MASAŽAI I R KI NEZI TERAPI JA
25 €

Individualus kineziterapijos užsiėmimas (30 min.)

115 €

Segmentinis masažas (15 min.)

10 €

Galvos masažas (15 min.)

10 €

Galvos, kaklo ir pečių juostos masažas (30 min.)

30 €

Nugaros masažas (30 min.)

30 €

Plaštakų masažas (15 min.)

10 €

Rankų masažas (30 min.)

20 €

Pėdų masažas (15 min.)

10 €

Kojų masažas (30 min.)

30 €

Viso kūno masažas (60 min.)

55 €

Masažas gali būti atliekamas masažo kabinete arba
svečių kambariuose.
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Individualios kineziterapijos užsiėmimų kursas (5 k.)

Pirmo

susitikimo

konsultacija,

metu

išsiaiškinami

suteikiama
poreikiai,

individuali
individualiai

parenkamas masažas ar masažų kursas.
Siekiame,

kad

mūsų

meistrų

atliekami

masažai

pagerintų mūsų svečių savijautą, gyvenimo kokybę,
padėtų

atsipalaiduoti

užliejančią ramybę.

bei

pasinerti

į

visą

kūną

I NDI VI DUALŪS SI ELOVADOS UŽSI ĖMI MAI
Terapinis užsiėmimas su profesionaliu muzikos
terapeutu, taikant įvairius muzikos terapijos metodus
(45 min.)

20 €
20 €

Logopedinės paslaugos taikant muzikos terapijos
metodus (45 min.)

20 €

Terapinis pokalbis su sielovados specialistu (45 min.)

20 €

Terapinis pokalbis su sielovados specialistu
artimiesiems (45 min.)

20 €

Šv. Mišių aukojimas jūsų intencija

laisva
auka

LABORATORI NI AI TYRI MAI
Senjorams rekomenduojamų kraujo tyrimų
paketas
Automatizuotas hematologinis tyrimas (bendras
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Muzikos terapija kartu su sielovados pokalbiu (45
min.)

20 €

kraujo tyrimas)
Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas
Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas
Kreatinino koncentracijos nustatymas
Šlapalo koncentracijos nustatymas
Lipidograma (keturių tyrimų kompleksas, kurį
sudaro: bendrojo cholesterolio, DTL cholesterolio
(didelio tankio lipoproteinai), MTL cholesterolio
(mažo tankio lipoproteinai) ir trigliceridų (TG)
koncentracijos nustatymas kraujo serume)
Vitaminas D

20 €

Mikroelementų ištyrimas

45 €

K Kalio koncentracijos nustatymas
Na Natrio koncentracijos nustatymas
Cl Chloridų koncentracija
Mg Magnis
Cu Varis
Zn Cinkas
Ca bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas
Ca++ jonizuoto kalcio koncentracija
Cak koreguotas kalcis

Skydliaukės ištyrimas

8€

Alaninaminotransferazė (GPT, ALT)
Aspartataminotransferazė (GOT, AST)

Inkstų funkcijos tyrimai

27 €

CREA kreatininas
GFG glomerulų filtracijos greitis (pagal Cockroft-
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IP Fosforas

Gault formulę, svoris)
UREA šlapalas

Kepenų ir tulžies ištyrimas
GOT (AST)
GPT (ALT)
Bilirubinas bendras
Bilirubinas tiesioginis
Šarminė fosfatazė
Gama GT

20 €

