
Sala relaksu Geriatrics 

ul. Drożdżowa 2 , 31-542 Kraków 

Czynna od pn.-pt. godz. 15.30-20.30 

Obowiązują zapisy: tel. 667248065, e.zytynskachwast@interia.pl 

 

Cennik usług za godzinę: 

 Członek CAS Geriatrics- jednorazowe wejście- 5 zł 

 Osoby poniżej 60 roku życia- jednorazowe wejście- 12 zł 

 Karnet dla członków CAS Geriatrics (10 wejść)- 25zł  

 Karnet dla osoby poniżej 60 roku życia (10 wejść)- 60zł 

 

Wyposażenie sali relaksu Geriatrics: 

1.Elektryczny masażer głowy (2 szt.) – kask służy do masażu  okolic oczu, ma na celu 

wywołanie stany odprężenia. Posiada wbudowany odtwarzacz muzyczny, który umożliwia 

indywidualne słuchanie muzyki podczas masażu. Kask jest regulowany zgodnie z własnym 

obwodem głowy. Podczas masażu można wybrać masaż ciśnieniem powietrza oraz masaż 

gorącą podczerwienią. Zalecany jest minimum 15 minutowy codzienny masaż głowy. Masaż 

w kasku niweluje ból głowy, szyi, łagodzi zmęczenie, poprawia sen, pamięć, zapobiega 

pogłębieniu się krótkowzroczności.  

2. Elektryczne masażer dłoni (2 szt.) – masażer ma na celu poprawę ukrwienia dłoni. 

Ugniatanie dłoni przez minimum 10 minut dziennie złagodzić bóle głowy i wzmacnia zatoki, 

ma zbawienny wpływ na węzły chłonne i przełyk, wzmacnia płuca. Masaż dłoni wskazany jest 

dla tych osób, które paliły dużo papierosów i narażone są na nowotwory. 

3. Elektryczny masażer stóp (2szt.) –podczas masażu wykorzystana jest metoda masażu 

shiatsu, za pomocą której  stymulowane są punkty akupunkturowe na podeszwach stóp. Masaż 

wspomaga krążenie krwi w stopie i przyspiesza metabolizm. Podczas masażu można sobie 

wybrać tryb i temperaturę nagrzewania stóp. Minimum 10 minutowy masaż stóp poprawia 

krążenie krwi, ale także rozluźnia umysł i utrzymuje ciało w zdrowiu. 

4. Elektryczny masażer szyi i karku (2 szt.)- podczas masażu wykorzystana jest metoda 

masażu shiatsu. Masażer wyposażony jest w 2 głowice, a każda z nich posiada 8 punktów 

masujących, co łącznie daje aż 16 punktów masujących. Masażer wyposażony jest w lampy do 

infraterapii, co jeszcze bardziej zwiększa jego skuteczność. Zastosowanie masażera shiatsu: 

masaż szyi i ramion, masaż pleców, masaż odcinka lędźwiowego, masaż nóg i stóp, masaż 

brzucha, masaż relaksacyjny, masaż rozluźniający, redukcja cellulitu, łagodzenie objawów 

żylaków, leczenie przewlekłego napięcia mięśniowego. Minimum 15 minut masażu niweluje 

bóle ramion, szyi, pleców i odcinka lędźwiowego, rozluźnia mięśnie ramion, nóg i stóp, 

rozluźnia przewlekłe napięcie mięśniowe, polepsza jakość snu, poprawia cyrkulację krwi, 

poprawia detoksykację układu limfatycznego, poprawia funkcje przewodu pokarmowego, 



łagodzi zaparcia oraz inne problemy żołądkowo-jelitowe, infraterapia światłem podczerwonym 

niweluje bóle menstruacyjne. 

5.Platforma wibracyjna – 15 minut ćwiczeń na platformie wibracyjnej widocznie ujędrniania 

ciała (skóra wytwarza kolagen i elastynę), redukuje tkankę tłuszczową, zwiększa masę 

mięśniową, poprawia kondycje, obniża stres (wywołuje uczucie relaksu). 

6.Bieżnia elektryczna - jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zrzucić zbędne 

kilogramy, zapewnia kompleksowy zestaw ćwiczeń, dzięki którym można poprawić kondycję 

oraz wzmocnić mięśnie: nóg, ramion, pleców, rąk, brzucha. Użytkownik podczas używania 

bieżni ma możliwość: zdefiniowania limitów: prędkości, czasu, spalania kalorii, dostosowania 

treningu do swoich potrzeb i możliwości dzięki różnym programom treningowym. 

7. Łóżko masujące CERAGEM- jest to zautomatyzowane łóżko do masażu termicznego, 

rekomendowane przez światowe autorytety urządzenie do rehabilitacji kręgosłupa. Codzienny 

masaż 30 minutowy nie tylko eliminuje ból kręgosłupa, lecz dodatkowo oddziałuje na organizm 

jako całość: relaksuje, wpływa na trawienie, krążenie, wzmacnia odporność, koncentrację, 

modeluje sylwetkę. 

8. Waga łazienkowa Ozeri - dzięki możliwości szybkiego pomiaru wagi i obliczania masy 

mięśniowej i pomiarów kości, urządzenie jest jednym z najbardziej zaawansowanych wag 

łazienkowych. 

 

Serdecznie zapraszam!  

 

Prezes Fundacji Geriatrics 

Elżbieta Żytyńska-Chwast 


