V našich lázeňských domech Vám
poskytneme nejen lázeňské a wellness
služby na vysoké úrovni, ale i bohaté
kulturní a společenské vyžití.
Priessnitz***
Hlavní lázeňský hotel s kapacitou 251 lůžek. K dispozici je ošetřovna,
ordinace lázeňských lékařů, balneoterapie, fyzioterapie, bazén a bohatá nabídka wellness a beauty služeb. V restauraci s domácí i mezinárodní kuchyní je i možnost volby dietní a vegetariánské stravy.
Příjemné prostředí nabízí denní bar, taneční kavárna a další společenské prostory. Hosté mohou využít i bezdrátové WI-FI připojení
k internetu. Nově jsme připravili 12 zrekonstruovaných apartmánů.

Co u nás léčíme
Nemoci oběhového ústrojí:
hypertenze, ischemická choroba srdeční, léčebně edukační pobyty
pacientů s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie, hypertenze, diabetes mellitus, obezita, hyperurikemie,
genetická zátěž).
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí:
zvýšená funkce štítné žlázy, stavy po operaci štítné žlázy, stavy
po operaci adenomu nadledvin a hypofýzy

Nové relaxační
a balneo
centrum

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí:
astma bronchiale, chronická bronchitida, chronická obstrukční
pulmonální nemoc, stavy po operacích dýchacích cest, chronické
záněty dutin, poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, alergické rýmy, stavy po zánětu plic, plicní fibrózy,
pneumokoniózy
Duševní poruchy:
neurózy, depresivní poruchy, psychosomatická onemocnění, poruchy spánku apod.

Jan Ripper***

Nemoci kožní:
atopické ekzémy, dermorespirační syndromy

Zrekonstruovaný lázeňský hotel s celkovou kapacitou 87 lůžek.
Hostům je k dispozici jídelna, recepce s nepřetržitým provozem i připojení k internetu prostřednictvím WI-FI.

Nemoci ženské:
funkční poruchy, klimakterický syndrom, poruchy krvácení apod.
V našich lázních dosahujeme výrazných léčebných úspěchů při léčbě
těchto onemocnění u dětí i dospělých. Informujte se u svého lékaře
o možnosti zařazení do léčebného lázeňského programu našich lázní.

Bezruč***
Moderní lázeňský hotel s kapacitou 89 lůžek. V budově se nachází
inhalatorium, ordinace, ošetřovna, jídelna a recepce s nepřetržitým
provozem. K dispozici je bezdrátové WI-FI připojení k internetu.
Podrobnější informace Vám rádi sdělíme zde:
Priessnitzovy léčebné lázně a. s.,
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník,
tel. +420 584 491 111, fax: +420 584 411 412,
e-mail: rezervace@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

Priessnitzovy
léčebnélázně

Moderní wellness
Po rozsáhlé rekonstrukci byly v roce 2010 zprovozněny nové,
moderní provozy balneo centra v lázeňském domě Priessnitz.
Velmi příjemně působí propojení tradiční Priessnitzovy vodoléčby s moderními wellness a beauty aktivitami.

Tradiční procedury
- jsou vybudovány v duchu návratu k tradici zakladatele moderní
vodoléčby Vincenze Priessnitze. Naleznete zde koupele v dřevěných
vanách určených pro tradiční procedury (jako je například Priessnitzova jednofázová či dvoufázová pololázeň), i nově vybudovaný
tzv. Saunový svět. Zde jsou umístěny 3 typy saun - aromasauna,
finská sauna a parní sauna, je zde k dispozici ochlazovací bazének
a sprchy, Priessnitzův chodníček pro koupele dolních končetin,
whirlpool pro 6 osob a prostor pro odpočinek a relaxaci s možností
občerstvení. Využívají se zde vodoléčebné postupy založené na střídání chladových a tepelných podnětů.

- je koncipován jako místo k relaxaci, načerpání sil, nacházení
rovnováhy a snižování rizika civilizačních chorob. V nově pořízených vanách nabízíme jak tradiční koupele - perličkovou, bylinnou,
rašelinovou, koupel se solí z Mrtvého moře, tak i nově koupele
s aromaolejem, s květy růže, s mandlovými květy, vinnou koupel
a relaxační pivní lázeň. Nové hydromasážní vany mají zabudováno
cca 130 masážních trysek a kombinací vhodné teploty a proudu
vody dochází ke svalové relaxaci. Bazének pro koupele dolních
končetin je určen ke koupelím s využitím střídání teplé a studené
vody. Whirlpool pro 4 osoby je umístěn samostatně, je zde k dispozici prostor pro odpočinek, sprcha a občerstvení. V prostoru
moderního wellness jsou také umístěny skotské střiky.

Beauty studio
- se zaměřuje na formování postavy, zkrášlování těla s vlivem
na zevní i vnitřní prostředí těla, zlepšení stavu kůže, pleti, docílení
lepší kvality života klientů. Obsahuje moderní vany pro koupele,
odpočinková lehátka, prostor pro lymfodrenáže, Waldmann a další
přístroje pro dermatologická ošetření. V těchto prostorách se nachází
zcela unikátní novinka jenž dosahuje vysokou účinnost při redukci
tukových vrstev, odstranění celulitidy, zpevnění a vyhlazení pokožky,
zlepšení okysličení tkání - přístroj VIP Line.

Individuální techniky
- jednotlivé rekonstruované místnosti slouží k celkovému uvolnění,
očištění organismu od cizorodých látek a zlepšení stavu pohybového aparátu. Součástí jsou prostory pro různé druhy masáží,
computerovou kineziologii, podologické vyšetření a rehabilitaci.

Elektroléčba, parafínové
a rašelinové zábaly
- nově vybudované prostory pro využití elektroléčby a aplikaci
zábalů. Novinkou jsou zábaly z černého jílu.

