
Rodzaj usługi 
Cena 

standardowa
Cena dla 
seniora

USŁUGI PSYCHOLOGA

Indywidualna konsultacja/poradnictwo psychologiczne (czas spotkania 60 minut) 120 zł 60 zł

Wsparcie w zaburzeniach neurologicznych np. po udarze - wsparcie psychologa i 
fizjoterapeuty - 8 wizyt psychologa (50 min) i 8 wizyt fizjoterapeuty (45min) 860 zł 600 zł

Ocena funkcji poznawczych 120 zł 60 zł

Indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych - 55 min 80 zł 60 zł

Grupy wsparcia/ spotkanie 30 zł 20 zł

Zajęcia „Akademia umysłu”/spotkanie 30 zł 20 zł

Ćwiczenia relaksacyjne z elementami jogi/spotkanie 20 zł 15 zł

Pakiet wsparcia psychologa – 5 spotkań (czas pierwszego spotkania 60 minut, czas 

kolejnych spotkań 50 minut) 
580 zł 280 zł

Pakiet wsparcia psychologa w domu klienta – 5 spotkań (czas pierwszego 

spotkania 60 minut, czas kolejnych spotkań 50 minut)
630 zł 330 zł

Pakiet rehabilitacyjny ze wsparciem psychologa łącznie 12 spotkań - 4 dni 

kinezyterapia (małe grupy) i fizykoterapia / 4 dni masaży leczniczych (45 minut) / 4 
spotkania z psychologiem (50 min.)

800 zł 550 zł

Pakiet rehabilitacyjny ze wsparciem psychologa   w domu klienta łącznie 12 wizyt -  
8 wizyt fizjoterapeuty (45 min.) / 4 wizyty psychologa (50 min.)

880 zł 650 zł

Konsultacja psychologiczna dla rodziców 120 zł

Warsztaty "Bliżej siebie, bliżej dziecka" 4 x 4 godziny 240 zł

USŁUGI REHABILITACYJNE

Wizyta fizjoterapeutyczna (60 min.) 100 zł 80 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna 60 zł 40 zł
Pakiet rehabilitacyjny łącznie 8 spotkań - 4 dni kinezyterapia (małe grupy) i 

fizykoterapia (60 min.) / 4 dni masaży leczniczych (20 minut) 
360 zł 250 zł

Pakiet rehabilitacyjny ze wsparciem psychologa łącznie 12 spotkań - 4 dni 

kinezyterapia (małe grupy) i fizykoterapia / 4 dni masaży leczniczych (20 minut) / 4 
spotkania z psychologiem (50 min.)

580 zł 400 zł

Pakiet rehabilitacyjny w domu klienta łącznie 8 wizyt fizjoterapeuty (45 min.) 700 zł 580 zł

Pakiet rehabilitacyjny w domu klienta łącznie 4 wizyty fizjoterapeuty (45 min.) 400 zł 300 zł
Pakiet rehabilitacyjny ze wsparciem psychologa   w domu klienta  łącznie 12 wizyt 
-  8 wizyt fizjoterapeuty (45 min.) / 4 wizyty psychologa (50 min.)

880 zł 650 zł

Masaż tkanek głębokich/masaż sportowy 30 minut - 1 seria 70 zł 55 zł

Masaż tkanek głębokich/masaż sportowy 30 minut  - 4 serie 260 zł 200 zł

Masaż tkanek głębokich/masaż sportowy 30 minut - 8 serii 500 zł 360 zł

Masaż tkanek głębokich/masaż sportowy 30 minut - 12 serii 750 zł 500 zł

Całościowy leczniczy 50 min. - 1 seria 100 zł 80 zł

Całościowy leczniczy 50 min. - 4 serie 360 zł 300 zł

Całościowy leczniczy 50 min. - 8 serii 700 zł 580 zł



Rodzaj usługi 
Cena 

standardowa
Cena dla 
seniora

Całościowy leczniczy 50 min. - 12 serii 950 zł 800 zł

Całościowy relaksacyjny 50 min. - 1 seria 110 zł 90 zł

Całościowy relaksacyjny 50 min. - 4 serie 400 zł 350 zł

Całościowy relaksacyjny 50 min. - 8 serii 750 zł 650 zł

Całościowy relaksacyjny 50 min. - 12 serii 1 050 zł 950 zł

Prądy TENS 15 zł 12 zł

Prądy IF 15 zł 12 zł

Ultradźwięki 15 zł 12 zł

Sollux 15 zł 12 zł

Pakiet - prądy TENS, prądy IF, ultradźwięki, sollux (do wyboru) - 4 serie 55 zł 45 zł

Pakiet - prądy TENS, prądy IF, ultradźwięki, sollux (do wyboru) - 8 serii 110 zł 90 zł

Pakiet - prądy TENS, prądy IF, ultradźwięki, sollux (do wyboru) - 12 serii 160 zł 125 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 30 min. - 1 seria 50 zł 40 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 30 min. - 4 serie 190 zł 145 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 30 min. - 8 serii 360 zł 270 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 30 min. - 12 serii 520 zł 400 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 50 min. - 1 seria 80 zł 70 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 50 min. - 4 serie 300 zł 240 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 50 min. - 8 serii 550 zł 450 zł

Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne 50 min. - 12 serii 850 zł 680 zł

Kinesiology taping (jedna aplikacja) 25 zł 20 zł

Igłoterapia (wizyta) 100 zł 80 zł

USŁUGI KOSMETYCZNE I PIELĘGNACYJNE

Zabiegi na twarz - masaż z peelingiem enzymatycznym i maską algową/kremową 60 zł 50 zł

Zabiegi na twarz - peeling kawitacyjny z ampułką maską i kremem 90 zł 80 zł

Zabiegi na twarz - zabieg nawilżający z sonoforezą 70 zł 60 zł

Zabiegi na twarz - zabieg rozświetlająco- liftingujący 70 zł 60 zł

Zabiegi na dłonie - manicure klasyczny 55 zł 50 zł

Zabiegi na dłonie - manicure biologiczny 45 zł 40 zł

Zabiegi na dłonie - manicure hybrydowy 70 zł 60 zł

Zabiegi na dłonie - manicure japoński 50 zł 45 zł

Zabiegi na dłonie - macnicure męski 50 zł 45 zł

Zabiegi na dłonie - ściąganie żelu/ hybrydy 15 zł 13 zł

Zabiegi na dłonie - masaż dłoni 20 zł 16 zł

Zabiegi na dłonie, stopy - obcięcie i opiłowanie paznokci 25 zł 20 zł
Zabiegi na stopy - pedicure frezarkowy (bez malowania) 70 zł 65 zł
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Zabiegi na stopy - pedicure frezarkowy z malowaniem hybrydowym 100 zł 90 zł
Zabiegi na stopy - pedicure SPA 100 zł 90 zł

Zabiegi na stopy - pedicure japoński 50 zł 45 zł

Zabiegi na stopy - pielęgnacja podeszwy stopy 40 zł 35 zł
Zabiegi na stopy - skórki i malowanie klasyczne 40 zł 35 zł
Zabiegi na stopy - skórki i malowanie hybrydowe 50 zł 45 zł
Oprawa oka - henna brwi 20 zł 18 zł

Oprawa oka - henna rzęs 15 zł 13 zł
Oprawa oka - regulacja brwi 10 zł 8 zł
Depilacja - górna warga 15 zł 13 zł
Depilacja - broda 15 zł 13 zł

Depilacja - całe nogi 70 zł 65 zł

Depilacja - łydki 40 zł 37 zł

Depilacja - ręce 40 zł 37 zł

DODATKOWE USŁUGI

Warsztaty manualne (florystyczne, kucharskie, piekarnicze, szydełkowanie, haft, 

decoupage, makrama, z rysunku, tworzenia biżuterii, komputerowe) – 2-3h
15 -100 zł 10 - 80 zł

Wsparcie opiekunki w miejscu zamieszkania - 1h 28 zł 25 zł
Wsparcie opiekunki w miejscu zamieszkania - 10h 260 zł 240 zł
Wsparcie opiekunki w miejscu zamieszkania - 20h 500 zł 450 zł
Opieka nad grobami - usługa jednorazowa (oczyszczenie i umycie pomnika, 

usunięcie zniszczonych elementów dekoracyjnych na pomniku, zapalenie znicza)
120 zł 120 zł

Opieka nad grobami - Usługi dodatkowe: zasadzenie roślin, zagrabienie liści, 

odśnieżanie, wymiana kwiatów w wazonie, położenie wiązanki okolicznościowej.
60 - 140 zł 50 - 130 zł

Gimnastyka dla seniora - 45min - 15 zł

Zajęcia "Zdrowy kręgosłup" - 45min 15 zł 15 zł

Vouchery/ bony podarunkowe na usługi wykonywane przez pracowników 

Centrum  (fizjoterapeuta, psycholog, kosmetolog, część warsztatów) ważne 12 

miesięcy

zakup 100 

- wartość 
110,00

zakup 100 

- wartość 
110,00

Vouchery/ bony podarunkowe na usługi wykonywane przez pracowników 

Centrum  (fizjoterapeuta, psycholog, kosmetolog, część warsztatów) ważne 12 

miesięcy

zakup 200 

- wartość 
220,00

zakup 200 

- wartość 
220,00

Vouchery/ bony podarunkowe na usługi wykonywane przez pracowników 

Centrum  (fizjoterapeuta, psycholog, kosmetolog, część warsztatów) ważne 12 

miesięcy

zakup 300 

- wartość 
330

zakup 300 

- wartość 
330

Vouchery/ bony podarunkowe na usługi wykonywane przez pracowników 

Centrum  (fizjoterapeuta, psycholog, kosmetolog, część warsztatów) ważne 12 

miesięcy

 zakup 500 

- wartość 
550 

 zakup 500 

- wartość 
550 

DODATKOWE INFORMACJE
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Członkostwo w Klubie Seniora „Aktywny Senior” w Centrum Wsparcia Seniora i 
Rodziny przy Stowarzyszeniu Lepsza Gmina Czerwonak

- 0 zł

Dojazd do klienta na terenie Gminy Czerwonak (nie dotyczy pakietów w domu 
klienta) 10 zł 10 zł

Czerwonacka Karta Dużej Rodziny/osoby z niepełnosprawnością - zniżka 5 % (nie 

łączy się ze zniżkami dla seniorów)

Usługi kosmetyczne i pielęgnacyjne - 10% do końca grudnia 


