
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v  Poliklinika AGEL Praha  
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

a dalších souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních 

výkonů. 
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Platnost ceníku  

od 1. 1. 2023 

      Masáže 
 
Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882. 

 

Výkony ambulance 
 
Název výkonu 

 
  Lymfatické masáže 

 
  Dolní končetiny (55 min) 900 Kč 

Horní končetiny (55 min) 900 Kč 

Obličej a hlava (55 min) 900 Kč 

Záda a šíje (55 min) 900 Kč 

  Před každou lymfodrenáží musí nejdříve proběhnout ošetření krku, které je zdarma a je 
započítáno v čase. 

 
  Celkové ošetření je možné nejdříve po 4. lymfatickém ošetření částečném. 

 Tělo se na celkovou detoxikaci musí připravit, aby nebylo přetíženo. 
 Doba trvání přibližně 3 hodiny. 
 

  Klasické masáže 
 

  Masáž celková - relaxační/regenerační masáž (55 min) 780 Kč 

Masáž celková - relaxační/regenerační masáž (85 min) 980 Kč 

Masáž celková - relaxační/regenerační masáž (115 min) 1 500 Kč 

Masáž zad a šíje (55 min) 780 Kč 

Masáž nohou (25 min) 540 Kč 

Masáž rukou (25 min) 540 Kč 

  Indická Masáž SNÉHAN (hloubková, intenzivní) 
 

  Indická masáž Snéhan (55 min) 900 Kč 

Indická masáž Snéhan horní/dolní (25 min) 650 Kč 

Indická antistresová masáž hlavy, šíje a obličeje (25 min) 650 Kč 

Indická masáž Snéhan záda a šíje (55 min) 900 Kč 

Indická masáž Snéhan záda, šíje, horní/dolní končetiny (85 min) 1 020 Kč 

Indická masáž Snéhan celé tělo (horní a dolní končetiny, záda, šíje) (115 min) 1 620 Kč 

 
 

 


