnost, srdeční činnost a  elasticita 

plicní tkáně. 

Indikace: celková regenerační kůra, prevence 

infarktu myokardu a anginy pectoris, zvýšení 

obranyschopnosti, stavy po operaci a chemopro-

fylaxi pro nádorová onemocnění

Kontraindikace: pokročilá ateroskleroza, od-

chlípení sítnice, glaukom, hnisavá sinusitis, vyso-

ký krevní tlak, vředová choroba žaludku

Parafango
Směs parafínu a bahna ze severoitalských sopeč-

ných jezer je využívána ke kosmetickému ošetře-

ní celulitidy. 

Parafínový zábal
Jedná se o lokální termoterapii. K přípravě se 

užívá bílý parafín s příměsí parafínováho oleje. 

Parafín se na postižené místo nanáší při ponoře-

ní do speciální nádoby. Využívá se především při 

degenerativním onemocnění kloubů rukou. 

Parní láze
Jde o hypertermní celkovou lázeň ve vzduchu na-

syceném vodními parami o teplotě 90° C. Klient 

se silně potí, ale pot se nemůže odpařovat a tím 

je vyřazen jeden z nejúčinnějších zchlazovacích 

mechanismů, který má tělo k dispozici. Procedu-

ra představuje velkou zátěž pro kardiovaskulární 

systém. Je výhradně součástí vodoléčby na před-

pis lékaře u onemocnění pohybového aparátu. 

Perliková koupel
Perličková koupel má sedativní účinek, uvolňuje 

svalový tonus a psychické napětí. Užívá se u one-

mocnění pohybového aparátu, ke zlepšení prokr-

vení končetin, hojení jizev a u nespavosti. 

Phyaction
Přístroj Phyaction je schopen aplikovat všechny 

v současné době dostupné formy elektrotera-

pie. Je využíván hlavně pro účinek analgetický, 

ke zlepšení prokrvení tkání, posílení svalstva dna 



pánevního a pro myorelaxační účinek na koster-

ní svalstvo. Předepisuje lékař, délka aplikace je 

3 - 20 minut v závislosti na druhu elektrického 

proudu a typu onemocnění. 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu 

(vertebrogenní algický syndrom, syndrom zmrz-

lého ramene), neuralgie, distorze, stresová inkon-

tinence, atonický močový měchýř, ischemická 

choroba dolních končetin

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádorová one-

mocnění, poruchy citlivosti, kovové implantáty 

v proudové dráze, těhotenství, ekzémy, krvácivé stavy

Pitná léba
Pitná léčba je důležitou a u onemocnění ledvin 

a močových cest hlavní součástí lázeňské léčby. 

Princip pitné léčby spočívá v tom, že se 1 - 3x 

denně pije určité množství minerální vody podle 

předpisu lékaře. Doporučené množství je 1,5 - 2 

l denně. Pitná léčba působí na organismus tep-

lotou, chemickým složením a objemem. Ovlivní 

složení moči navozením vodní diuresy, stimuluje 

ledviny k rychlejší činnosti a pozitivně působí 

na peristaltiku střev. Pití minerálních pramenů 

před jídlem zvyšuje účinnost minerálních látek 

a umožní jejich lepší vstřebávání. Důležitým 

prvkem pitné léčby je navození správného pit-

ného režimu. V klidné atmosféře lázní je příjem 

tekutin nenásilný a návyk se přenáší i domů. 

Plynová injekce
Jedná se o aplikaci Mariina plynu do podkoží 

v okolí velkých kloubů a páteře. Hlavním účin-

kem je zmírnění bolestivosti, zlepšení prokrvení 

oblasti a urychlení hojení. 

Indikace: poruchy prokrvení končetin, ischemic-

ká choroba srdeční, degenerativní onemocnění 

kloubů a páteře s bolestivým syndromem

Kontraindikace: lokální zánět kůže a podkoží 

v místě aplikace, krvácivé stavy

Podvodní masáž
Vodoléčebná procedura, při které se ve speciální 

vaně nebo v Hubbardově tanku provádí podvodní 

masáž proudem vody, který je pod určitým tlakem. 

Podvodní masáž může být celková nebo částečná. 

Indikace: stavy po úrazech a operacích pohybo-

vého aparátu, revmatická a degenerativní one-

mocnění kloubní, choroby nervové (lumboischi-

adický syndrom, obrny), svalové bolesti a atrofie, 

chronická zácpa

Kontraindikace: všechna akutní a dekompenzo-

vaná onemocnění, defekty kůže, rozsáhlejší vari-

xy, stavy po zánětech žil, krvácivá onemocnění, 

nádory kůže a podkoží

Pulsní magnetoterapie
Pulsní magnetoterapie využívá účinky pulsního 

elektromagnetického pole aplikovaného pomocí 

válcových nebo plochých aplikátorů. Má účinek 

vazodilatační, analgetický, protizánětlivý, myo-

relaxační a spasmolytický. Urychluje hojení kostí 

i měkkých tkání. Předepisuje lékař, doba aplikace 

je 10 - 30 minut podle síly aplikovaného pole. 

Indikace: degenerativní a zánětlivá onemocnění 

pohybového aparátu, funkční poruchy pohy-

bového aparátu, zlomeniny kostí a paklouby, 

sterilní i mikrobiální záněty, dráždivý močový 

měchýř

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádory, tě-

hotenství, krvácivé stavy, poruchy endokrinních 

žláz, těžká ateroskleróza, epilepsie, menstruace

Rašelino-bentonitový 
obklad
Jde o jednorázové obklady tvořené 5ti mm vrstvou 

směsi jílu a rašeliny mezi dvěma foliemi. Na po-

kožku se přikládají propustnou vlieselinovou folií 

a ohřívají se pomocí přenosných nosičů, které se 

aplikují na nepropustnou vrstvu obkladu. Během 

3 minut pozvolna stoupá teplota obkladu až na 

38° C, kterou si obklad udrží po celou dobu apli-

kace. Dochází k mírnému prohřátí tkáně v místě 

aplikace, zlepšení prokrvení a ke zlepšení regene-

račních procesů v kůži a podkoží. Obklady mají 

své uplatnění hlavně v kosmetice a u chronických 

bolestivých stavů, při kterých klasický slatinný 

zábal představuje velkou zátěž pro srdce a cévy. 

Indikace: celulitida, podpůrná léčba obezity, 

chronická revmatická onemocnění, artrozy

Kontraindikace: dekompenzace srdce a oběhu, 

akutní stavy, poranění kůže, otoky



Reflexní masáž
Při reflexní masáži jde o mechanické působení na 

hyperalgické zóny, které doprovází onemocnění 

vnitřních orgánů. Užívá se sestava speciálních 

technik a hmatů, které volí fyzioterapeut dle 

aktuálního stavu pacienta. Základní sestavy jsou 

tři - šíjová, zádová a pánevní. Masáž trvá 10 - 30 

minut podle předepsané sestavy. 

Reflexní nožní masáž
Po bylinné koupeli následuje akupresurní masáž 

v oblasti plosky nohy. Touto speciální technikou 

lze ovlivnit funkci vnitřních orgánů a navodit 

rovnováhu v oblasti vegetativního nervstva. 

Indikace: stavy vyčerpání a předrážděnosti, ne-

spavost, deprese, bolesti hlavy, funkční poruchy 

trávicího systému, dráždivý močový měchýř, kli-

makterický syndrom, syndrom unavených nohou

Kontraindikace: těhotenství, hnisavá a my-

kotická onemocnění nohou, rozsáhlé varixy, 

lechtivost plosek

Relaxaní cviení
Využívá se prvků jogy k uvolnění svalového 

a psychického napětí, navození rovnováhy v ob-

lasti vegetativního nervového systému, k ovliv-

nění narušené funkce vnitřních orgánů. Může se 

kombinovat s aromaterapií. 

Indikace: stavy vyčerpání a předrážděnosti, 

poruchy spánku, poruchy funkce žaludku, střev, 

hypertenze, klimakterický syndrom, vředová 

choroba žaludku, zvýšená dráždivost močového 

měchýře, astma bronchiale, některé formy ekzé-

mů a dermatitid

Kontraindikace: epilepsie

Sanarium
Horkovzdušná lázeň o teplotě 50° C s automatic-

kým zvlhčováním vzduchu. Po prohřátí těla (za 

10 - 15 minut) se ochlaďte sprchou nebo proudem 

vody ze džberu. Po krátkém odpočinku celou 

proceduru opakujte 2 - 3x. Střídáním tepelných 

a chladových podnětů dochází ke stimulaci 

imunitního systému, zlepšení krevního oběhu, 

zklidnění nervové soustavy a uvolnění napětí 

v organismu. Vhodná jako prevence chorob 

z nachlazení, u svalových bolestí, svalového rev-

matismu a ke zlepšení kondice.

Máte-li zdravotní potíže nebo užíváte léky kon-

zultujte vhodnost procedury vždy s lékařem jinak 

absolvujete proceduru na vlastní riziko. 

Sauna
Využívá se působení suchého, horkého vzduchu 

o teplotě 80° C. Doba pobytu v sauně je 10 - 15 

minut. Jakmile máte pocit horka, opusťte prohří-

várnu a ochlaďte se sprchou nebo proudem vody 

ze džberu. Po krátkém odpočinku můžete celou 

proceduru opakovat 2 - 3x. Mezi jednotlivé fáze 

můžete vložit plavání v bazénu. Pobyt v sauně 

vždy ukončete studenou sprchou a pokožku 

důkladně osušte. Pravidelné saunování přispívá 

ke zvýšení nespecifické obranyschopnosti, k otu-

žování, k celkové regeneraci a relaxaci. 

Je nutné dodržovat správný pitný režim. 

Indikace: Je vhodná jako prevence chorob 

z nachlazení, onemocnění dýchacích cest, lehká 

revmatická onemocnění, funkční poruchy prokr-

vení, migrény, klimakterických potíží.

Kontraindikace: Je nevhodné u všech akutních 

onemocnění a úrazů, u epilepsie, u nemocí srdce 

a cév, nádorových onemocnění a  krvácivých stavů.

Shiatzu masáž
Představuje celkovou relaxační masáž, při které 

jsou využívány prvky akupresury v kombinaci 

s relaxační hudbou a aromaterapií. Je prováděna 

lékařem nebo fyzioterapeutem se speciálním 

školením. Trvá 50 - 60 minut. 

Indikace: celkové vyčerpání, deprese, poruchy 

spánku, klimakterický syndrom, onemocnění 

dýchacích cest, nemoci onkologické, stavy po 

operacích a úrazech pohybového aparátu

Kontraindikace: všechna akutní a dekompenzo-

vaná onemocnění, epilepsie

Sigorol - masážní válec
Přístrojová masáž ke zpevnění a vypnutí vazi-

vové tkáně, kůže a ochablých svalů, k odbourání 

celulitidy, k povzbuzení látkové výměny a k 

úbytku tělesné hmotnosti. Účinek lze podpořit 

břečťanovým gelem. 



Kontraindikace: všechna akutní a dekompenzo-

vaná onemocnění, krvácivé stavy, po čerstvých 

operacích, těhotenství

Skotské stiky
Skotské střiky patří mezi vodoléčebné procedu-

ry, při kterých se střídá střik teplého a chlad-

ného proudu vody. Provádí se ze vzdálenosti 

asi 3 m při tlaku 3 ATM. Teplý střik má teplotu 

40° C a trvá 30 sekund, následuje chladný střik 

o teplotě 15 - 20 °C po dobu 5 - 10 sekund. Oba 

střiky se opakovaně střídají 6 - 10x a vždy končí 

chladným proudem. 

Indikace: onemocnění pohybového aparátu, 

funkční poruchy prokrvení, neurovegetativní 

dystonie, pro psychickou a tělesnou relaxaci

Kontraindikace: sklon k hematomům, těžší 

hypertenze, závažnější srdeční a cévní choroby, 

těžší osteoporoza

Slatinné vaginální 
tampony
Představují formu lokální termoterapie. Připra-

vují se ze sirnoželezité slatiny, která má účinek 

protizánětlivý, analgetický a spasmolytický. Va-

ginální sliznicí se vstřebávají fytoestrogeny, látky 

svým složením a působením podobné ženským 

pohlavním hormonům. Proceduru lze předepsat 

až po gynekologické prohlídce na doporučení 

gynekologa. 

Indikace: chronické gynekologické záněty, stavy 

po operacích v malé pánvi, ženská sterilita, stres 

inkontinence, klimakterický syndrom

Kontraindikace: akutní záněty v pochvě nebo 

v malé pánvi, maligní nádory, těhotenství

Slatinný zábal
Slatina se užívá ve formě obkladů při onemocně-

ní pohybového aparátu, u gynekologických one-

mocnění a u nemocí dýchacího ústrojí. Jde o for-

mu teploléčby. Teplo zvyšuje prokrvení a místní 

látkovou výměnu, a tím urychluje vstřebávání 

chronických zánětlivých infiltrátů, změkčuje va-

zivo, uvolňuje kosterní svaly i hladkou svalovinu 

vnitřních orgánů. 

Indikace: nemoci pohybového ústrojí, onemoc-

nění dýchacích cest, urologické a gynekologické 

nemoci, choroby trávicího ústrojí

Kontraindikace: nevhodné pro pacienty s nemo-

cemi srdce a cév, po mozkových příhodách a po 

onkologických operacích

Slide-Styler
Kosmetické ošetření celulitidy tlakovou masáží 

pomocí přístroje Slide Styler.

Kontraindikace: poruchy prokrvení, hnisavá 

a mykotická onemocnění kůže

Solárium
Tato procedura patří do fototerapie, využívá 

účinků UV záření na lidský organismus, trvá 

10 - 30 minut. Před opalováním se odličte, 

vodou odstraňte všechny kosmetické příprav-

ky a odložte šperky. Během opalování si oči 

chraňte ochrannými brýlemi, uvolněte se a re-

laxujte. Po opalování pokožku ošetřete vhod-

ným krémem nebo mlékem s hydratačními 

účinky. Nezapomeňte dodržovat správný pitný 

režim. 

Indikace: celková rekonvalescence, osteoporoza, 

kožní choroby

Kontraindikace: akutní infekce, užívání fotosen-

zibilizačních léků

Solux
Využívá se tepelného působení lokálně aplikova-

ného infračerveného záření. Aplikuje se obvykle 

ze vzdálenosti 50 cm po dobu 10 - 15 minut. Při 

aplikaci na obličej u zánětů vedlejších dutin nos-

ních se musí oči chránit speciálními brýlemi. 

Indikace: u chronických bolestivých syndromů 

jako příprava před klasickou masáží nebo pohy-

bovou terapií

Kontraindikace: akutní stavy

Suchá plynová koupel CO 
(plynová obálka)
Využívá se přírodní Mariin plyn, který vyvěrá 

v Mariánských Lázních. Jde o plyn vulkanického 

původu, který obsahuje 99,7% CO2 a podává se 

formou suchých plynových koupelí a plynových 

injekcí. Plyn se vstřebává i přes oděv, působí 



vazodilataci a přímo ovlivňuje receptory v ků-

ži. Zlepšuje prokrvení, působí protizánětlivě, 

urychluje hojení ran a pozitivně ovlivňuje funkci 

ledvin. Mariin plyn stimuluje produkci sexuál-

ních hormonů testosteronu a estradiolu, proto se 

s úspěchem využívá ke zlepšení sexuálních funk-

cí u mužů a zmírnění klimakterických příznaků 

u žen. K podávání se užívá plastikových saků, do 

kterých se aplikuje Mariin plyn. 

Indikace: ischemická choroba dolních končetin, 

hypertenze, gynekologické a urologické poruchy 

sexuálních funkcí

Svtelná terapie
Světelná terapie je léčebná metoda, při které pů-

sobí světelná energie přes oči na hypothalamus, 

který ovlivňuje pochody v těle. Důležitou roli zde 

hraje vegetativní nervový systém a jeho působení 

na všechny životní funkce. 

Šlapací láze
Šlapací lázeň jako střídavá nožní koupel je také 

součástí vodoléčby Kneippova typu. Jde o aktivní 

pohyb (šlapání) ve vaničkách s teplou a studenou 

vodou s výškou hladiny 20 - 25 cm. Pohyb se 

začíná šlapáním v teplé vodě po dobu asi 1 - 2 

minut, potom se překročí do vaničky se studenou 

vodou na půl minuty. Celý proces se několikrát 

opakuje. Procedura končí ve studené vodě.

Indikace: Vhodná při bolestech hlavy, neurove-

getativní dystonii, syndromu chladných nohou, 

u počínajících varixů, uvolnění kotníků a kloubů 

nohou. 

Thajská masáž
Tato starověká masáž má svůj původ v Indii. 

Zakladatelem tohoto umění byl severoindický 

lékař Jivaka Kumar Bhaka, současník Buddhy. 

Jedná se o celotělovou masáž, při které pravidel-

nými, přesně směrovanými tlaky maséra dochází 

k výměně energie a k nastolení rovnováhy v těle. 

Masáž tlakových bodů odstraňuje blokády, ob-

novuje zdraví a psychickou pohodu, pomáhá při 

bolestech hlavy, migrénách, posiluje nervový 

systém, odstraňuje bolest kloubů, páteře, svalů 

a tkání, zvyšuje pohyblivost, příznivě ovlivňuje 

cirkulaci krve a lymfy a zlepšuje vylučování to-

xických látek z těla. Provádí se na speciální pod-

ložce, při masáži má klient na sobě lehký a poho-

dlný oděv. Podle přání trvá masáž až 80 minut. 

Tradiční thajská masáž je určena pro každého, 

protože je vynikající prevencí před nemocemi 

a prostředkem k dosažení dobré fyzické kondice 

a psychické pohody. 

Tibetská masáž
Tibetská masáž představuje soubor mechanic-

kých podnětů, prováděných rukou na těle klienta 

s cílem dosáhnout harmonie duše a těla. Masáž 

trvá 30 - 40 minut. 

Indikace: nemoci pohybového ústrojí, neurove-

getativní dystonie, stavy únavy a předráždění, 

rekonvalescence, nespavost, migrenózní bolesti 

hlavy

Kontraindikace: horečnaté a infekční nemoci, 

hnisavá a plísňová onemocnění kůže, exkoriace, 

krvácivé stavy, osteoporoza, těhotenství, men-

struace, nadměrné ochlupení

Turbosolárium
Turbosolárium je vysoce účinný přístroj k fotote-

rapii při níž vlivem UVA záření dochází k rych-

lému opálení pokožky. Počáteční doba opalování 

se stanoví podle typu Vaší pleti. Aby jste dosáhli 

zdravé snědé barvy zvyšujte dobu pobytu v so-

láriu postupně, maximálně na 14 minut. Před 

opalováním se odličte, vodou odstraňte všechny 

kosmetické přípravky a odložte šperky. Během 

opalování si oči chraňte ochrannými brýlemi, 

uvolněte se a využijte tyto minuty k relaxaci. Po 

opalování pokožku ošetřete vhodným krémem 

nebo mlékem s hydratačními účinky. Je nutné 

dodržovat správný pitný režim.

Užíváte-li léky nebo máte na pokožce pigmentové 

skvrny poraďte se před opalováním s lékařem. 

Do solária nesmí klienti se zvýšenou citlivostí na 

ultrafialové záření, po ozařování pokožky (radio-

terapii) a děti do 15-ti let. 

Turecká láze
Turecká lázeň je prováděna ve speciálním boxu. 

Při této proceduře se kombinuje působení horké-



ho suchého vzduchu, následné ochlazení a masáž 

jemnými paprsky vody. Předepisuje lékař, obvyk-

lá doba aplikace je 5 - 10 minut. 

Indikace: chronické záněty dýchacích cest, chro-

nická revmatická onemocnění, neurovegetativní 

a psychosomatické dysfunkční stavy, posílení 

nespecifické obranyschopnosti

Kontraindikace: všechny akutní stavy a aktivace 

chronických onemocnění, infekční choroby, hy-

pertyreoza, těžší hypertenze, epilepsie, krvácivé 

choroby

Ultrazvuk
Elektrická energie při použití ultrazvuku je 

přeměněna v energii mechanickou (mikromasáž 

tkání) a tepelnou. Z toho pak vyplývá zvýšené 

prokrvení a zlepšení výživy ve tkáních, uvolnění 

svalových kontraktur, zjemnění jizev, analgetické 

a protizánětlivé působení u onemocnění pohybo-

vého aparátu. 

Kontraindikace: aplikace v oblasti růstových 

zón u dětí a dorostu, v oblasti brzlíku, srdce 

a parenchymových orgánů, po operacích páteře, 

kde mícha není kryta kostěným obalem, nad 

nervy a kostěnými výrůstky blízko povrchu, 

krvácivá onemocnění, tumory atd.

Vibrosauna
Kombinovaná terapie, která využívá účinků 

vibrační masáže, tepla, relaxační hudby a aroma-

terapie. Působí na všechny smysly, navozuje stav 

fyzické i psychické rovnováhy, uvolňuje svalstvo, 

zlepšuje prokrvení a výživu tkání, zrychluje 

metabolismus a snižuje krevní tlak. 

Indikace: nemoci pohybového aparátu, svalové 

bolesti, rekonvalescence, zvýšení nespecifické 

obranyschopnosti, stavy fyzické a psychické 

vyčerpanosti v důsledku vysokého pracovního 

nasazení, funkční poruchy prokrvení, podpůrná 

léčba nadváhy

Kontraindikace: všechna akutní a dekompen-

zovaná onemocnění, pokročilá ateroskleroza, 

epilepsie, kolísající hypertenze, stavy po cent-

rální mozkové příhodě, onkologická onemoc-

nění, rozsáhlé varixy, klaustrofobie, kardiosti-

mulátor

Víivá koupel
Celková nebo částečná vířivá koupel pro horní 

nebo dolní končetiny. Masáž je prováděna pod 

vodou jemnými vodními paprsky a vířením vody. 

Zlepšuje prokrvení končetin a látkovou výměnu 

ve tkáních. 

Indikace: stavy po operacích nebo úrazech pohy-

bového aparátu, u svalových atrofií a periferních 

obrn, diabetes mellitus

Vitasalin
Ve speciálním boxu je v podobě velmi jemné 

mlhoviny rozprašován roztok Vitasolu a vody se 

solí z Mrtvého moře. Jemné kapičky mlhoviny 

se vstřebávají kůží a sliznicí dýchacích cest, kde 

reagují s volnými kyslíkovými radikály, které 

jsou zodpovědné za poškození buněk, předčasné 

stárnutí a podílí se na vzniku řady autoimunních 

onemocnění. Vhodné u opakovaných onemoc-

nění dýchacích cest, astma bronchiale, u ekzémů, 

atopických dermatitid a psoriázy, ke zvýšení 

obecné odolnosti a obranyschopnosti, v rekonva-

lescenci a k regeneraci pokožky. 

Kontraindikace: klaustrofobie

Vodoléba
Při této proceduře se v závislosti na zdravot-

ním stavu pacienta podává 6 typů vodoléčby. 

Součástí každé vodoléčby je cvičení v rehabi-

litačním bazénu. Před procedurou je nutné se 

osprchovat a potom podle pokynů projít jed-

notlivé fáze předepsané vodoléčby. Po absolvo-

vání všech procedur se doporučuje odpočívat 

30 minut v místnosti s relaxační hudbou. Tato 

procedura je náročná časově i fyzicky, neplá-

nujte si jiný program. 

Vídelní koupel
Jemná masáž kůže a podkoží je ve vodní lázni 

prováděna většími vzduchovými bublinami, 

které prostupují ze speciálního roštu. 

Whirlpool
Skupinová vířivá lázeň s relaxačním účinkem. 

Je vhodná u onemocnění pohybového aparátu, 

stavů předráždění a únavy. 



Léčebné lázně 

Mariánské Lázně a.s.

Jedna z největších lázeňských společností v České 

republice, si Vám v nádherném prostředí lázeňských 

parků a kolonád dovoluje nabídnout:

� Architektonicky unikátní lázeňské hotely Nové Lázně, 

Hvězda-Skalník, Pacifik, Centrální Lázně, Vltava-

Berounka, Labe, Svoboda.

� Wellness hotel Villa Butterfly ve stylu Art Nouveau.

� Klasické léčebné pobyty spojující tradiční lázeňskou 

léčbu a moderní léčebné postupy.  

� Relaxační wellness & beauty programy.

� Lázeňské procedury využívající přírodní léčivé zdroje 

- minerální prameny, přírodní léčivý Mariin plyn 

a slatinu při léčbě onemocnění pohybového aparátu, 

ledvin a močových cest, dýchacích cest, gynekologických 

a metabolických onemocnění.

� Více než 100 různých léčebných procedur poskytovaných 

na celkové ploše přesahující 20 000 m2.

� Historické prostory Římských lázní s bazény a minerální 

koupel v Královské kabině.

� Relaxační bazény s masážními a vířivými proudy 

v hotelech Nové Lázně, Villa Butterfly, Pacifik 

a Vltava-Berounka.

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
Masarykova 22

353 29 Mariánské Lázně

Tel.: 354 655 501–4 

Fax: 354 655 500

E-mail: info@badmarienbad.cz

http://www.marienbad.cz


