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SPOLUPRÁCE S PŘÍRODOU...

Vítejte v Danubius Hotels Group, u největší
a nejzkušenější lázeňské společnosti v Evropě.

Naše lázně se nacházejí na jedinečných a krásných
místech v Maďarsku, České republice, Slovensku
a Rumunsku. Léčba v našich lázních využívá přírodní
zdroje, od termálních vod po rašelinu, minerální
vodu a přírodní plyny.

Tyto přírodní zdroje mají tradici a historii a v kombinaci
s lékařskými znalostmi nabízejí jedinečný a vzrušující
zážitek.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

V okolí Mariánských Lázní vyvěrá více než 100 „studených“ pramenů, které se liší svým chemickým
složením. Pití těchto pramenů má léčebné účinky na různé choroby zažívacího systému, jater, ledvin
a močových cest. Určité prameny mají specifické blahodárné účinky, proto je pitná léčba předepisována
lékařem. Voda je také užívána k inhalačním terapiím a na minerální koupele (Viz. Balneoterapie:
Minerální pitná kúra). V Mariánských Lázních také proniká na zemský povrch proslulý přírodní plyn Mari-
ina pramene. Tento plyn je spojený s minerální vodou a využívá se ve formě koupele (Viz. Balneoterapie:
Minerální koupel se suchým zábalem) nebo je alternativně čerpán do plynné obálky obalující tělo, což je
výborná kúra pro poruchy krevního oběhu, snižování krevního tlaku a dokonce zlepšení sexuálních funkcí
(Viz. Balneoterapie: Suchá plynová lázeň CO2). Pokud je plyn aplikován do podkoží určitých partií, napřík-
lad do oblasti páteře nebo okolí kloubů, zmírňuje bolest a urychluje přirozené procesy hojení (Viz. Bal-
neoterapie: Plynová injekce přírodního CO2). Rašelina je v Mariánských Lázních, díky svým léčivým a
protizánětlivým účinkům, využívána ve formě rašelinových zábalů pro léčbu pohybových poruch a jako
gynekologická léčba mnoha problémů včetně sterility (Viz. Zábaly: Slatinné zábaly, Gynekologická / rašeli-
nová léčba – vaginální tampóny).

Danubius Health Spa Resorts etiketa lázní

Jako váženého hosta našich lázní Vás, s ohledem na Vaši bezpečnost
a příjemný pobyt, laskavě žádáme:

� Do prostoru lázní, bazénu a vodoléčby noste, prosím, domácí obuv.
� Před použitím lázeňských zařízení nebo bazénu se, prosím, osprchujte.
� Někteří hosté upřednostňují saunování bez jakéhokoliv oděvu, jiní oděv

vyžadují – snažíme se vyhovět všem kulturním zvykům, a tak si, prosím,
před zahájením saunování zjistěte požadavky na oděv při saunování.

� V zájmu hygieny se v sauně posaďte na Váš vlastní ručník a vždy
se před odchodem ze sauny do bazénu osprchujte.

� Na procedury se dostavujte vždy včas – naši terapeuti jsou často
plně obsazeni a pozdním příchodem se můžete ochudit o část nebo
o celou proceduru.

� Upozorňujeme, že dochází k vyúčtování procedury i v případě jejího
částečného nebo úplného zmeškání.

� Máte-li jakékoliv připomínky týkající se Vaší léčby nebo lázeňských
služeb, vyplňte, prosím, náš dotazník, který získáte v našem hotelu.
Případně můžete zanechat vzkaz v knize hostů na spa recepci nebo
si můžete promluvit přímo se spa manažerem.

Přejeme Vám příjemný pobyt!

Léčebné Lázně Mariánské Lázně, a.s.
Masarykova 22. CZ-35329 Mariánské Lázně

Tel.: +420 354 655 501-9 Fax.: +420 354 655 500
E-mail.: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Přehled lázeňských
procedur a terminologie

marienbad.cz
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FOTOTERAPIE

14 Bioptronová lampa ano 4 – 10

14 U.V. Solux – Infračervená lampa ne 15 – 20

OSTATNÍ

14 Suchý zábal ne 15

14 Vitasalin ne 12 – 15

15 Gerovital ano 5

KRYOTERAPIE

15 Kryosauna ano 1 – 3

RELAXACE | MASÁŽ

15 Thajská masáž ne 30 – 120

15 Relaxační masáž hlavy a obličeje ne 15 – 35

16 Tradiční masáž suchým kartáčem ne 15 – 25

16 Masáž Dolce Vita ne 45 – 50

16 Shiatsu masáž ne 50 – 35

16 Masáž horkými kameny ne 30 – 60

16 Vitální vakuová masáž ne 20

16 Masáž čokoládová ne 20 – 60

17 Detoxikační medová masáž ne 15 – 40

17 Masáž klasická částečná po slatinném zábalu ne 15

17 Masáž klasická ne 20 – 40

17 Masáž regenerační ne 30

17 Masáž regenerační aroma ne 20

17 Masáž tibetská ne 30 – 40

18 Masáž akupresurní ne 20 – 30

18 Manuální lymfodrenáž hlavy ano 30

18 Škola zad ne 30

18 Lymfoven – tlaková masáž ano 60

18 Sigorol – masážní válec ne 30

RELAXACE | OSTATNÍ RELAXAČNÍ PROCEDURY

18 Afroditin zábal ne 45 – 50

19 Celotělový bahenní zábal z Mrtvého moře ne 60

19 Světelná terapie ano 30

19 Písečná sluneční terapie ne 20

19 Sauna ne 10 – 15

20 Solárium ne 10 – 30

20 Turbosolárium ne 3 – 14

FITNESS | CVIČEBNÍ LEKCE

20 Pilates ne 60

20 Nordic walking ne 60 – 75

20 Thai-chi ne 60 – 75

21 Power Plate ne 20

21 Mechanoterapie ano 30

21 Biostimulátor ano 8 – 35

21 Biosolárium ne 6 – 12

21 Lavaterm, duoterm ne 20

22 Extremiter ne 25 – 50

22 Myofeedback ano 20

22 Vibrosauna ne 30 – 45

22 Gymnastika relaxační ne 60

* KLP – seznam procedur, které mohou být bezplatně přiřazeny do programu Klasický léčebný pobyt.

Časy procedur jsou pouze orientační a jsou včetně doby převlečení a sprchování.

BALNEOTERAPIE | MINERÁLNÍ VODA A PŘÍRODNÍ PLYN CO2

6 Minerální pitná kúra ne

6 Minerální koupel se suchým zábalem ne 20+15

6 Minerální koupel s přísadou ne 20+15

6 Suchá plynová lázeň CO2 ne 20 – 30

6 Plynová injekce přírodního CO2 ano 5

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ

7 Vstupní lékařská prohlídka – –

7 Lékařské vyšetření – –

7 Závěrečné vyšetření – –

7 Lékařské základní vyšetření – –

HYDROTERAPIE

7 Podvodní masáž VNS 10 – 30

7 Perličková koupel – individuální ne 10 – 20

8 Colon hydroterapie ano 30 – 45

8 Skotské střiky VNS 10 – 15

8 Lázeň vířivá ne 30

8 Vodoléčba ne 30

8 Léčebný tělocvik – skupinový v bazénu ne 20

FYZIOTERAPIE

8 Léčebný tělocvik – skupinový VNS 20

9 Léčebný tělocvik – individuální ano 20 – 30

9 Klasická masáž – celková VNS 40

9 Klasická masáž – částečná VNS 20

9 Reflexní masáž ano 20 – 30

9 Reflexní masáž chodidel ne 30

10 Manuální lymfo drenáž VNS 40

10 Měkké mobilizační techniky ano –

10 Ultrazvuk terapie ano 5 – 15

10 Zádová gymnastika ano 20

10 Masáž holistická aroma ne 20

10 Ergo-terapie ano 30

ELEKTROTERAPIE

11 Interference ano 15 – 20

11 Čtyřkomorová galvanická lázeň ano 15 – 30

11 Diadynamik ano 15 – 20

11 Pulsní magnetoterapie VNS 10 – 30

11 Krátkovlnná diatermie ne 10 – 20

11 Phyaction ano 3 – 20

ZÁBALY

12 Parafango VNS 15 – 45

12 Slatinný zábal ano 20 – 30

12 Gynekologická rašelin. léčba – vaginální tampóny ano 20 – 60

12 Parafínové ošetření rukou ne 15 – 20

INHALACE

13 Inhalace VNS 10 – 20

13 Oxygenoterapie ne 50 – 60

13 Solná jeskyně ne 60

DOPLŇKOVÉ PROCEDURY

13 Akupunktura ano 5 – 50

13 Akupunktura ušní – Aurikuloterapie ano 15

14 Slide-styler ne 30

* KLP – seznam procedur, které mohou být bezplatně přiřazeny do programu Klasický léčebný pobyt.

Časy procedur jsou pouze orientační a jsou včetně doby převlečení a sprchování.
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Dvanáctero rad a informací pro klienty společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.

1) O procedurách, které jsou pro Vás vhodné, se vždy poraďte s lékařem.

2) Pitnou léčbu vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Nikdy nepijte více minerální vody, než Vám předepsal
Váš ošetřující lékař.

3) Pokud některou proceduru nesnášíte, oznamte to svému lékaři.

4) Váš léčebný plán je řízen počítačem. Dodržujte proto stanovené termíny procedur.
Pokud stanovený termín nemůžete dodržet, obraťte se na ošetřovnu léčebny.

5) Veškeré problémy, které se mohou během léčby vyskytnout, řeště ihned "na místě" s vedoucími pracovníky.

6) Slatinný zábal je velice náročná procedura a je nebezpečná u pacientů s kardiovaskulárními problémy.
O vhodnosti slatinného zábalu musí vždy rozhodnout lékař.

7) Bez souhlasu lékaře neměňte medikamentózní terapii stanovenou z domova.

8) Často se třetí a čtvrtý den léčby může dosavit tzv. "lázeňská reakce", což znamená, že se přechodně můžete cíti hůře.

9) Pro pacienty s oxalátovými a fosfátovými ledvinnými kameny není vhodný Rudolfův pramen.

10) Mariin pramen není pramen minerální vody, ale přírodní léčivý plyn, který se používá k suchým plynovým koupelím
(obálkám) a plynovým injekcím.

11) Minerální koupele v Mariánských Lázních obsahují kromě kysličníku uhličitého a minerálních solí i huminové kyseliny,
které jsou důležitou součástí slatiny.

12) Nikdy nežádejte na lázeňské jinou teplotu minerální koupele, než předepsal lékař. Obecně platí, že čím je minerální
koupel chladnější, tím je účinnější a má méně bublinek.

Dětské programy s hrošíkem Mariánkem
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. nabízí unikátní a prověřený systém léčení dětí
s využitím procedur z přírodních zdrojů. Klasický léčebný pobyt pro děti je nabízen
dětem od 6 let a je zaměřen především na léčbu dětských onemocnění pohybového
aparátu, ledvin a močových cest, dýchacích cest a gynekologických onemocnění. Pre-
ventivní dětské léčebné programy jsou nabízeny dětem v doprovodu rodičů již od 4 let.
Všechny programy probíhají pod dohledem zkušeného dětského balneologa.

Klasický léčebný pobyt pro děti od 6 do 12 let
Minimální doba pobytu je 7 nocí.
PPoobbyytt  zzaahhrrnnuujjee:: 7x ubytování, plnou penzi formou dětských menu a nápojů (popř. diety, určí-li lékař), lékařské vstupní
a závěrečné vyšetření, kontrolní vyšetření dle potřeby, laboratorní vyšetření, závěrečnou lékařskou zprávu a max. 21
léčebných procedur týdně. Dětský lékař sestaví na základě vstupní lékařské prohlídky léčebný plán s 2 – 3 procedurami
denně, stanoví pitnou kúru, popř. dietní režim.

Preventivní lázeňský pobyt pro děti od 4 do 7 let
Minimální doba pobytu je 7 nocí.
Preventivní program pro zdravé děti v doprovodu rodičů je zaměřen na posílení imunitního systému a správný rozvoj po-
hybového aparátu. K dispozici Baby friendly pokoje, dětské koutky a dětské hřiště.
PPoobbyytt  zzaahhrrnnuujjee:: 7x ubytování, polopenzi formou dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus) k dispozici celý den, vstupní
konzultaci s pediatrem, pitnou kúru.
LLééččeebbnnéé  pprroocceedduurryy::  3x inhalace minerální vody, 2x vitasalin (společně s doprovodem), 1x solná jeskyně (45 min.,
společně s doprovodem), 2x nácvik míčkování hrudníku (ve skupině), 1x nácvik správného držení těla s dechovými cviky
a cviky pro ploché nohy (ve skupině), volný vstup do bazénu (společně s doprovodem).

Preventivní lázeňský pobyt pro děti od 7 do 12 let
Minimální doba pobytu je 7 nocí.
Preventivní program pro zdravé děti v doprovodu rodičů je zaměřen na posílení imunitního systému a správný rozvoj po-
hybového aparátu. K dispozici Baby friendly pokoje, dětské koutky a dětské hřiště. 
PPoobbyytt  zzaahhrrnnuujjee::  7x ubytování, polopenzi formou dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus) k dispozici celý den, vstupní
konzultaci s pediatrem, pitnou kúru.
LLééččeebbnnéé  pprroocceedduurryy:: 3x inhalace minerální vody, 1x cvičení na míčích pro správné držení těla (ve skupině), 1x nordic
walking k Prelátovu prameni (společně s doprovodem), 1x solná jeskyně (45 min., společně s doprovodem), 2x minerální
koupel nebo 2x suchá plynová koupel CO2, volný vstup do bazénu (společně s doprovodem).

Rady lékaře
- Nezapomeňte si s sebou vzít lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte (napsanou na PC nebo psacím stroji).
- Nezapomeňte vzít předepsané léky pro své dítě.
- Doprovázejte děti po celou dobu procedur.
- Ujistěte se, že dítě odpočívá mezi procedurami.
- Nenechávejte děti volně běhat bez dozoru dospělé osoby pro nebezpečí úrazu.
- Akutní případy budou řešeny ve spolupráci s pohotovostní službou mimo hotel.

Volný čas
Pro malé ratolesti jsou v našich hotelech připraveny dětské koutky, venkovní dětské hřiště u hotelu Centrální Lázně,
v blízkosti se nachází přírodní park Prelát s mnoha atrakcemi a nově otevřené lanové centrum, které je nejen adrenali-
novým zážitkem pro dospělé, ale i dobrodružstvím pro děti již od 3 let. Děti mohou také obdivovat miniatury českých
hradů a zámků v miniaturparku Boheminium, navštívit minizoo v Lázních Kynžvart nebo zoologickou zahradu a dinopark
v Plzni. V zimě je možné zajistit lyžařskou školu nebo školku.
Na vyžádání zajistíme babysitting.
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PROCEDURY MARIA SPA

22 Mariina minerální koupel s rašelinovým extraktem ne 35

22 Mariino plynové jezírko s oxygenoterapií ne 25

23 Maria Kneipp terapie ne 5 

23 Mariina slatinná masáž   ne 25 

23 Mariina skupinová inhalace ne 12 – 15 

23 Mariin slatinný zábal ne 30

23 Klasická částečná / celková masáž VNS 20 – 40

* KLP – seznam procedur, které mohou být bezplatně přiřazeny do programu Klasický léčebný pobyt.

Časy procedur jsou pouze orientační a jsou včetně doby převlečení a sprchování.

V našem komplexu Nové a Centrální lázně pracují odborní lékaři v oboru: urologie, gastroenterologie, oční lékařství. 

Za příplatek můžete absolvovat speciální lékařské vyšetření.

PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PROGRAMY PRO DĚTI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH



BALNEOTERAPIE | Minerální voda a přírodní plyn CO2

MINERÁLNÍ PITNÁ KÚRA
Pití léčivé minerální vody je důležitou částí lázeňských pobytů. Bohaté minerální vody jemně regulují

činnost žaludku, střev, ledvin a jater. Pití předepsaného množství minerální vody před jídlem na prázdný

žalu  dek zvyšuje účinnost minerálních látek a jejich vstřebávání do těla. Poučení o tom, jak co nejvíce vy-

užít výhod tohoto přírodního zdroje, najdete v jednotlivých lázních. Obecně je doporučováno pít mezi

1 až 2 decilitry minerální vody před jídlem. Proslulost lázeňské léčby v Mariánských Lázních byla vy-

budována na léčivých účincích minerálních pramenů, které se využívají při léčbě ledvin a močových

cest. V Mariánských Lázních se využívá sedm různých minerálních pramenů, každý má své vlastní spe-

cifické účinky a léčivé minerální složky. Z tohoto důvodu, společně s důležitostí dodržování správného

pitného režimu, Vám Váš lázeňský lékař doporučí, který z pramenů nejvíce prospěje vašemu zdra-

votnímu stavu. Doporučené množství minerální vody k pitné kúře je v Mariánských Lázních dle před-

pisu lékaře 1 – 2 litry denně.

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

MINERÁLNÍ KOUPEL SE SUCHÝM ZÁBALEM
Exkluzivní procedura při které se používá místní přírodní minerální voda a přírodní plyn Co2, jež přiro-

zeně vyvěrají ze země. Voda je ohřívána na teplotu v rozmezí 28 – 34 °C v oddělené vaně, do které

je vháněn přírodní plyn CO2, který probublává na Vaši kůži, kde vytváří uvolňující, šimravý pocit. Oxid

uhličitý je vstřebáván kůží do těla, kde zpomaluje srdeční aktivitu a snižuje krevní tlak. Několik pro-

cedur má za následek zlepšení oběhu krve, činnosti srdce a ledvin a také zmírnění stresu a úzkosti.

Přínos a průběh procedury jsou podobné jako u uhličité koupele, nicméně výhodou je to, že vše je vy-

užíváno z místních přírodních zdrojů.

� Doba trvání: 20 minut + celkový suchý zábal (15 minut)

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

MINERÁLNÍ KOUPEL S PŘÍSADOU
Probíhá stejně jako minerální koupel používá se pramen balbínův, ferdinandův, ambrožův a karolinin.

Liší se pouze přídavkem bylinných extraktů nebo solí do vody. Používané bylinné extrakty zahrnují: ko-

přivu, která změkčuje pokožku a pomáhá při ekzémech, heřmánek, který působí protizánětlivě a urych-

luje hojení ran, přesličku na zlomeniny a bolavé klouby a tanin kombinovaný s dubovou kůrou pro

zmírnění kožních podráždění. Soli z Mrtvého moře mohou také být kombinovány s minerální koupelí,

což působí nejen protizánětlivě a protialergicky, ale také pomáhá zlepšit pružnost a elastičnost kůže.

� Doba trvání: 20 minut + suchý zábal (15 minut)

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

SUCHÁ PLYNOVÁ LÁZEŇ CO2

Toto je další z našich jedinečných procedur, kde je plyn – „Mariin“ plyn – který přirozeně probublává ze

země, využíván k léčení. Tento plyn vulkanického původu obsahuje 99,7 % CO2. Během procedury le-

žíte oblečeni pohodlně na lůžku uzavřeni ve velkém plastikovém pytli, který je utěsněný pod pažemi.

Poté je do pytle vháněn plyn, který je vstřebáván přes oděv a kůži do těla, kde zpomaluje srdeční aktivitu

a snižuje krevní tlak. Plyn také zlepšuje krevní oběh a činnost ledvin a má proti-  zánětlivý účinek. Plyn je

také známý pro stimulaci produkce sexuálních hormonů, testosteronu a estradiolu, což je důvodem

úspěchu zlepšení sexuálních funkcí a úlevy od menopauzálních symptomů u žen.

� Doba trvání: 20 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný

PLYNOVÁ INJEKCE PŘÍRODNÍHO CO2

Tato procedura je specifická pro Mariánské Lázně. Těmito injekcemi je aplikován známý „Mariin plyn

CO2“, který přirozeně probublává ze země. Aplikace tohoto plynu do podkoží v oblasti velkých kloubů

a páteře má za následek mnoho pozoruhodných účinků zahrnujících úlevu od bolesti, zlepšení pro-

krvení dané oblasti a urychlení hojení.

� Doba trvání: 5 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

Minerální pitná kúra

Minerální koupel – individuální 

Suchá plynová lázeň
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LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ

VSTUPNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Jestliže jste si vybrali náš tradiční nebo léčebný lázeňský balíček, při příjezdu budete

objednáni na vstupní lékařskou prohlídku k jednomu z našich lázeňských lékařů. Cílem

této vstupní konzultace je prodiskutovat Vaše zdravotní potíže a anamnézu a zkontro-

lovat, zda předepsané procedury jsou pro Vás bezpečné a účinné. Pokud to bude nutné,

lékař Vám může předepsat další prohlídku a nebo laboratorní testy.

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
Jestliže u nás zůstanete na jeden nebo více týdnů na tradičním nebo léčebném lázeň-

ském pobytu, je pravděpodobné, že jednou za týden postoupíte prohlídku u jednoho

z našich lázeňských lékařů. Důvodem této konzultace je ujištění, aby Váš plán proce-

dur měl co nejlepší výsledky, a že dostáváte z našich lázeňských služeb to nejlepší.

V některých případech může být plán procedur upraven a mohou být doporučeny

dodatečné procedury v závislosti na Vašem pokroku.

VÝSTUPNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Na konci vašeho pobytu provede náš lázeňský lékař výstupní prohlídku, aby se ujistil,

že předepsané procedury proběhly podle plánu. Také je to pro lékaře příležitost,

kdy vám může dát nezbytné lékařské rady a rady týkající se životosprávy, které vám

pomohou pokračovat ve zlepšování vašeho zdravotního stavu i po odchodu z lázní.

ZÁKLADNÍ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ (KONZULTACE)
Během vašeho pobytu jsou vám naši lékaři k dispozici, aby bylo zajištěno, že jste ma-

ximálně využili naše lázeňská zařízení a procedury. Také Vám budou schopni odpo-

vědět na Vaše otázky a mohou Vám dát důležité rady týkající se našich preventivních

terapií a celkového zlepšení vašeho zdravotního stavu. Některé z našich značkových

procedur, z důvodu jejich specifických účinků, vyžadují před rezervací konzultaci s lé-

kařem. Bližší informace o této problematice a o tom, jak se objednat u lékaře obdržíte

na Vaší spa nebo hotelové recepci.

HYDROTERAPIE

PODVODNÍ MASÁŽ
Procedura probíhá v lázni o teplotě 35 – 37 °C. Silný, tlakový proud (0,5 – 2,0 atm)

je uvolňován z hadice pod vodou a je terapeutem ručně směrován na hlavní svalové

skupiny ze vzdálenosti 10 až 15 cm, aby dopadal pod správným úhlem. Změnou vzdále-

nosti a úhlu je možné měnit intenzitu tlaku vodního proudu na tělo. Cílem této hloubkové

masáže je uvolnit ztuhlé svaly a pojivové tkáně a částečně uvolnit klouby. Je to také

jedna z nejvíce účinných relaxačních procedur, která je dostupná.

� Doba trvání: 10 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

PERLIČKOVÁ KOUPEL – INDIVIDUÁLNÍ
Během individuální perličkové koupele se používá normální voda o teplotě 32 – 34 °C.

Do této vody jsou vháněny malé „šumivé“ bublinky vzduchu. Procedura trvá od 10

do 20 minut, během kterých ležíte a relaxujete zatímco malé bublinky hladí a obalují vaší

kůži. Tato procedura je ideální pro celkovou relaxaci v důsledku příjemného uklidňujícího

pocitu navozeného „šimráním“ bublinek. Po této proceduře následuje v některých stře-

discích 15 minutový suchá zábal. (viz Ostatní: suchý zábal)

� Doba trvání: 10 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

marienbad.cz



Reflexní masáž chodidel
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COLON HYDROTERAPIE
Také známá jako dráždění tlustého střeva. Tento postup byl prý používán již ve starověkém Egyptě,

Číně a Indii. Nicméně metoda běžně používaná na západě v dnešní době má původ v 19. století v Ev-

ropských lázních. Procedura se provádí vleže, zatím co je do tlustého střeva rektálním otvorem za-

vedena teplá pročištěná voda. Po ukončení, terapeut používá speciální masážní techniku, která

stimuluje uvolnění vody. Celý proces trvá 30 – 45 minut, kdy jsou střeva čištěna od nahromaděných

toxinů, baktérií, parazitů a ostatních nežádoucích látek.

� Doba trvání: 30 – 45 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, medical wellness

SKOTSKÉ STŘIKY
Skotské střiky jsou stimulační a extrémně intenzivní procedura. Zatímco stojíte v plavkách nebo nazí,

je na vás aplikován proud vody (3 atm) ze vzdálenosti 3 až 4 metry. Po dobu prvních 30 vteřin se teplota

pohybuje mezi 38 – 40 °C, pak následuje proud o teplotě 16 – 18 °C po dobu 5 – 10 vteřin. Tento proces

je několikrát opakován v oblasti horních a dolních končetin, poté trupu a břicha sledujíce průběh

tlustého střeva, zepředu a zezadu. Procedura končí studenou sprchou. Tato procedura zlepšuje imunitní

systém, krevní oběh a metabolismus a zanechává omlazující pocit.

� Doba trvání: 10 – 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

LÁZEŇ VÍŘIVÁ
Jemná masáž kůže a podkoží je ve vodní lázni prováděna většími vzduchovými bublinami, které pro-

stupují ze speciálního roštu.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: analgetický, regenerační

VODOLÉČBA
Při této proceduře se v závislosti na zdravotním stavu pacienta podává 6 typů vodoléčby. Součástí

každé vodoléčby je cvičení v rehabilitačním bazénu. Před procedurou je nutné se osprchovat a potom

podle pokynů projít jednotlivé fáze předepsané vodoléčby. Tato procedura je náročná časově i fyzicky,

neplánujte si jiný program.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: rehabilitační

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK – SKUPINOVÝ V BAZÉNU
Skupinové cvičení se provádí v bazénu pro klienty se shodnou diagnózou, dle předpisu lékaře a pod ve-

dením odborného rehabilitačního pracovníka. Je velmi účinné při léčbě stavů po operacích, úrazech po-

hybového ústrojí, neurologických onemocněních a všude tam, kde je možné zlepšit pohybové

schopnosti.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, medical wellness

FYZIOTERAPIE

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK – SKUPINOVÝ
Léčebné cvičení je zásadní částí zotavovacího procesu a je nápomocné jakémukoliv rehabilitačnímu

programu. Tato terapie je vedena odborným fyzioterapeutem, většinou pro skupinu hostů s podob-

ným diagnostickým profilem. Příkladem našich lekcí je léčebné cvičení na páteř nebo kloubní problémy,

osteoporózu, obezitu, problémy prokrvení mozku a cvičení pro kardiaky. Terapie využívá cvičení určené

pro uvolnění přetěžovaných svalů, posílení zeslabených svalových skupin, zlepšení hybnosti kloubů,

páteře a pánve a zpevnění statickodynamických funkcí pro správné držení těla. Neoddělitelnou součástí

těchto lekcí je vedle doplňkových cvičení pro trénování rychlosti, pohyblivosti, výdrže, rovnováhy

a celkové tělesné zdatnosti také správné dýchání.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

LÉČEBNÝ TĚLOCVIK – INDIVIDUÁLNÍ
Všechny hodiny individuálního léčebného cvičení (podle lékařského předpisu) jsou ve-

deny kvalifikovaným fyzioterapeutem. Tyto hodiny jsou určeny pro udržení a obnovení

fyzických pohybových schopností stejně jako rozvinutí funkčních schopností. Terapie za-

hrnuje aktivní i pasivní pohyby stejně tak jako mobilizaci a manipulaci. Ostatní metody

mohou obsahovat vizualizaci, aktivní svalovou kontrakci, aktivní asistované pohyby a

volné aktivní pohyby. Neoddělitelnou součástí těchto lekcí jsou vedle trénování rov-

nováhy, síly a pružnosti také dechová cvičení.

� Doba trvání: 20 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, medical wellness

KLASICKÁ MASÁŽ – CELKOVÁ
Léčebná masáž prováděná kvalifikovaným masérem, někdy označovaná jako „klasická“

masáž, využívá během procedury různé techniky. Obecně je masáž zaměřena na ob-

lasti, kde se vyskytly sekundární změny jako následek reakce zranění někde v těle.

Cílem je urychlit uzdravovací proces zlepšením prokrvení problematických oblastí.

Stejně tak jako zlepšuje tok krve v cílových partiích, může uvolňovat nebo stimulovat

svaly a zmírňovat bolest. Masáž je normálně prováděna v následujích oblastech: záda,

paže, dolní končetiny, břicho, hrudník a krk. V závislosti na cílové oblasti je buď ozna-

čována jako částečná nebo celková masáž.

� Doba trvání: 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

KLASICKÁ MASÁŽ – ČÁSTEČNÁ
Pro určitou část těla je po lékařském vyšetření a diagnóze doporučena masáž. Cílem je

stimulace krevního oběhu v konkrétní části těla, uvolnění svalového napětí a zlepšení

mobility vaziva a kloubů.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

REFLEXNÍ MASÁŽ
Tato masáž využívá velice specializovanou masážní techniku zacílenou na nervová

spojení a zakončení. Masáž je prováděna v jedné ze čtyř oblastí – hlava, záda, hrudník

nebo pánev. S použitím palce a ukazováčku masér pevně tiskne podél krátkých nebo

dlouhých, přímých nebo zakřivených linií. Tato masážní činnost je velmi specifická a nejen

proto, že podporuje hojení v masírovaných oblastech, ale také díky „reflexnímu“ efektu

podporuje hojení v celém těle. Proto je někdy označována jako „reflexní“ masáž. Navíc

bylo zpozorováno, že je velmi účinná při uvolňování stresu, únavě, poruchách spánku

a zažívání a při vysokém krevním tlaku. Masáž je velmi citlivý zásah do těla, který může

vyvolat určité neočekávané vedlejší účinky jako je dušnost, bolesti břicha, snížení krev-

ního tlaku a náhlá únava. Proto je předepisována opatrně a pod lékařských dohledem.

� Doba trvání: 20 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL
Hlavní princip reflexologie je založen na skutečnosti, že v lidském těle více než sedmde-

sát tisíc nervů končí na chodidlech. Tato nervová zakončení propojují vnitřní a vnější

orgány skrze tělo energetickými dráhami. Tento typ masáže je specificky zaměřený

na ruce a chodidla, kde stimuluje nervová zakončení, čímž navozuje obecný léčivý

účinek. Obzvláště má kladný „reflexní“ účinek na krevní a lymfatický oběh, imunitní

systém a reguluje činnost endokrinních žláz. Masáž má také relaxační účinek a zmírňuje

bolest, zejména bolest zad a hlavy. Také může pomoci v případě úzkosti, nespavosti

a poruch zažívacího systému.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

marienbad.cz

Klasická masáž celková

Skotské střiky

Lázeň vířivá

Léčebný tělocvik – skupinový

Léčebný tělocvik – skupinový v bazénu

Léčebný tělocvik individuální
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MANUÁLNÍ LYMFO DRENÁŽ
Cílem této speciální masáže (podávaná fyzioterapeutem) je podpořit lymfatický systém, zejména v pří-

padech, kde se vyskytuje nebo byla funkční porucha. Masáž zahrnuje lehké rytmické pohyby rukou,

které jsou aplikované na lymfatické uzliny a lymfatický systém. Toto stimuluje činnost lymfatických

uzlin k pročištění těla a prouděním lymfy napomáhá odstraňovat toxiny, odpadní látky, buněčný odpad

a mrtvé částice. Masáž je většinou rozdělena na tělní končetiny. Masáž každé končetiny zpravidla trvá

půl hodiny.

� Doba trvání: 40 minut jedna končetina

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

MĚKKÉ MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
Jedná se o ruční techniku používanou pro léčbu zablokovaných kloubů, které způsobují bolest, omezují

pohyb a mohou také způsobovat reflexní změny jako trvalou bolest a křeče. Ve většině případů se

jedná o tzv. kloubní části páteře. Účelem procedury je uvolnit tyto části a obnovit volnost kloubů.

Nejprve je problematická oblast zatížena a potom je blok uvolněn rychlými malými pohyby mírné síly.

Tato technika pokračuje užitím krátkých opakujících se pohybů, které začínají na okraji a postupují

do neutrální pozice bez nárazů, ale s trvalou zátěží. Výsledkem je zmírnění bloku nebo dokonce jeho

přímé odstranění. Takováto manipulace musí být prováděna speciálně proškoleným lékařem s licencí.

Na druhé straně mobilizační techniky, jako pomalé natahování a uvolňování svalů, protahování atd.,

jsou běžně prováděny kvalifikovaným fyzioterapeutem.

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

ULTRAZVUK TERAPIE
Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci a intenzitě, který je přeměněn na mechanickou a tepelnou ener-

gii. 30 % této mechanické energie působí jako typ mikromasáže v cílových tělních tkáních za vzniku

tepla. Procedura je prováděna umístěním hlavice zařízení pro trvalou nebo pulzní aplikaci na kůži, která

je potřena parafínovým olejem nebo vodivým gelem. Hloubka účinku kolísá mezi 2 – 6 cm, dochází ke

stimulaci molekul a následným chemickým reakcím. Také zlepšuje prokrvení a výživu tkání s analge-

tickým a protikřečovým účinkem. Místo aplikace musí být předepsáno lékařem, ale obecně se jedná

o oblast postiženou bolestí nebo s potřebou úlevy.

� Doba trvání: 5 – 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

ZÁDOVÁ GYMNASTIKA
Tato procedura přináší úlevu u většiny bolestí pohybového aparátu. Cílem je uvolnění, protažení a posí-

lení svalů, odstranění bolesti a obnovení normální pohybové funkce.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný 

MASÁŽ HOLISTICKÁ AROMA
Holistická uvolňující masáž zlepšuje krevní oběh, elasticitu pokožky, povzbuzuje imunitní systém,

pomáhá zvládat každodenní stres, přináší hluboké uvolnění a relaxaci, a jako doplňková terapie je pro-

spěšná u mnoha chronických i akutních onemocnění, např. u bolestí hlavy, nebo fyzické i psychické únavy.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační, analgetické

ERGO-TERAPIE
Ergometr je součástí léčebné rehabilitace, který má za úkol uvolnění velkých kloubků dolních konče-

tin. Zlepšuje kardiovaskulární systém, fyzickou výkonnost v závislosti na určené zátěží. 

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

ELEKTROTERAPIE

INTERFERENCE
Při této proceduře jsou rozdílné elektrické podložky umístěny na tělo ve spojení s malým

vakuem. Účinkem je mikromasáž poškozených tkání. V závislosti na předem nastavené

frekvenci mohou být svaly stimulovány do tzv. svalové gymnastiky nebo střídavě

navodit uvolnění ve svalech s analgetickým účinkem. Tato procedura má dvě výhody.

Za prvé snižuje bolest a za druhé mikromasáž zlepšuje cirkulaci a tok kyslíku v tkáních,

což má léčebný účinek.

� Doba trvání: 15 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

ČTYŘKOMOROVÁ GALVANICKÁ LÁZEŇ
Tato procedura je přínosnou zejména v případě revmatické artritidy. Předloktí a dolní kon-

četiny jsou umístěny do vaniček s vodou o teplotě 34 °C. Elektrický proud probíhá těmito

konkrétními částmi těla. Protože jsou do vody ponořené pouze končetiny, elektrický

proud ve čtyřkomorové koupeli může být aplikován o vyšší intenzitě než při celkové gal-

vanické koupeli. Procedura má také blahodárný účinek na zlepšení cirkulace krve.

� Doba trvání: 15 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

DIADYNAMIK
Tato procedura používá směs elektrických proudů (jak galvanického tak impulzního),

která má inhibiční nebo usnadňující účinek v závislosti na frekvenci, intenzitě a dalších

parametrech. Výsledek je jak úleva od bolesti, tak zlepšení oběhu. Obecně je tato procedura

předepisována pro stavy vymknutí, zhmožděniny, otoky, opotřebování kloubů a páteře

a degenerace plotýnek.

� Doba trvání: 15 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

PULSNÍ MAGNETOTERAPIE
Tato procedura je prováděna vleže na lehátku nebo pohovce a ošetřená část těla je přitom

vystavená vlivu umělého magnetického pole. (Buď pod tělem nebo okolo těla je umís-

těna magnetická přikrývka nebo válec.) Vytvořením slabého nebo pulzního magnetic-

kého pole okolo těla má za následek dobití magnetické stimulace buněk. Výsledkem

je normalizace metabolismu a regenerace buněk, čímž je podpořen proces hojení. Tato

procedura má také kontraindikace, jako je implantovaný kardiostimulátor (pace maker),

plísňová onemocnění, nádory a těhotenství.

� Doba trvání: 10 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

KRÁTKOVLNNÁ DIATERMIE
Krátkovlnná diatermie je elektroléčebná procedura, která využívá tepelné působení vy-

sokofrekvenčního elektrického proudu. Dochází k prohřátí v hloubi tkání a orgánů, zvy-

šuje se místní metabolismus, podporuje se vstřebávání chronických zánětlivých,

poúrazových a pooperačních infiltrátů, zlepšuje se elasticita vaziva, působí analgeticky.  

Indikace: chronická onemocnění kloubů, vazů a šlach, chronické záněty gynekologické

a urologické, pooperační stavy, urgentní inkontinence

Kontraindikace: kardiostimulátor, přímá aplikace na kovové implantáty, maligní nádory,

akutní záněty, krvácivé stavy, aplikace na břicho během menstruace, aplikace na brzlík

a růstové zóny, tromboflebitis apod.

� Doba trvání: 10 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: analgetický, spasmolytický

PHYACTION
Přístroj Phyaction je schopen aplikovat všechny v současné době dostupné formy

elektroterapie. Je využíván hlavně pro účinek analgetický, k zlepšení prokrvení tkání,

posílení svalstva dna pánevního a pro myorelaxační účinek na kosterní svalstvo. 

Čtyřkomorová galvanická lázeň marienbad.cz

Manuální lymfo drenáž

Měkké mobilizační techniky 

Masáž holistická aroma

Elektroléčba

Pulsní magnetoterapie
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INHALACE

INHALACE
Inhalace pramenů mají stejný účinek a jsou založeny na stejném principu jako solná in-

halace, ale mají silnější efekt. Směs vody a minerální vody je inhalována pomocí trubice.

Během inhalačního procesu je pramen inhalován přímo do dýchacích cest a plic, kde po-

máhá rozpouštět hlen a pročistit dýchací systém. Inhalace je účinná při léčbě chronic-

kých dýchacích potíží, alergií nebo následků nachlazení a infekcí dýchacích cest.

� Doba trvání: 10 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

OXYGENOTERAPIE
Kyslík je inhalován přes intranazální trubici do nosu, zatímco pohodlně ležíte ve sklá-

pěcím křesle. Inhalovaný vzduch je obohacený o 40 – 60 % kyslíku a má přiměřenou

vlhkost. Dlouhodobé dodávání kyslíku do těla zlepšuje funkci imunitního systému,

srdeční činnost a elasticitu plic, pomáhá stavu a výkonnosti mysli a je výborné pro cel-

kové zdraví. Někdy je jako součást procedury také podáván vitamínový nápoj.

� Doba trvání: 50 – 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

SOLNÁ JESKYNĚ
Solná jeskyně je místnost vystavěná z opravdové soli a v závislosti na umístění může

být tato sůl dovezena z několika různých zdrojů. Místnost je navržena tak, aby působila

uklidňujícím dojmem a měla atmosféru. Během procedury pohodlně ležíte a odpočíváte

na lůžku, zatímco vdechujete tento speciální slaný vzduch. Během procesu jsou nepatrné

částečky soli vdechovány do dýchacích cest a plic. Jelikož má sůl antibakteriální

účinky, slané částečky pomáhají rozpouštět hlen a pročistit dýchací systém. Procedura

je účinná při léčbě chronických dýchacích potíží, alergií nebo následků nachlazení a in-

fekcí dýchacích cest. Protože se tělo nachází v úplně uvolněné poloze, je inhalační pro-

ces efektivnější a kombinuje zlepšení dýchání s redukcí stresu.

� Doba trvání: 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

DOPLŇKOVÉ PROCEDURY

AKUPUNKTURA
Akupunktura je čínská terapie používaná již staletí. Je založena na teorii, že v našem

těle proudí energie zvaná Chi nebo Qi. Má se za to, že Chi proudí energetickými cestami

zvanými meridiány. Akupunkturisté věří, že zablokování nebo nerovnováha toku Chi

v jakémkoli bodě může způsobit nemoc. Lékaři tradiční čínské medicíny věří, že aku-

punktura odblokovává a uvádí do rovnohávy tok Chi, což uzdravuje. Lidé často používají

akupunkturu ke zklidnění bolesti, což je prováděno aplikací velmi tenkých jehel do kůže

v určitých bodech na těle. Akupunktura je účinná zejména na bolesti hlavy, kloubů

a alergie jako např. astma.

� Doba trvání: 5 – 50 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, medical wellness

AKUPUNKTURA UŠNÍ – AURIKULOTERAPIE
Dle odborné definice je aurikuloterapie způsob udržení zdraví, při kterém se využívají

body na ušním boltci k diagnostice a pomocí dráždění můžeme léčit funkční nebo jiné

změny způsobené nemocí. Body na boltci jsou aktivní pouze v případě určitého patolo-

gického stavu.

� Doba trvání: 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

Čtyřkomorová galvanická lázeň

Indikace: onemocnění pohybového aparátu (vertebrogenní algický syndrom, syndrom zmrzlého

ramene), neuralgie, distorze, stresová inkontinence, atonický močový měchýř, ischemická choroba

dolních končetin

Kontraindikace: kardiostimulátor, nádorová onemocnění, poruchy citlivosti, kovové implantáty

v proudové dráze, těhotenství, ekzémy, krvácivé stavy

� Doba trvání: 3 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: analgetický

ZÁBALY

PARAFANGO
Parafango je kombinací suchého bahna a čistého tvrdého parafínu nebo parafínového oleje. Směs

je roztavena a zahřátá ve speciálním přístroji a poté je aplikována na problematické tělní partie

ve vrstvě o síle 1 cm, právě v okamžiku, kdy začíná tuhnout tj. o teplotě mezi 38 – 45 °C. Tepelná

intenzita je mírně slabší než u čistého parafínu, což tuto proceduru tvoří příjemnější pro pacienty. Teplo

z lokálního zábalu uvolňuje svaly, působí na uvolnění křeče, uklidňuje chronickou bolest a podporuje

hojení a výživu tkání. Také má utišující a imunitní biologické vlastnosti.

� Doba trvání: 15 – 45 minut

� Nutnost lékařského předpisu: na některých místech

� Přínos: léčebný, medical wellness

SLATINNÝ ZÁBAL
V místech, kde se nenachází přírodní termální bahno, jako např. v Mariánských Lázních, je místo něj

používána přírodní rašelina. V tomto případě je na tělo aplikována rašelina o teplotě 40 – 45 °C, a to

buď na část těla nebo na celé tělo, které je pak zabaleno do přikrývek po dobu 20 minut. Poté je ra-

šelina odstraněna hadicí a procedura může být ukončena suchým zábalem (viz Ostatní: Suchý zábal).

Teplo z rašeliny zlepšuje oběh krve a lokální metabolismus, změkčuje svaly, pojivové tkáně a má

protizánětlivé účinky.

� Doba trvání: 20 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness 

GYNEKOLOGICKÁ RAŠELINOVÁ LÉČBA – VAGINÁLNÍ TAMPÓNY
Pro gynekologickou léčbu je v Mariánských Lázních používána rašelina. Rašelina funguje jako forma

lokální tepelné terapie ve formě tampónů. Tato procedura je nejen účinná při zánětlivých stavech a re-

habilitaci po gynekologických operacích, ale také je předepisována při poruchách menstruace a kli-

makterických potížích. 

� Doba trvání: 20 – 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

PARAFÍNOVÉ OŠETŘENÍ RUKOU 
Tato procedura využívá léčivých účinků parafínu. Začíná dezinfekcí rukou, které jsou pak několikrát

ponořeny do rozpuštěného parafínu. Parafín vytváří na povrchu rukou okluzivní vrstvu. Ruce nebo

nohy jsou pak zabaleny do fólie a froté rukavic, aby se po dobu procedury udržela optimální teplota.

Tato procedura pomáhá ulevit od ztuhlosti kloubů, chronické bolesti, napomáhá uzdravování a výživě

tkání. Zároveň má uklidňující a imunobiologické účinky.

� Doba trvání: 15 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný

marienbad.cz

Slatinný zábal

Akupunktura

Inhalace

Parafango

Parafínové ošetření rukou

Solná jeskyně
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SLIDE-STYLER
Kosmetické ošetření celulitidy tlakovou masáží pomocí přístroje Slide styler.

Kontraindikace: poruchy prokrvení, hnisavá a mykotická onemocnění kůže.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: anticelulitní

FOTOTERAPIE

BIOPTRONOVÁ LAMPA
Bioptronová lampa je zdrojem léčivého bio-stimulačního světla, které využívá polarizovaného světla,

generovaného halogenovou lampou. Polarizace světla je prerekvizitou stimulace živých tkání a pod-

poruje vývoj buněk po kontaktu světla s tkáněmi. Světlo je aplikováno lokálně, poté co byl povrch

kůže zcela vyčištěn a odmaštěn. Způsobuje zpomalování degeneračních procesů buněk a urychluje

hojení ran, kožních oděrek a jizev. Protože je tato procedura zaměřena na lokální oběh, může být také

používána pro ulehčení při zánětu uší, nosu a přídavných dutin a zmírňuje bolest.

� Doba trvání: 4 – 10 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, medical wellness

U.V. SOLUX / INFRAČERVANÁ TERAPIE
Při této terapii je tělo částečně nebo zcela vystaveno působení stejných paprsků, které jsou součástí

slunečního světla. U.V. paprsky mohou být využívané pro různé léčebné účinky. Pokud je U.V. záření

aplikováno s opatrností, může zlepšit tělesný imunitní systém, svalový výkon a tvorbu červených krvi-

nek. U.V. záření je také používáno pro léčbu mnoha onemocnění kůže jako je lupénka a ekzém.

� Doba trvání: 15 – 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

OSTATNÍ

SUCHÝ ZÁBAL
Tato procedura je obyčejně podávána okamžitě po nebo v kombinaci s „mokrými“ procedurami jako např.

minerálními koupelemi nebo bahenním zábalem. Během procedury pohodlně ležíte na lůžku po dobu 15

minut s tělem pevně zabaleným do pokrývek. To dovolí, aby se teplota krve vrátila k normálu a došlo k

úplné relaxaci těla. Protože tak účinně uvolňuje stres, není neobvyklé během této procedury usnout.

� Doba trvání: 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

VAKUOVÁ TERAPIE – BAŇKOVÁNÍ
Starověká čínská metoda je jedním z nejúčinnějších způsobů stimulace reflexních zón. Kapiláry se

reakcí na podtlak v dané oblasti rozšiřují, čímž zlepšují přítok krve a s novou krví se rovněž zlepšuje

okysličení vazivové tkáně. Souběžně s tím vstupuje odkysličená krev, lymfa a metabolity do krevního

řečiště, vazivové tkáně jsou očišťovány a začíná proces detoxikace těla. Tato procedura je vhodná

pro celou řadu problémů, např. lokalizovaný úbytek váhy, léčbu celulitidy, zajištění lepší cirkulace lymfy,

při bolestech hlavy, nachlazení, alergiích, astmatu, dušnosti.

� Doba trvání: 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, medical wellness

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 onemocnění dýchacích cest,

astma bronchiale, u ekzémů, atopických dermatitid a psoriázy, ke zvýšení obecné odolnosti a obra-

nyschopnosti, v rekonvalescenci a k regeneraci pokožky. 

Kontraindikace: Klaustrofobie

� Doba trvání: 12 – 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační, regenerační 

GEROVITAL
Injekční regenerační kůra zpomalující proces stárnutí, zlepšující koncentraci a paměť. 

Kontraindikace: Přecitlivělost na procain

� Doba trvání: 2 testy + 10 aplikací 

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: omlazující, regenerační, biostimulační

KRYOTERAPIE

KRYOSAUNA
Celková kryoterapie v kryosauně je unikátní metoda celotělové chladové léčby, při níž

se tělo vystavuje extrémně nízkým teplotám až do minus 160 °C po dobu 1 – 3 minut.

V důsledku rychlého ochlazení povrchu těla dochází k masivnímu prokrvení. Organismus

jako odpověď na chlad začne produkovat řadu účinných látek (např. endorfiny, korti-

kosteroidy), což má v souhrnu efekt především analgetický – zmírnění bolesti, proti-

zánětlivý, regenerační, dochází ke zlepšení výkonnosti imunitního systému a tím

posílení obranyschopnosti organismu, ke zlepšení fyzické a psychické odolnosti.

� Doba trvání: 1 – 3 minuty

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

RELAXACE | Masáž

THAJSKÁ MASÁŽ
Tato starodávná masáž vlastně pochází z Indie. Zakladatelem tohoto umění byl indický

lékař, Jivaka Kumar Bhaka, který byl Budhovým současníkem. Tato masáž je prováděna

v lehkém oblečení na zemi na speciální matraci. Jedná se o celkovou masáž, při které

masér používá pevné a přesně mířené tisknutí tlakových bodů na těle, což kombinuje

s pasivními natahovacími pohyby. Masírování těchto tlakových bodů odstraňuje ener-

getické bloky a bolesti kloubů, páteře a svalů. Masáž také pomáhá posilovat nervový

systém, zvyšuje mobilitu/ flexibilitu a zlepšuje oběh krve a lymfy.

� Doba trvání: 30 – 120 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

RELAXAČNÍ MASÁŽ
Relaxační masáž je prováděna na lůžku a masér masíruje části těla nebo celé tělo.

Jedná se o pomalou masáž se švédskými technikami, které používají rovnoměrné po-

hyby rukou. Je účinná pro zlepšení oběhu krve, okysličování tkání a flexibility svalů.

Doba trvání masáže závisí na Vašem výběru, ale obvykle je prodávána po 20 minutách

a může být prodloužena dle Vašeho přání. Naše lázně nabízejí různé typy a styly masáží,

ze kterých je možno si vybrat v rámci speciálních doplňkových procedur.

� Doba trvání: 20 – 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

RELAXAČNÍ MASÁŽ HLAVY A OBLIČEJE  
Tato procedura je prováděna v pohodlné pozici vleže. Relaxační masážní technika je

aplikována s jemnými pumpujícími a hladícími pohyby na tvář, čelo, nos, oči a uši. Stejná

technika se také používá na zátylek a šíji. Tato masáž jemně redukuje stres a napětí

a je doporučována po stresujícím dni, ztuhlosti po dlouhé cestě nebo po dlouhodobé

práci na počítači.

� Doba trvání: 15 – 30 minut (následováno 5 minutovým odpočinkem)

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

marienbad.cz
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TRADIČNÍ MASÁŽ SUCHÝM KARTÁČEM
Tato speciální masáž používá hladící techniky štětinovým kartáčem. Pomáhá zvýšit prokrvení kůže

a odstraňuje mrtvé buňky z vrchní vrstvy pokožky. Zanechává povrch kůže hladký a vnímavý dalším

procedurám. Proto je často používána jako přípravná procedura pro některé zábaly (viz Ostatní rela-

xační procedury: Afroditin zábal). Vzhledem ke svému účinku jako stimulátor metabolismu, může také

být součástí detoxikačních a proticelulitických procedur.

� Doba trvání: 15 – 25 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

MASÁŽ DOLCE VITA
Tato procedura začíná relaxační aromatickou masáží. Jedná se o pomalou masáž se švédskými tech-

nikami, které používají rovnoměrné hladící pohyby rukou v kombinaci aromatickými oleji. Kombinace

obou procedur pomáhá zlepšit flexibilitu svalů, oběh krve, narhomaděný emocionální stres v zádech

a uvolňuje napětí a bolest. Poté následuje masáž zad horkým ručníkem po dobu 20 minut, kdy jsou

používány dva srolované ručníky namočené v horké vodě. Masáž je zaměrena na zádové svaly, využívá

teplo z ručníků a speciální válcovací techniku, kdy masér pevně válí ručníky přes krk, ramena a dolů

po zádech, až ke kříži v jedné nepřetržité akci.

� Doba trvání: 45 – 50 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

SHIATSU MASÁŽ
Shiatsu je stará tradiční japonská léčebná metoda, která je prováděna na zemi v lehkém oděvu (Shi-

atsu v japonštině znamená „tlak prstů“). Na rozdíl od západních masáží, které se zaměřují na hnětení

a tření, v Shiatsu se používá tlak a protahování. Masér používá dlaně, prsty, palce, klouby ruky, lokty

a chodidla ke stlačování akupunkturních bodů podél tělních meridiánů neboli energetických kanálů.

V Shiatsu se věří, že nemoc je následkem zablokované nebo nevyrovnané energie v těchto kanálech.

Tlak aplikovaný během masáže ji pomáhá uvolnit. Masáž Shiatsu je účinnou při léčení mnoha stavů

zejména dýchacích, zažívacích problémů a také bolestí hlavy.

� Doba trvání: 50 – 75 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

MASÁŽ HORKÝMI KAMENY
Terapie horkými kameny je variací na klasickou masážní terapii. Nejprve je na tělo nanesen masážní

olej, který umožňuje kamenům hladce klouzat podél svalů. Používané kameny jsou většinou lávové

nebo čedičové, typ hornin bohatých na železo, které udržuje teplo. Tyto kameny jsou nahřáty na vhod-

nou teplotu a používány k masáži zad. Po ukončení masáže kameny procedura pokračuje normální ma-

sáží se švédskou technikou. Po ukončení této masáže jsou na klíčová místa umístěny horké kameny

a jsou zde ponechány krátkou dobu. V závislosti na délce masáže se toto může opakovat na přední

straně těla. Masáž je účinná na bolesti zad, špatné prokrvování, uvolnění stresu a napětí.

� Doba trvání: 30 – 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

VITÁLNÍ VAKUOVÁ MASÁŽ
Tato jedinečná procedura využívá pozitivních účinků sání prostřednictvím speciálního pryžového šálku.

Šálek se jemně přitlačí na kůži a po lehkém nadzvednutí vytvoří přirozený přetlakový efekt. Kůže je

poté jemnou masážní technikou potřena olejem. Šálek se přitlačí na kůži a krouživými pohyby je veden

přes boky, pas, záda a ramena. Kromě relaxace těla je tato procedura také vhodná zejména pro sti-

mulaci krevního oběhu.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

MASÁŽ ČOKOLÁDOVÁ
Procedura začíná speciálním peelingem celého těla, po němž následuje sprcha, přičemž mezitím

je zahříván čokoládovo-mandlový masážní olej. Tato výtečná kombinace je aplikována na celé tělo.

Na vstřebání je potřeba 20 minut. Olej se smyje po druhém osprchování. Poslední fázi kúry předsta-

vuje aplikace příjemného čokoládového mléka na kůži. Tato jedinečná směs čokolády a mandlí nejenže

revitalizuje kůži a dodává ztracené živiny, ale má také pozitivní, povzbudivý efekt na stav vaší mysli.

� Doba trvání: 20 – 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being

DETOXIKAČNÍ MEDOVÁ MASÁŽ
Při této proceduře používáme med a speciální pumpující masážní pohyby, které vytváří

podtlak. To napomáhá absorpci minerálů z medu hluboko do kůže. Tento postup nejen ak-

tivuje vnitřní orgány, ale také zároveň z těla odstraňuje toxiny. Tato procedura se dopo-

ručuje při problémech s páteří, krkem, rameny, při bolestech zad a zánětech kloubů. Dále

dochází k uvolňování strnulosti a zlepšení elasticity kůže.

� Doba trvání: 15 – 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

MASÁŽ ČÁSTEČNÁ PO SLATINNÉM ZÁBALU
Pro určitou část těla je po lékařském vyšetření a diagnóze doporučena masáž. Cílem je

stimulace krevního oběhu v konkrétní části těla, uvolnění svalového napětí a zlepšení

mobility vaziva a kloubů. Klasická masáž částečná je aplikována po slatinném zábalu.

� Doba trvání: 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, medical wellness

MASÁŽ KLASICKÁ – ČÁSTEČNÁ A CELKOVÁ S BŘEČŤANEM
Masáž je prováděna kvalifikovaným masérem, někdy označovaná jako „anticelulitidní“

masáž.Během procedury se využívají různé techniky. Břečťanový gel slouží k prohřátí

podkoží a následnému uvolňování tukové tkáně. Pomocí masáže se uvolněné toxiny

dostávají z těla ven. Cílem je urychlit uzdravovací proces zlepšením prokrvení proble-

matických oblastí, uvolnit a stimulovat svaly a zmírňovat bolest.

� Doba trvání: 20 – 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, medical wellness

MASÁŽ REGENERAČNÍ 
Regenerační masáž je prováděna na masážním lůžku, kde masér masíruje části těla

nebo celé tělo. Vlivem masáže dochází k rychlejšímu vyprazdňování povrchových žil

a lymfatických cest. Zlepšuje se přísun živin a kyslíku, ochranných látek a zároveň

se urychluje odbourávání škodlivin v organismu.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, medical wellness

MASÁŽ REGENERAČNÍ AROMA
Přímo ovlivňuje nervovou soustavu a hormonální sféru, zlepšuje krevní oběh a povzbu-

zuje metabolismus, poskytuje regeneraci sil po jakékoliv zátěži – fyzické i duševní,

působí jako prevence úrazů a nejrůznějších zdravotních problémů, zpomaluje stárnutí

a jeho příznaky (napíná a vyhlazuje kůži, zpomaluje vznik vrásek), a tím přispívá

k lepšímu a mladšímu vzhledu člověka, v neposlední řadě pomáhá udržovat člověka

ve skvělé psychické formě.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační

MASÁŽ TIBETSKÁ
Tibetská masáž představuje soubor mechanických podnětů, prováděných rukou na těle

klienta s cílem dosáhnout harmonie duše a těla. 

Indikace: nemoci pohybového ústrojí, neurovegetativní dystonie, stavy únavy a pře-

dráždění, rekonvalescence, nespavost, migrenózní bolesti hlavy

Kontraindikace: horečnaté a infekční nemoci, hnisavá a plísňová onemocnění kůže,

exkoriace, krvácivé stavy, osteoporoza, těhotenství, menstruace, nadměrné ochlupení

� Doba trvání: 30 – 40 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: analgetický, regenerační

marienbad.cz
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MASÁŽ AKUPRESURNÍ
Tato procedura je prováděna v pohodlné pozici vleže. Při tlakové masáži akupresurních bodů dochází

k postupnému uvolňování stažených nervů a svalů příslušných oblastí a především pánve. Pro větší

účinek doporučujeme opakování masáže.

� Doba trvání: 20 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, medical wellness

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ HLAVY
Cílem této speciální masáže prováděné fyzioterapeutem je podpořit lymfatický systém, zejména v pří-

padech, kde se vyskytuje nebo vyskytla funkční porucha. Masáž zahrnuje lehké rytmické pohyby

rukou, které jsou aplikované na lymfatické uzliny a lymfatický systém v oblasti hlavy a krku. Dochází

ke stimulaci činnosti lymfatických uzlin k pročištění těla, proudění lymfy napomáhá odstraňo-

vat toxiny, odpadní látky, buněčný odpad a mrtvé částice. Zároveň dochází k odstranění otoků

v obličejové části.

� Doba trvání: 30 minut 

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný, medical wellness

ŠKOLA ZAD
Procedura škola zad napomáhá mnoha lidem k bezbolestnému pohybu a k celkové tělesné rekonva-

lescenci. Zatím se některé cvičební teorie staly zastaralé, neboť dle nejnovějšího výzkumu lze tvrdit,

že neexistují správné či špatné pohyby, nýbrž dle situace a tělesné síly jen pohyby příjemné, výhodné

nebo nevýhodné. Krátkodobý program obsahuje cvičení zaměřené na všechny typy tělesných svalů,

které podporují správné držení těla. K nim bezpochyby patří břišní svalstvo, stehenní svalstvo a zá-

dové svalstvo.

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: rehabilitační

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. 

Indikace: primární a sekundární lymfedém zvláště po ablaci prsu, chronické otoky, v kosmetice jako

podpůrná léčba celulitidy.

Kontraindikace: neléčené maligní onemocnění, otoky v důsledku dekompenzace srdce, jaterních

a ledvinných onemocnění, neléčená hnisavá a plísňová onemocnění kůže.

� Doba trvání: 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

SIGOROL – masážní válec
Přístrojová masáž ke zpevnění a vypnutí vazivové 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 dekompenzovaná onemocnění, krvácivé stavy, po čerstvých

operacích, těhotenství

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: anticelulitní

RELAXACE | Ostatní relaxační procedury

AFRODITIN ZÁBAL
Tato procedura začíná masáží suchým kartáčem. Tato speciální masáž používá ladící techniky štěti-

novým kartáčem. Tato činnost pomáhá zvýšit prokrvení kůže a odstraňuje mrtvé buňky z vrchní vrstvy

pokožky. Zanechává povrch kůže hladký a vnímavý dalším procedurám. Poté je tělo potřeno speciál-

ním krémem obsahujícím šlehačku, med a pomerančový olej a pak je zabaleno. Krémový zábal je po-

nechán 20 minut, kdy jsou živiny z medu a šlehačky vstřebávány do kůže. Procedura je ukončena

krátkou relaxační masáží.

� Doba trvání: 45 – 50 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being

RAŠELINO–JÍLOVÝ OBKLAD
Jde o jednorázové obklady tvořené 5mm vrstvou směsi jílu a rašeliny mezi dvěma fo-

liemi. Na pokožku se přikládají propustnou vlieselinovou folií a ohřívají se pomocí pře-

nosných 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 ap-

likace. Dochází k mírnému prohřátí tkáně v místě aplikace, zlepšení prokrvení a k zlep-

šení regeneračních procesů v kůži a podkoží. Obklady mají své uplatnění hlavně v

kosmetice a u chronických bolestivých stavů, při kterých klasický slatinný zábal před-

stavuje velkou zátěž pro srdce a cévy. 

Indikace: Celulitida, podpůrná léčba obezity, chronická revamtická onemocnění, artrozy

Kontraindikace: Dekompenzace srdce a oběhu, akutní stavy, poranění kůže, otoky

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: analgetický, spasmolytický, regenerační

CELOTĚLOVÝ BAHENNÍ ZÁBAL Z MRTVÉHO MOŘE
Ošetření začíná tradičním tělovým peelingem, jenž čistí a otvírá póry a odstraňuje ne-

živou kůži. Peelingová směs je poté smyta v teplé sprše; mezitím se připravuje speci-

ální směs z bahna Mrtvého moře. Směs je aplikována na celé tělo, které je následně

zakryto fólií a přikrývkou. Po dvacetiminutové relaxaci je bahno odstraněno osvěžující

vodou. Na všechny problémové partie těla je pak aplikován účinný gel proti celulitidě.

� Doba trvání: 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, odstranění celulitidy, medical wellness

SVĚTELNÁ TERAPIE
Světelná terapie je léčebná metoda, při které působí světelná energie přes oči na hy-

pothalamus, který ovlivňuje pochody v těle. Důležitou roli zde hraje vegetativní nervový

systém a jeho působení na všechny životní funkce. 

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano 

� Přínos: analgetický a protizánětlivý

PÍSEČNÁ SLUNEČNÍ TERAPIE
Tato procedura využívá ultrafialové zařízení a podává se v místnosti, která navozuje

pocit pobytu u moře. Slouží k relaxaci a prohřátí organismu.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační

SAUNA 
Využívá se působení suchého, horkého vzduchu o teplotě 80 °C. Jakmile máte pocit

horka, opusťte prohřívárnu a ochlaďte se sprchou nebo proudem vody ze džberu. Po krát-

kém odpočinku můžete celou proceduru opakovat 2 – 3 x. Mezi jednotlivé fáze můžete

vložit plavání v bazénu. Pobyt v sauně vždy ukončete studenou sprchou a pokožku

důkladně vytřete. Pravidelné saunování přispívá ke zvýšení nespecifické obranyschop-

nosti, k otužování, k celkové regeneraci a relaxaci. 

Indikace: Je vhodná jako prevence chorob z nachlazení, onemocnění dýchacích cest, lehká

revmatická onemocnění, funkční poruchy prokrvení, migrény, klimakterických potíží.

Kontraindikace: Je nevhodné u všech akutních onemocnění a úrazů, u epilepsie, u nemocí

srdce a cév, nádorových onemocnění a krvácivých stavů.

Je nutné dodržovat správný pitný režim.

� Doba trvání: 10 – 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační

SOLARIUM
Tato procedura patří do fototerapie, využívá účinků UV záření na lidský organismus.

Před opalováním se odličte, vodou odstraňte všechny kosmetické přípravky a odložte

šperky. Během opalování si oči chraňte ochrannými brýlemi, uvolněte se a využijte tyto

marienbad.czAfroditin zábal
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minuty k relaxaci. Po opalování pokožku ošetřete vhodným krémem nebo mlékem s hydratačními

účinky. Nezapomeňte dodržovat správný pitný režim. 

Indikace: Celková rekonvalescence, osteoporóza, kožní choroby

Kontraindikace: Akutní infekce, užívání fotosenzibilizačních léků

� Doba trvání: 10 – 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační

TURBOSOLARIUM
Turbosolarium je vysoce účinný přístroj k fototerapii při níž vlivem UVA záření dochází k rychlému opá-

lení pokožky. Počáteční doba opalování se stanoví podle typu Vaší pleti. Aby jste dosáhli zdravé snědé

barvy zvyšujte dobu pobytu v soláriu 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 vhod-

ným 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 (radiotera-

pii) a děti do 15-ti let. 

� Doba trvání: 3 – 14 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační, regenerační

FITNESS | Cvičební lekce

PILATES
Joseph Pilates vyvinul svojí koncepci v Angliii, zatímco byl v zajetí během první světové války.

Koncepce je založena na principech jógy a Thai Chi (viz: Jóga, Thai Chi). Během práce v nemocnici

začal vymýšlet zařízení pro rehabilitaci svých pacientů, např. využíval pružiny z postelí, aby vytvořil

odpor. Pilates je především vyučováno na podložce, někdy s použitím speciálního vybavení, které se

téměř nezměnilo od původních nemocničních postelových pružin. Pokud je Pilates cvičeno svědomitě,

přináší mnohé výhody včetně zvýšení kapacity plic, sílu, flexibilitu, držení těla a rovnováhu. Rovnováha

a kontrola naučená při Pilates pomáhá ve všech oblastech života. Jeho metody jsou tak úspěšné,

že nyní je využívají všechny typy lidí od baletních tanečníků po ragbyové hráče.

� Doba trvání: 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

NORDIC WALKING
Nordic Walking se vyvinul z běhu na lyžích a jeho principem je používání dvou speciálně konstruovaných

vycházkových holí. To znamená, že při cvičení je zapojená vrchní část těla, což vede k intenzivnějšímu

kardio cvičení v porovnání s normální chůzí. Nicméně díky opoře vycházkových holí necítíte, že cvičíte

tak intenzivně, což znamená, že vnímáte menší míru námahy. Navíc jsou procvičovány paže, ramena,

hruď a zádové svaly celou škálou pohybů a jsou natahovány svaly, které jsou často ztuhlé. Hole jsou

také dobrou oporou a dodávají stabilitu při problémech s rovnováhou, problémech kolen a nohou.

� Doba trvání: 60 – 75 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

THAI CHI
Thai Chi, tak jak je dnes na západě provozováno, je kombinací pohybové formy jógy a meditace. V Thai

Chi existuje řada tzv. „forem“ (také zvaných „sestavy“), které sestávají z řady pohybů. Mnoho těchto

pohybů původně vzniklo z válečnického umění a z přirozeného pohybu zvířat a ptáků. Tyto pohyby

jsou vykonávány pomalu a ladně, s hladkými, souvislými přechody. V čínské filozofii a medicíně

existuje koncept „chi“, životní síla, která oživuje tělo. Cílem Thai Chi je starat se o cirkulaci této „chi“

v těle pro zlepšení zdraví a vitality. Dalším cílem je rozvinout klidnou a pokojnou mysl, soustředěnou

na přesné provádění cviků Thai Chi. 

� Doba trvání: 60 – 75 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: well being, medical wellness

POWER PLATE
Nová metoda péče o zdraví v každém věku. Nezáleží ani na úrovni Vaší fyzické zdat-

nosti, ani na Vašem životním stylu! Jedná se o skutečný průlom v kondičním i posi-

lovacím cvičení, protože umožňuje optimálně zatěžovat lidský organismus a přitom

minimalizovat nadměrné nárazy, dopady, zatížení. Výsledkem je, že tělo překonává da-

leko větší zátěž při každém pohybu. Přístroj je vibrační plošina, díky které nám vibrují

svaly a přitom nejsou namáhány klouby. Různými polohami jsou aktivovány svalové

partie. Vhodné pro osoby s nedostatkem pohybu, času, bolestmi zad, stresem.

Efekt cvičení: 

- Zvýšení svalové síly, výbušnosti, odrazových schopností

- Tvarování postavy a redukce celulitidy

- Zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivost

- Zlepšení rovnováhy a koordinace

- Zvýšení hustoty kostní tkáně

- Zvýšení hladiny některých hormonů

- Urychlení procesu zotavení a regenerace

- Podpora činnosti lymfatického systému

- Podpora nervosvalových funkcí

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: léčebný, relaxační

MECHANOTERAPIE
Provádí se asistované cvičení za pomoci přístrojů (rehabilitační stoly, rotopedy, posi-

lovací lavice, kladky, přístroje na cvičení dolních a horních končetin, ribstole, činky aj.)

� Doba trvání: 30 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný 

BIOSTIMULÁTOR
Nejmodernější druh fototerapie. Procedura je určena pro velkoplošnou 3D světelnou tera-

pii červeným polarizovaným quasimonochromatickým světlem s definovanými parametry. 

� Doba trvání: 8 – 35 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: protizánětlivý, biostimulační, analgetický

BIOSOLÁRIUM
Biosolarium je přístroj určený ke kosmetickým účelům – k opalování pokožky. Opálení

je rychlejší a trvalejší, se zesíleným účinkem UVA a filtrací UVB záření. Biosolarium má

i sedativní účinek na organismus a posiluje imunitní systém. 

Indikace: Posílení nespecifické obranyschopnosti, stavy po operacích, psoriasis, některá

onemocnění kůže

Kontraindikace: Nádorová onemocnění, stavy po radioterapii, fotodermatozy, těžká

ateroskleroza, atrofická pokožka, herpes zoster, otevřené rány

� Doba trvání: 6 – 12 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: kosmetický, regenerační

LAVATERM, DUOTERM
Lokální teplé obklady, kde teplo vzniká nahřátím ve vodní lázni nebo chemickou reakcí

uvnitř obkladu. 

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: analgetický, spasmolytický

EXTREMITER
Přístroj pro vakuumkompresivní terapii horních nebo dolních končetin. Střídáním pod-

tlaku a přetlaku dochází ke zlepšení prokrvení, výživy tkání, podporuje se znovuotevření

cévních spojek a zmenšení otoků. 

Indikace: Ischemická choroba dolních končetin, poruchy prokrvení, chronická žilní

nedostatečnost, lymfedém, trofické poruchy kůže

Kontraindikace: Trombozy a tromboflebitidy, rozsáhlé varixy

marienbad.cz
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� Doba trvání: 25 minut / 1 noha

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: protiedémový

MYOFEEDBACK
Procedura slouží k posílení svalů pánevního dna a nácviku správného močení. Účinnost cvičení si paci-

ent kontroluje sám pomocí počítače na monitoru. Důležitá je pohoda a soustředění pacienta.

� Doba trvání: 20 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ano

� Přínos: léčebný

VIBROSAUNA
Kombinovaná terapie, která využívá účinků vibrační masáže, tepla, relaxační hudby a aromaterapie.

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 dekompenzovaná onemocnění, pokročilá ateroskleroza, epilepsie,

kolísající hypertenze, stavy po centrální mozkové příhodě, onkologická onemocnění, rozsáhlé varixy,

klaustrofobie, kardiostimulátor.

� Doba trvání: 30 – 45 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne

� Přínos: relaxační, regenerační

GYMNASTIKA RELAXAČNÍ
Jedná se o relaxační terapii s postupným uvolňováním svalů podle Jacobsonovy metody. Tato relaxace

je založena zejména na systematickém napínání a uvolňování kosterního svalstva, čímž lze odstranit

svalové přepětí. Přitom vznikají příjemné tělesné pocity, které přispívají rovněž i k psychickému uvol-

nění. V případě dlouhodobé psychické nepohody se zátěž ve svalech odrazí na fungování centrální ne-

rvové soustavy a narušuje fungování kardiovaskulárních, endokrinních a jiných autonomních systémů.

� Doba trvání: 60 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: regenerační

MINERÁLNÍ KOUPEL V KRÁLOVSKÉ KABINĚ EDWARDA VII.
Klenotem hotelu Nové Lázně je královská kabina postavená roku 1896 v novorenesančním stylu.

Kabina byla pojmenována po anglickém králi Eduardu VII., který zde využíval minerální koupele

v originálním mariánskolázeňském prameni během svého lázeňského pobytu v Mariánských Lázních

v letech 1897 – 1909. Kabina má vstupní prostor s odpočívárnou, z něhož lze vstoupit do lodžie

směrem do parku. Vana, která se zde nachází je původní originál z roku 1896. Královská kabina je

bohatě zdobena štukovými stropy, zrcadly a malbou s romantickýmí výjevy. Královská kabina

zůstává v původní podobě a takovou úchvatnou krásou se nemohou chlubit žádné jiné lázně.

Dopřejte si královský zážitek ve stylu Edwarda VII. i Vy.

UNIKÁTNÍ PROCEDURY MARIA SPA

MARIINA MINERÁLNÍ KOUPEL S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM 
Koupel se podává v  historické vaně s obkladem z vodního dubu, teplota vody je 34 °C,

rašelina se přidává přímo do minerální koupele. Koupel zlepšuje prokrvení, působí proti

stresu, snižuje krevní tlak, zlepšuje funkci srdce, umožňuje vstřebávání užitečných látek

z rašeliny. Po proceduře je nutné se osprchovat směsí teplé vody a minerálního pramene.  

� Doba trvání: 20 minut koupel + 15 minut suchý zábal

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

MARIINO PLYNOVÉ JEZÍRKO S OXYGENOTERAPIÍ
Při této jedinečné proceduře se využívá originální bazének, kde hosté sedí po pás v pří-

rodním CO2, získávaném přímo z Mariina pramene. Procedura je kombinována s oxyge-

noterapií a doprovodnými relaxačními efekty. Tradiční postup procedury sahá až do roku

1905. Procedura zlepšuje prokrvení celého těla, zlepšuje saturaci hemoglobinu kyslíkem,

což pomáhá k regeneraci buněk a tím vede k omezení procesů stárnutí (anti-aging efekt).

Doporučuje se připoutání bezpečnostními pásy. Po proceduře se doporučuje odpoči-

nek na lehátku.

� Doba trvání: 25 minut  

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness

MARIA KNEIPP TERAPIE 
Tato procedura je založena na principu střídání studeného Mariina pramene a teplé vody

s přídavkem rašeliny. Procházka v kruhu a střídání bazénků v intervalu 60 sekund (teplá

voda 42 °C) – 15 sekund (minerální pramen 15 °C) zlepšuje prokrvení nohou. Dobře pů-

sobí proti stresu a pro relaxaci.

� Doba trvání: 5 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, medical wellness

MARIINA SLATINNÁ MASÁŽ
Tato procedura je klasickou masáží s přídavkem slatinné emulse a masážního oleje.

Pomáhá proti bolestem pohybového ústrojí, umožňuje vstřebávání užitečných látek

z rašeliny, má také kosmetický efekt. Masážní stůl Hasslauer je multifunkční stůl

s vyhřívanou masážní plochou.

� Doba trvání: 25 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness, regenerační

MARIINA SKUPINOVÁ INHALACE
Během procedury se do dýchacího systému a do plic inhaluje z fontány Mariina pra-

mene přírodní minerální voda nebo lék, které pomáhají rozpouštět hlen a čistit dýchací

cesty. Procedura je účinná při léčbě chronických dýchacích obtíží, alergií, následků

nachlazení nebo infekce horních cest dýchacích. 

� Doba trvání: 12 – 15 minut

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, medical wellness

MARIIN SLATINNÝ ZÁBAL 
Při této proceduře je slatina nanášena na předepsané partie těla. Tělo je zabaleno

a ponořeno do membrány vodního lůžka, které navozuje příjemný a hřejivý pocit

beztíže. Tělo je postupně prohříváno na doporučenou teplotu, kterou je možné regulo-

vat. Slatinný zábal snižuje lokální otoky v okolí kloubů a uvolňuje svalové napětí, po-

siluje protizánětlivé a imunitní procesy v těle, zlepšuje funkci chrupavky, pojivové tkáně

a meziobratlových plotének. Po proceduře se doporučuje klasická masáž.

� Doba trvání: 30 minut včetně sprchy

� Nutnost lékařského předpisu: ne 

� Přínos: léčebný, well being, medical wellness, relaxační, regenerační

marienbad.cz
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