
Tento rekonvalescenční léčebný program je zaměřen na podporu a posílení 

imunitního systému po prodělání onemocnění dýchacích cest a post-covidových 

stavech. Léčba je cílena na optimalizaci trávicích procesů a obnovení rovnováhy 

v organismu pomocí pitné kúry a procedury zvané vícestupňová 

oxygenoterapie. Ta byla vyvinutá prof. Von Ardenenem a v Karlových Varech se 

používá od r. 1981. Inhalace medicinálního kyslíku zvyšuje hladinu kyslíku v krvi 

a ovlivňuje regeneraci buněk. Pití termálních pramenů komplexně zasahuje do 

hospodaření organismu, vede k úpravě narušeného metabolismu.  Kromě toho, 

že pravidelné pití termálních pramenů vede k mechanickému čistění organismu, 

horké prameny vyvolávají prokrvení a uvolnění sliznice, zklidňují pohyblivost 

žaludku a střev a tím dochází k lepšímu vstřebávání minerálů obsažených ve 

vodě a nastartování správné látkové výměny.    

Pobyt zahrnuje následující služby: Pobyt zahrnuje následující služby: Pobyt zahrnuje následující služby:  
 min. 6 nocí - pokoj s koupelnou (vana/sprcha), WC, TV, telefonem, 

internetem, vysoušečem vlasů, lednicí, varným setem - lázeňský hotel Kriváň 

 min. 6 x polopenze (snídaně/večeře servírovaná, výběr z 10 druhů pokrmů  

       lázeňského menu, dietní a vegetariánská strava možná) 

 léčení na min. 6 nocí: vstupní lékařská prohlídka, EKG dle potřeby, základní 

laboratorní testy, doporučené lázeňské procedury (9 hlavních a 9 vedlejších 

procedur): 3 x kyslíková terapie doplněná vitamíny, 3 x inhalace / solná 

jeskyně, další procedury na předpis lékaře) 

 za doplatek  - infuze vitamínu C, analýza složení těla pomocí INBODY 770 

 dárek na posílení imunity 

 pohotovostní služba zdrav. sester 

Doporučená délka pobytu může být prodloužena. V případě, že Váš program 
neodpovídá doporučené délce programu, bude Vám počet doporučovaných procedur 

upraven dle délky Vámi zvoleného pobytu. 
Možné kontraindikace konzultujte s lékařem. Procedury mohou být na základě 

zdravotního stavu klienta lékařem upraveny.   

 



Místo nejen pro kvalitní lázeňský pobyt....  
 

 ideální poloha v centru Karlových Varů v těsné blízkosti kolonád 
s minerálními prameny 

 
 Sanatorium Kriváň, hotely Concordia Lux a Slovan: 117 jedno- a 204 

dvoulůžkových, komfortně zařízených pokojů, 19 apartmánů v *** 
kategorii, všechny pokoje vybaveny internetem 

 
 vlastní balneoprovoz s termální minerální vodou a nabídkou více než 45 

druhů procedur  
 
 Wellness & Spa centrum (bazén s protiproudem, chrličem, perličkovou 

masážní lavicí, saunový koutek, relaxační masáže  
 
 24 hodinová pohotovostní služba zdravotních sester 
 
 vlastní parkovací dům s kamerovým systémem (54 míst) - nutno rezervovat 

předem   (125,- Kč / den při pobytu min. 6 noci, kratší pobyt 170,- Kč / den) 
 
 restaurace, letní terasa * cukrárna *  knihovna * směnárna * kadeřnictví * 

pedikúra-manikúra * kosmetický salón * transfery, hotelové taxi * výlety do 
okolí * průvodcovské služby  * dětský koutek s venkovním hřištěm v hotelu 
Slovan 

*Poplatek z pobytu není zahrnut v ceně a bude vybírán v den příjezdu na recepci.     

2022 (CZK) 
 

Jednolůžkový  
pokoj 

Dvoulůžkový  
pokoj 

Cena na osobu  / noc 2 000,- 1 800,- 


