ZOZNAM BENEFITOVÝCH BALÍKOV
Benefitové balíky si môžete vybrať ako doplnok k programom:
ProCare Exclusive a ProCare Family Exclusive

RelaxPlus
klasická masáž (40min)
rašelinový zábal/lavatherm (10min)
alebo
relaxačná masáž chodidiel (30min)
rašelinový zábal/lavatherm (10min)
alebo
masáž chrbta s prvkami refelexnej
segmentovej techniky (40min)
rašelinový zábal/lavatherm (10min)

SmartPlus

PROGRAMY OSOBNEJ
STAROSTLIVOSTI

pre klientov od 18 rokov
doplatok 19 €
dĺžka programu 12 mesiacov

PreventPlus
KP
KP
KP
KP
KP
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Potravinová intolerancia
KardioPrevent
Mini
Medium
Maxi

DOPLATOK

9€
69 €
39 €
69 €
199 €

FitMenu
zostavenie stravovacieho plánu odborníkmi
v oblasti preventívnej a športovej výživy
s prihliadnutím na stravovacie preferencie

DentalPlus
1x dentálna hygiena s inštruktážou
balíček prípravkov dentálnej hygieny

LIEČIME
VÁS

RehabPlus
mäkké techniky (20min)
liečebný telocvik podľa indikácie (30min)
fyzikálna terapia podľa indikacie (10min)

DermaPlus
odstránenie 1 znamienka
ošetrenie keloidov alebo vyšetrenie
dermatoskopom
balíček kozmetiky DermaPlus

JuniorPlus

0907 888 999
info@procare.sk

pre deti a mládež do 18 rokov
doplatok 19 €
dĺžka programu 12 mesiacov

www.procare.sk

SMART

PROGRAMY OSOBNEJ
STAROSTLIVOSTI

Dĺžka programu

Light

Junior

69 €

189 €

7 dní

12 mesiacov
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EXCLUSIVE

Smart

Family
Smart

209 €

619 €

12 mesiacov
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12 mesiacov

Exclusive

Family Exclusive

549 €

1 099 €

12 mesiacov

12 mesiacov

2ks

2ks + 2ks

0€

0€
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Komplexný manažment klienta
Služby klientskeho centra
Služby privátneho call centra
Klientska karta
Online klientská zóna
Mobilná aplikácia Môj ProCare
SMS notifikácie pred vyšetrením
50 % zľava na cenu spoplatnených potvrdení 1
Osobná recepčná/osobný recepčný 					
Benefitové balíky

				

Priorita dovolateľnosti na privátne call centrum					
ProCare Lekár 24 doplatok (na osobu) 2

50 €

25 €

25 €

25 €

Služby obsahujúce zdravotný výkon nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.
Platný cenník ponúkaných programov osobnej starostlivosti je dostupný na www.procare.sk.
Ponuka programov osobnej starostlivosti je platná od 1. 1. 2020.
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Neplatí pre zbrojný preukaz.

3

Program ProCare Junior je dostupný pre deti a mládež
do 18 rokov.
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Program ProCare Family Exclusive zahŕňa 2 programy Exclusive
a programy osobnej starostlivosti pre deti bez ohľadu na vek.

2

Volajte a využívajte službu na tel. čísle 0918 911 911.
Dĺžka programu je 12 mesiacov.

4

Program ProCare Family Smart zahŕňa 4 programy osobnej
starostlivosti pre členov rodiny.

6

Zľavnenú cenu za PreventPlus hradí klient zdravotníckemu zariadeniu,
v ktorom komplexnú prehliadku (KP) absolvuje.

