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Piscina manantial minero-medicinal

25’

12,75€

Banyera (2 persones màxim)

30’

17,00€

Hidroteràpia (jacuzzi)

15’

18,20€

Dutxa “Escocesa” (ﬁsio amb aigua)
Pack Manantial minero-medicinal
Pack Vaporarium

34,00€

10+2

118,00€

6 sessions

80,00€

34,00€

Tractament asma / al·lèrgies 10 dies)

· P. Manantial, Vaporàrium, Hidroteràpia
· P. Manantial, Vaporàrium, Dutxa Escocesa
· P. Manantial, Hidroteràpia, D. Escocesa

· Piscina Manantial, Vaporàrium, Hidroteràpia, Embolcall (segons preferència)
· Piscina Manantial, Hidroteràpia, Peeling

44,00€

45’

58,00€

60’

75,00€

30’ Reﬂexoteràpia (estimula funcions orgàniques)

45,00€

20’ Craneal cervical (alivia tensions)

35,00€

corporal exfoliant amb sals de Mar Mort (rics
en vitamines) i Hidratació amb olis essencials

TERMOTERÀPIA
Infraroig localitzat per reforçar tractaments terapèutics

TRACTAMENTS ESPECÍFICS

Criotractament (estimula i millora la
microcirculació de la sang)

45,00€

·
·

Criotractament (estimulació varius)

75,00€

60,00€

Detox desintoxicant del cos:

Neteja facial profunda, mascareta
hidratant i massatge facial
Peeling corporal, exfoliació amb sals del
Mar Mort i hidratació
Consultar altres tractaments
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75,00€
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75,00€

Vi: recuperador i antioxidant

40,00€

75,00€

Xocolata: nutritiu i estimulant

40,00€

75,00€

ARTICULACIONS INFLAMADES

M

Informació general

(+34) 937 91 26 05

Gestió d’altes i sol·licituds: Paula

(+34) 608 462 799

Compra: banyador

14,00€

Abonaments per a tractaments prolongats, consultar
descomptes o promocions

Tots els preus inclouen l’IVA
Totes les teràpies amb reserva prèvia
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Estimulant cel·lular · Sedant i relaxant · Analgèsica i recuperadora muscular · Antiinflamatòria reumatisme i artrosi · Afeccions respiratòries, dermatològiques i post-covid
© 2022 Balneari Caldes d'Estrac

2,00€

Préstec: tovallola, sabatilles i casquet

85,00€ 160,00€

E

10,00€ / 17,00€

SERVEIS GENERALS

Piscina Manantial, Hidroteràpia, Fangoteràpia 85,00€ 160,00€

E

40,00€

Direcció mèdica
Dra. Cristina Álvaro
Gestió i seguiments médics
Inf. Ariana Cecalacoan
Organització i seguiments de tractaments
Susana Cano
Organització ﬁsioterapèutica
Ma José Alfonso

Solicitut de pressupost per a tractaments especíﬁcs amb control de metge.
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HIDRATANTS PER A LA PELL

EQUIP FACULTATIU

P. Manantial, Hidroteràpia, (Massatge 45’) 85,00€ 160,00€

Piscina Manantial, Vaporàrium, Algues
marines, Dutxa Escocesa, Hidratació

280,00€

IMSERSO PROGRAMA TERMALISME

Descontracturant muscular:

50,00€

5sessions

82,00€

Cirera: vitamínic i toniﬁcant

PARAFINES

5 sessions criotractament / estimulació varius
en 10 dies
325,00€

·
·

60,00€

Mans o/i peus 20’

·

Facial reaﬁrmant i mascareta amb crioteràpia
millora de la ﬂacciditat facial

30,00€

60’ Drenatge limfàtic

EMBOLCALLS

95,00€ 170,00€

34,00€

35,00€

30’ Drenatge limfàtic localitzat
Programa de tractament drenatge

85,00€ 160,00€

Criomassatge (analgèsic muscular i
neuropàtic, antiespàstic)

Peeling express amb mascareta hidratant

70,00€

40,00€

40’ Algues marines, Dutxa Escocesa, Hidratació 43,00€

Crioteràpia (aigua termal minero-medicinal congelada):

Fisioteràpia acuàtica consultar preus.

Mitjana: Fang negre, acabant amb dutxa mineromed.

DESINTOXICANT DEL COS

TRACTAMENTS POST-COVID

·

34,00€

Total oliva: dermatològica, acabant amb d. mineromed. 75,00€ 135,00€

100,00€

descans a la Cova de Sal

RELAXANT ESPORTIVA / DESCONTRAC. CIRC.

30’

85,00€
85,00€
85,00€

Regenerador de la pell:

QUIROTERÀPIA MASSATGES

28,50€

44,00€
44,00€
44,00€

Localitzada: Fang verd, dutxa mineromed., Hidrat. amb olis es. 20,00€

Total negre: acabant amb dutxa mineromedicinal 60,00€ 105,00€

· Criotractament, Hidroteràpia, Dutxa
75,00€
Escocesa / Bitèrmica
· Criotractament, Hidroteràpia, (Massatge 30’)

128,00€

20’

50,00€
50,00€
50,00€

Esportiu Terapèutic:

16,00€
45’

27,00€
27,00€
27,00€

Vitalitzador:

RESPIRATÒRIA, DERMATOLÒGICA

Cova de sal
Respirant sal terrestre ionitzada

NEGRE / VERD / OLIVA
DESCONTRACTURANT, VASOCONSTRICTOR

· Vaporàrium i Piscina Manantial
· Piscina Manantial i Hidroteràpia
· Piscina Manantial i Dutxa Escocesa

HALOTERÀPIA COVA DE SAL
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FANGOTERÀPIA

Relaxant:

19,00€

Vaporàrium “Sauna Humida” desintoxicant 20’/30’ 14,90€
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CIRCUITS DE SALUT I BENESTAR

BALNEOTERÀPIA
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Aigua mesotermal clorurada sòdica, que emergeix de
2.800m. de profunditat i brolla a 38,8C., l’única que no
cal alterar la seva composició química.
•
Piscina del
broll: tractament
únic i tradicional
del Balneari amb
l’aigua que arriba
directamnet del
m a n a n t i a l
minero-medicinal i que constantment es renova, mantenint la
seva temperatura i propietats originals biològiques, químiques
i físiques. Duració entre 20 i 25’.
• Individualment tenim les banyeres (per a màx. 2 persones) on
podeu ajustar la temperatura desitjada.
• Les banyeres amb bombolles - jacuzzi
- són ideals per a les contractures,
toniﬁcants i relaxants.
• Combinades amb el nostre vaporàrium
vapor de l’aigua minero-medicinal,
desintoxiquen el sistema respiratori.
• Haloràpia o cova de sal creant el
microclima de les coves de sal
subterrànies, beneﬁciant els estats
d’esgotament, el sistema nerviós,
respiratori, dermatològic i en general
proveeixen un benestar.
• Dutxa escocesa: tractament toniﬁcant,
descongestiu, reaﬁrmant pel teixits
musculars.
• Quiroteràpia: tractaments per a
prevenir o curar disfuncions somàtiques
o orgàniques (esquena, cames, etc.)
adequats per a rehabilitació.
• Fangoteràpia, aplicació de fang
balsàmic mineralitzat
és
molt
apropiat per a contractures cròniques.
• Tractaments post-covid persistents,
Alleugerir símptomes com el dolor
d’articulacions, musculars, migranyes, respiratoris o marejos.
Cal no haver tingut patologies greus.

Balneari Caldes d’Estrac. Direcció: Aigües Termals Caldes S.L.
administracio@termalscaldetes.com

Aigua mineromedicinal, estimulant
i sedant, dilueix i elimina toxines,
reconstituent (ferro, fòsfor...) i
energitzant.

Aigua i Bellesa

“L’aigua de la bellesa i la salut”
Els productes cosmètics aconsegueixen més potència amb combinació
de les aigües mineromedicinals.
• Algues marines apliacació d’algues marines amb
efecte drenant.
• Embolcalls revitalitzants
i desintoxicants per a
mimar-se.
• Crioteràpia amb aigua termal = teràpia
circulació sanguínia perifèrica, alleujament
de les varius, efecte analgèsic, disminueix
espasme muscular.
• Teràpia corporal aquàtica per a nadons.

Història
L’aigua termal de Caldes d’Estrac és mil.lenària. Fa
uns 800 anys quan es va fundar la primera casa de
curació al poble de Caldes, aquesta aigua s’utilitzava per sanar malalties i procurar el benestar. Als
segles XIV i XV els Reis Catalans s’hi banayaven i en
bevien. Més tard, aquestes termes guanyaren fama
per tot arreu, el seu
màxim esplendor fou als
segles XIX i XX on es generalitzà la pràctica
de l’estiueig i Caldes es va convertir en la
capital catalana de la salut i del repòs: “dolce
faré niente”. Ara, en els últims anys i de la mà
d’Aigües Termals Caldes SL, hem posat tota
l’ànima per a néixer.
COL·LABORADORS:
HORARI: Dilluns a dissabte: 9.30 a 14.00 h - 16.00 a 20.00 h
Diumenge: 10.00 a 14.00 h
AMB EL SUPORT DE:

HORARI ESTIU: Matins: 9.30 a 14.00 h - Tardes: 16.30 a 20.30 h

Tel. 937 91 26 05 - 639 928 186
C/ La Riera, 29 · 08393 Caldes d’Estrac · BCN
www.balnearicaldetes.cat - info@balnearicaldetes.cat

