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Preţuim fericirea sufletului și sănătatea corpului!

We value the happiness of soul and body health!



Salis este primul hotel de 4**** din Turda, Jud. Cluj, 

România, având concept de Medical SPA. Situat la 300 m 

de Salina Turda – „Paradisul de sub pământ", Salis 

Hotel&Medical SPA este un tribut adus luxului și sănătaţii.

Vă puteţi bucura la Salis Hotel&Medical SPA de confort, 

de relaxare, de reţete culinare din bucătăria tradiţională și 

internaţională, cât și de tratamente wellness și medicale.

Principala resursă folosită la Salis SPA este sarea.

Datorită beneficiilor pe care sarea le are, Salis SPA a creat 

programe și tratamente pe bază de sare.

Oaspeţii se pot bucura de momente de liniște cu un 

tratament natural SPA într-unul din cabinetele noastre de 

masaj, într-o cadă de hidromasaj pentru relaxarea 

întregului corp, în hammam pentru o experienţă inedită 

de curăţare, în saună pentru creșterea imunităţii, în 

piscină pentru eliminarea tensiunilor musculare și în 

Jacuzzi cu apă sărată pentru reducerea durerilor 

reumatice și a problemelor respiratorii.

Suntem unici în Transilvania pentru programele 

personalizate oferite, tratamente wellness, recomandari 

de  nutriţie și consultaţii medicale, prin care readucem 

vitalitatea și sănătatea, necesare unei vieţi normale.

Salis Hotel&Medical SPA este un mod de viaţă, care arată 

că doar având grijă de noi, preventiv și curativ putem 

avea o viaţă de calitate, lipsită de stres și plină de energie.

Scopul  nostru  este  să  ech i l ibrăm  s istemul 

dumneavoastră pe toate planurile sale: fizic, emoţional și 

mental.

Ne recomandă profesionalismul, dăruirea, pasiunea, 

prietenia și încrederea.

Pachetele noastre sunt complete: cazare într-una din 

camerele hotelului, tratamente corporale și faciale, 

consultaţii, nutriţie, recomandări. 

Echipa Salis Hotel&Medical SPA este formată din 

specialiști, care vă vor pune la dispoziţie toate resursele, 

astfel încât să fiţi sănătoși, relaxaţi și fericiţi.

Salis is the first 4**** hotel in Turda, Cluj County, 
Romania, with Medical SPA concept. Located at 300 m 
from Turda Salt Mine - "paradise under the earth", Salis 
Hotel & Medical SPA is a tribute to luxury and health. You 
can enjoy the Salis Hotel & Medical SPA comfort, 
relaxation, recipes of traditional and international 
cuisine, and wellness and medical treatments. 
The main resource used at Salis SPA is salt.
Due to the benefits that salt has, Salis has created SPA 
programs and treatments based on salt. Guests can enjoy 
quiet moments with a natural SPA treatment in one of 
our massage cabinets, in the warm water in tub for 
relaxing the whole body, in hammam for a unique 
cleaning experience, in the sauna for increasing 
immunity in pool to eliminate muscular tensions and in 
Jacuzzi with salt water to reduce rheumatic pain and 
respiratory problems.
We are unique in Transylvania for offering customized 
programs and wellness treatments, nutritional advice 
and medical examinations, which restores vitality and 
health, necessary for a normal life. Salis Hotel & Medical 
SPA is a way of life, showing that just taking care 
preventive and curative of us, we can have a quality life, 
stress free and full of energy.
Our goal is to balance your system on all its plans: 
physical ly,  emotionally  and mentally.  We are 
recommended by professionalism, dedication, passion, 
friendship and confidence. Our packages are complete: 
accommodation in one of the hotel rooms, body and 
facial  treatments, consultations and nutrition 
recommendations. Salis Hotel & Medical SPA team has 
specialists who will provide all the resources, so being 
healthy, relaxed and happy.



Rezervările

Vă sfătuim să faceţi o rezervare cu cel puţin 24 h înainte, 
pentru a vă asigura că sunt disponibili terapeuţii. 

Dacă aveţi cereri speciale, afecţiuni fizice, dizabilităţi, 
alergii sau sunteţi gravidă, vă rugăm să anunţaţi recepţia 
în momentul în care faceţi rezervarea; astfel, personalul 
nostru va fi pregătit să ofere cele mai bune tratamente 
SPA pentru dumneavoastră.

Puteţi solicita un anumit terapeut pentru tratamentul 
dumneavoastră, dar nu putem garanta că va fi disponibil 
în acel moment. Vă asigurăm că toţi terapeuţii noștri sunt 
i ns t ru i ţ i  s ă  re s pe ct e  ace l e aș i  proce d ur i  ș i 
confidenţialitate.

Vom face toate demersurile necesare ca dumneavoastră 
să beneficiaţi la Salis SPA de un mediu confortabil și 
relaxant.

Vă rugăm să nu consumaţi băuturi alcoolice în incinta 
SPA-ului și dacă aveţi programate terapii, să vă asiguraţi 
că ultima masă a fost cu cel puţin 40 de minute înainte.

Check-in

Vă rugăm să ajungeţi cu minim 20 minute înainte de 
începerea tratamentului, pentru a avea timp să vă 
schimbaţi în lenjeria obligatorie: halat, papuci de unică 
folosinţă. Dacă întârziaţi, veţi limita timpul tratamentului. 
Din respect pentru oaspeţii noștri programaţi după 
dumneavoastră, tratamentul se va termina conform 
timpului menţionat în broșura.

Anulare programare

Dacă reprogramaţi sau anulaţi programarea, vă rugăm să 
anunţaţi Recepţia cu cel puţin 4 ore înainte.

Pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră, veţi 
avea propriul vestiar, veţi primi de la recepţie halat, 
prosop și papuci; apa și ceaiul sunt la discreţie și puteţi 
beneficia de serviciile barului, servind salate și fresh-uri 
naturale.

Clienţii hotel

Clienţii hotel au acces gratuit la SPA (piscină, saune, 
Jacuzzi și sala de fitness) și  discount la terapiile 10%
individuale. Vă rugăm să folosiţi halatele și papucii din 
cameră când doriţi să beneficiaţi de serviciile SPA.4

Reservations 
We advise you to make reservations for at least 24 hours 

in advance to ensure that therapists are available. If you 

have special requests, physical, disabilities, allergies or 

you are pregnant, please notify reception when 

booking; thus, our staff will be ready to provide the best 

for your spa treatments. You can request a specific 

therapist for your treatment, but we don't guarantee to 

be available at that time. We ensure that all our 

therapists are trained to follow the same procedures 

and confidentiality.
We will make all necessary for you to get at Salis SPA a 

comfortable and relaxing environment. Please do not 

drink alcohol inside the spa and if  you have 

programmed therapies, to make sure that the last meal 

was at least 40 minutes before.
Check-in 
Please arrive at least 20 minutes before treatment, for 

you to have time to change: bathrobe, disposable 

slippers. If you are late, you will limit your time 

treatment. Respecting our guests scheduled after your 

treatment, the procedure will finish at the time 

mentioned in brochure.
Cancel programming 
If you reschedule or cancel programming, please notify 

the reception at least 4 hours before. 
To enhance your experience, you will have your own 

locker room, you will receive at reception bathrobe, 

towel and slippers; water and tea are discretion and you 

can benefit from the bar services by serving fresh salads 

and natural juices.
Hotel Clients
Hotel clients have free access to SPA (swimming pool, 

saunas, Jacuzzi and gym) and  discount at individual 10%

therapies. Please use bathrobes and slippers from the 

room if you want to use the SPA services.
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Wellness
tratamente corporale și masaje

Un stil de masaj care utilizează mişcări lungi, care curg 

cu presiune moderată. Această formă clasică de masaj 

îmbunătăţeşte circulaţia şi facilitează tensiunea 

musculară. Este terapia perfectă pentru o primă 

experienţă în SPA.

Masaj suedez

30'

50'
&

50'

massages and body treatments

This kind of therapy is a style of massage that uses long 

movements, flowing with moderate pressure. This 

classic form of massage improves circulation and 

facilitates muscle tension. It is a perfect therapy for a 

first experience in the SPA.

Swedish massage

Un masaj revigorant pentru cei care preferă și au 

nevoie de un masaj în profunzime și cu presiune. Acest 

masaj ameliorează contracturile musculare produse 

de activităţi sportive, stres şi tensiuni.

Masaj Deep Tissue

It is an invigorating massage for those who prefer and 

need a massage in depth and with pressure. This 

massage relieves muscular contractions caused by 

sports activities, stress and tension.

Deep Tissue Massage
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Masajul are scop de a relaxa mușchii încordaţi ai 
spatelui și picioarelor și calmează sistemul nervos. 
Acest masaj este benefic mai ales în al doilea și în al 
treilea trimestru, când greutatea sarcinii crește și 
mușchii și oasele sunt supuse schimbărilor corpului.

Masaj prenatal

Masaj revigorant, energic, cu mișcări de 
fitness și stretching, util pentru doamnele 
care au zone afectate de celulită. Tipul 
acesta de masaj ajută la tonifierea mușchilor 
și redă fermitate pielii.

Masaj fitness anticelulitic 

40'

Această tehnică se concentrează pe 
punctele refexogene din tălpi  ș i  se 
efectuează prin presiuni reduse cu policele 
degetelor. Este o terapie recomandată 
pentru redobândirea mai rapidă a sănătăţii și 
totodată oferă o stare de relaxare generală.

Reflexoterapie

30'

50'
&

Acest masaj decontracturant este indicat pentru 
zonele corpului afectate de diverse dureri provocate 
de o postură incorectă a corpului, de un accident, de 
intervenţii chirurgicale, febră musculară etc. Are 
efecte de relaxare și favorizează mobilitatea zonei în 
care se aplică.

Masajul terapeutic SPA 

Este un masaj terapeutic benefic, atât în recuperarea 
medicală, pentru creșterea imunităţii, cât și în tratarea 
efectelor celulitei. Rolul drenajului limfatic este de a 
grabi procesul de eliminare a toxinelor din organism și 
de a intensifica schimburile nutritive la nivel celular.

Masajul de drenaj limfatic Fitness anti cellulite massage
It is a refreshing, energetic massage, with 
fitness and stretching movements useful for 
women who have areas affected by cellulite. 
This type of massage helps to tone muscles 
and restores skin firmness.

This technique focuses on the reflexive points 
in the sole and it's done with low pressure 
with the thumb fingers. It is a recommended 
therapy to restore health faster and also it 
provides a state of general relaxation.

Reflexology

This therapy is a beneficial therapeutic massage in 
recovery, for increasing immunity, as well as in the 
treatment of cellulite effects. Lymphatic drainage role 
is to speed up the elimination of toxins from the body 
and enhance exchanges nutrients at the cellular level.

This massage is indicated for various body areas 
affected by pain caused by incorrect body posture, 
accident, surgery, fever, muscle etc. It has relaxation 
effects and promotes mobility area where it is applied.

SPA therapeutic massage Lymphatic drainage massage

30'
30'

50'
&

Prenatal massage
The massage aims to relax tense muscles of the back 
and legs and calms the nervous system. This massage is 
beneficial especially in the second and third trimester 
when pregnancy increases weight and muscles and 
bones of the body are changing.
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Masajul scalpului de efectuează cu ulei cald aplicat pe 
păr, pe gât și pe tâmple. Se efectuează mișcări line, 
care elimină stresul și ajută la creșterea capacităţii de 
concentrare.

Masajul anti stres

30'

Este un masaj delicat al mâinilor. Mai întâi se face un 
scrub cu sare, urmând un masaj care elimină 
tensiunile de la nivelul articulaţiilor și care conferă 
destindere și catifelare.

Masajul mâinilor frumoase

30'

Express 
Massages

Anti Stress Massage Beautiful Hands Massage

It is a scalp massage performed with warm oil applied to 
the hair, neck and temples. Performed with gentle 
movements, it eliminates stress and helps increase the 
ability to concentrate.

It is a gentle massage of the hands. First it is a salt scrub, 
followed by a massage to relieve tension in the joints 
and gives relaxation and softness.

O faţă strălucitoare înseamnă liniște în suflet. 
Masajul facial de este un masaj de curăţare și 
lifting. Experienţa este completată de utilizarea 
pietrelor calde. 

Masajul facial SPA SPA Facial Massage
A brilliant face means silence in the heart. Facial 
massage is a massage of cleansing and lifting. 
Using the hot stones completes the experience.

30'
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Hammam

60'

Hidroexperienţe

Masajul efectuat de jeturile de apă 
caldă din cada de hidromasaj este 
foarte benefic pentru organism, 
relaxează mușchii, fluidizează 
circulaţia sangvină și tonifică 
pielea. Mai mult decât atât, 
ameliorează durerea febrei și 
întinderii  musculare, reduce 
anxietatea și insomnia. 

Hidromasaj

Dușul Vichy are de la cinci la șapte 
capete de duș, care mângâie 
corpul sub o cascadă de apă caldă. 
Terapeutul reglează temperatura 
și efectuează un masaj revigorant, 
după ce realizează curăţarea 
corpului cu un scrub de sare. Acest 
tratament sub apă este eficient 
pentru creșterea c irculaţ ie i 
sângelui,  hidratarea pieli i  și 
calmarea sistemului nervos. 

Masajul cu pietre calde este un 

masaj de relaxare profundă. Acest 

m a s a j  a d u c e  e c h i l i b r u l  ș i 

vindecarea corpului, minţii şi 

sufletului. Pietrele de diferite 

dimensiuni sunt mișcate ușor pe 

corp, topind stresul și eliberând 

tensiunile.

Masaj Vichy Shower

Hot Stone Massage

Masajul cu pietre 
vulcanice

Semnătură Salis SPA 

Hydro experiences

Acest ritual oriental este parte din cultura 
orientală. Ritualul unește aburul, căldura, 
detoxifierea şi relaxarea într-o singură încăpere. 
Sunteţi întins pe un pat de piatră caldă, corpul 
dumneavoastră absoarbe căldura, stimulând 
sistemul imunitar. Dintre avantajele Hammam-ului 
enumerăm: relaxarea musculară, ameliorarea 
problemelor respiratorii, eliberarea toxinelor din 
corp. Datorită calităţilor sale, Hammam-ul este 
cunoscut drept „Doctorul tăcut".

This is part of the ritual from oriental culture. The 
ritual unites steam, heat, detoxify and relax in 
one room. You are lying on a bed of hot stone, 
your body absorbs heat, stimulating the immune 
system. Hammam's advantages include: muscle 
relaxation; relieve respiratory problems, 
releasing toxins from the body. 
Thanks to its qualities, Hammam is known as the 
"silent doctor".

Hammam

The massage performed by jets of 
warm water in the tub is very 
beneficial for the body, relaxes 
muscles, blood circulation and 
tones the skin. Moreover, it relieves 
pain and muscle soreness, reduces 
anxiety and sleeplessness.

Vichy shower has from five to seven 
showerheads, which caress the 
body under a cascade of hot water. 
T h e  t h e r a p i s t  a d j u s t s  t h e 
temperature and performs an 
i n v i g o r a t i n g  m a s s a g e ,  b o d y 
cleaning after doing a salt scrub. 
This treatment is effective for 
increasing blood circulation, 
moisturize the skin and calm the 
nervous system.

The signature is a hot volcanic 

stones massage, a deep relaxing 

massage. This massage brings 

balance and it heals the body, mind 

and soul. Stones of different sizes 

are easily moved, releasing stress 

and tensions melting away from 

the whole body.

Salis SPA 
Signature 

Hydro massage

Vichy Shower Massage

30’

30’

50’
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îngrijire a pielii
Tratamente de

Cafeaua verde conţine cantităţi importante de 
antioxidanţi, care luptă împotriva radicalilor liberi și 
acţionează ca un tonic pentru piele. 

Scrub energizant

30'

Sarea ajută la eliminarea apei din corp prin stimularea 
sistemului circulator. Întregul corp va fi energizat și 
hidratat.

Scrub detox

30'

Green coffee contains large amounts of antioxidants, 
which fight free radicals and acts as a tonic for the skin.

Energizing Scrub

Salt helps remove water from the body by stimulating 
the circulatory system. The whole body will be energized 
and hydrated.

Detox Scrub

Skin Care Treatments
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Împachetare cu colagen

50'

Împachetare cu ceai verde

50'

Scrub coconut

Împachetare cu ciocolată

30'

50'

Coconut Scrub

Chocolate Wrap

Nuca de cocos dă energie și stimulează 
metabolismul, aducând un aport nutritiv 
pentru piele. Încercaţi un răsfăţ delicat al 
întregului organism. 

C o c o n u t  e n e r g i z e s  a n d  s t i m u l a t e s  t h e 
metabolism, bringing nourishment to the skin. 
Try a gentle delight of the whole body.

Ciocolata ajută la arderea grăsimilor, iar prin 
acţiunea sa stimulantă - având contact direct cu 
pielea - ajută la oxigenarea celulelor; reface 
echilibrul natural al pielii, îmbunătăţește circulaţia 
sângelui pe suprafaţa corpului, astfel ajută în 
tratamentul de vindecarea a celulitei.  Este un 
tratament recomandat tuturor tipurilor de piele.

Chocolate helps fat burn and by its simulative action 
- having direct contact with skin - helps oxygenate 
the cells; restores the natural balance of the skin, 
improves blood circulation on the body surface, so 
helps in the treatment of anti cellulite combat. 
Treatment is recommended for all skin types.

Organismul tinde să producă mai puţin colagen sau de 
o calitate mai slabă pe măsură ce îmbătrânește. 
Această împachetare încetinește procesul de 
îmbătrânire și îmbunătăţește elasticitatea și 
fermitatea pielii. 

The body tends to produce less collagen or of lower 
quality as getting old. This wrapping slows the aging 
process and improves skin elasticity and firmness.

Collagen Wrap

Împachetarea este recomandată pentru orice tip de 
piele, care ajută eliminarea vergeturilor. Efectele 
acestui tratament sunt de revigorare și împrospătare.

It is recommended for any type of skin ant it helps for 
eliminating stretch marks. The effects of this treatment 
are to revive and refresh.

Green Tea Wrap
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Ritualuri SPA

Fiecare femeie are nevoie de o pauză. 
Bucuraţi-vă de ritualurile SPA și redobândiţi-vă echilibrul

SPA Rituals

Every woman needs a break. 
Enjoy the SPA rituals and regain your balance 

Day of Beauty Ritual 

Ritual Day of Beauty

Baie Coconut (în lapte de nucă de cocos) + masaj 
cu pietre vulcanice calde + masaj facial SPA

Coconut Bath (in coconut milk) + Hot Volcanic 
Stone Massage + SPA Facial Massage 

Salty Ritual Spa Day 

Ritual Salty SPA Day

Masaj Vichy Shower + împachetare + masaj 
express

Vichy Shower Massage + Body Wrap + Express 
Massage

Mini Escape ritual 

Ritual Mini Escape

Scrub + hidromasaj aromaterapeutic + masaj 
express

Scrub + Aromatherapy Bath + Express Massage 

* accesul în SPA (piscină, Jacuzzi, saune) este inclus
* Access to the SPA (swimming pool, Jacuzzi, saunas) is included
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Avem nevoie și de iubire, astfel încât am creat și ritualurile de cuplu

We also need also love, so we created couple rituals

Seduction Ritual 

Seduction Ritual

Hammam + masaj suedez

Hammam + Swedish Massage 

SPA Etiquette Ritual 

SPA Etiquette Ritual

Vichy Shower + masaj Deep Tissue + masaj facial SPA

Vichy Shower+ Deep Tissue Massage + SPA Facial 
Massage

Quick Ritual 

Quick Ritual

Hidromasaj aromaterapeutic + masaj express

Hydro Aromatherapy + Express Massage

* accesul în SPA (piscină, Jacuzzi, saune) este inclus
* Access to the SPA (swimming pool, Jacuzzi, saunas) is included

Perfect Love
Acces SPA + scrub coconut + masaj 
suedez + șampanie

Harmony Ritual
Acces SPA + masaj suedez + masaj facial 
SPA + șampanie

Hot Date
Acces SPA + Masaj cu pietre calde + șampanie

Perfect Love 
SPA Access + Coconut Scrub + Swedish 
Massage + Champagne 

Harmony Ritual 
SPA Access + Swedish Massage + SPA Facial 
Massage+ Champagne

Hot Date 
SPA Access + Hot Stones Massage + champagne

Barbatului puternic îi oferim ritualuri specifice

To powerful man we offer specific rituals

Cosmetică facială Facial cosmetic treatments 

Tratamentele faciale din cadrul Salis SPA Salon au rezultate imediate și vizibile datorită utilizării 
produselor Farmec Gerovital cu efecte de întinerire, relaxare, regenerare și hrănire a tenului. 

Facial cosmetic treatments at Salis SPA have immediate and visible results through the use of Gerovital charm 
products with rejuvenating , relaxation, regeneration and nourishment effects of the skin. 

* accesul în SPA (piscină, Jacuzzi, saune) este inclus
* Access to the SPA (swimming pool, Jacuzzi, saunas) is included
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Medical SPA 
Conceptul de medical-spa a apărut la începutul anului 
2000 pentru a răspunde cererii de tratamente 
neinvazive, non-chirurgicale, de recuperare într-o 
atmosferă caldă, într-un decor de SPA.
Oferind programe complexe, Salis Medical SPA oferă 
s e r v i c i i  d e  fi z i o t e r a p i e  ( k i n e t o t e r a p i e ,  
electroterapie), consiliere nutriţională și terapii 
alternative . Dieta, sănătatea, stilul de viaţă și fericirea 
sunt strâns legate, ceea ce înseamnă că la Salis SPA, 
abordarea este din interiorul corpului înspre 
exteriorul corpului.
Salis SPA 4**** oferă tratamente personalizate, 
recomandate de specialiști, precum Dr. Balneo-Fizio-
Terapeut și Dr. Diabetalog si Nutritie, efectuate de 
kinetoterapeuţi și  de tehnicieni maseuri cu 
experienţă.
Datorită profesionalismului echipei și aparaturii 
moderne, Salis Medical SPA asigură terapii destinate 
afecţiunilor osteoarticulare, vasculare, nervos 
periferice, respiratorii, programe de detoxifiere, 
balneologice, antireumatice și programe anti-aging.
În centrul nostru se pot trata următoarele tipuri de 
afecţiuni:
1.  Afecţiuni reumatice : 
•degenerative (spondiloză, coxartorze, gonartroze, 
poliatroze) 
•inflamatorii (spondilită anchilozantă, poliartrită 
reumatoidă)  
•abarticulare (periartrită scapulo-humerală, 
tendinite, bursite) 
2. Afecţiuni posttraumatice (stări post fracturi, 
entorse, luxaţii) 
3. Afecţiuni neurologice (discopatii, hernia de disc, 
pareze, paralizii) 
4. Stări post intervenţii chirugicale ortopedice (leziuni 
menisc, ligamente) și neurochirurgicale (hernie de 
disc operată). 
 5.  Afecţiuni cardiace și vasculare periferice.
Pacienţii care prezintă una din următoarele patologii 
au contraindicaţie de efectuare a unei cure de 
tratament:  stări  febri le,  bol i  infecţioase s i 
infectocontagiose, afecţiuni dermatologice, 
insuficienţă cardiacă,  epilepsie, neoplasme, 
insuficienţă renală şi hepatică, stare de graviditate, 
copii 0-3 ani, TBC.

Medical SPA concept emerged in early 2000 to meet 
demand for non-invasive treatments, non-surgical 
recovery in a warm atmosphere of SPA. Offering 
complex programs,  Sal is  Medical  Spa offers 
physiotherapy (physical therapy, electrotherapy), 
nutritional counseling and alternative therapies. Diet, 
health, lifestyle and happiness are closely linked, which 
means that at Salis SPA the approach is from inside the 
body to outside the body.
Salis 4 **** SPA offers personalized treatments 
recommended by specialists, Dr. Physic Therapist and 
Diabetologist and Nutrition Dr. carried out by and 
experienced technicians. Due to our professional team 
and modern equipment, Salis Medical SPA provides 
therapies for musculoskeletal, vascular, peripheral 
nervous, respiratory disorders, detox programs, 
climatic, anti-rheumatic and anti-aging programs.
In our center we can treat the following types of 
conditions: 
1. Rheumatic Disorders: 
•D egen erat i v e  ( s pon d y l i t i s ,  os teoar thr i t i s , 
gonarthrosis, poliarthrosis) 
•Inflammatory (spondylitis, rheumatoid arthritis) 
•Abarticular (scapular-humeral periarthritis, 
tendonitis, bursitis) 
2. Posttraumatic disorders (conditions after fractures, 
sprains, dislocations) 
3. Neurological disorders (discopathy, herniated disc, 
paresis, paralysis) 
4. Post statuses orthopedic surgical intervention 
(meniscus injuries, ligament) and neurosurgery 
(herniated disc operated). 
5. Cardiac and peripheral vascular diseases.
Patients who experience any of the following 
pathologies have contraindication to perform a course 
of treatment: fever, infectious diseases and infection 
contagious, dermatological disorders, heart failure, 
epilepsy, cancers, renal and hepatic impairment, 
pregnancy status, children 0-3 years, tuberculosis.
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A. Consultaţia medicală 
Initială: evaluarea clinică  cuprinde o 
informare scurtă  asupra istoricului medical al 
pacientului, examen obiectiv, bilanţ articular 
și muscular, recomandarea schemei de 
tratament. 
Finală/ Control:  reevaluarea cl inică a 
pacientului în urma tratamentului efectuat și 
implementarea planului de tratament ce va fi 
transmis medicului de familie prin scrisoare 
medicală.   
B. Infiltraţii  cu substanţe cortizonice, 
homeopate, vascoelastice:
• periarticulare
• paravertebrale
• intraarticulare 

A. Medical Consultation
Initial: clinical evaluation includes brief 
information on the patient's medical history, 
physical  exam, muscular and articular 
recommendation regimen. 
Final / Control: reassessment of the patient 
f o l l o w i n g  t r e a t m e n t  p e r f o r m e d  a n d 
implementing the treatment plan will be 
submitted by the family doctor medical letter.
B. Infiltrations with cortisone substances, 
homeopathic, viscoelastic: 
• periarticular 
• intraarticular 
• paravertebral

2. Curenţi interferenţiali CIF – este o procedură medicală 
ce folosește curenţi de medie frecvenţă cu scop 
antialgic, dar având și efect miorelaxant și vasculotrofic. 
Se folosesc 4 electrozi care realizează 2 circuite electrice, 
efectul maxim fiind la intersecţia celor două diagonale. 
Timpul de efectuare a procedurii este de 10 minute.
3. Curenţi diadinamici CDD – este o procedură medicală 
care utilizează curentul de joasă frecvenţă aplicat prin 
intermediul a 2 sau 4 electrozi pe zona de tratat cu efect 
de combatere a durerii în cadrul afecţiunilor articulare, 
ale coloanei vertebrale și a unor afecţiuni neurologice. 
Timpul de efectuare a procedurii este de 10 minute.
4. Curenţi TRÄBERT - este o procedură medicală ce 
folosește curentul de joasă frecvenţă, aplicându-se 2 
electrozi pe zonă de tratat, pacientul putând avea poziţia 
culcat sau șezând. Efectul urmărit este în principal 
antialgic dar și de îmbunătăţire a metabolismului local și 
a circulaţiei sangvine. Indicat pentru combaterea 
durerilor de natură articulară, musculară și nevralgică. 
Timpul de efectuare a procedurii este de 10 minute.
5. Laserterapia - LASER (Light amplification by 
stimulated emission of radiation). Este o procedură 
medicală care folosește lumina în scopuri terapeutice. 
Procedura se desfăsoară pe o zonă restransă provocând 
efect de stimulare a metabolismului și circulaţiei locale, 
regenerare celulară și fibroliză. Folosirea ochelarilor de 
protecţie este obligatorie. Timpul de efectuare a 
procedurii variază între 5-10 minute, în funcţie de 
patologia tratată.
6. Ultrasonoterapia UUS – este o procedură medicală ce 
utilizează sunete de înaltă frecvenţă transformate în 
vibraţii mecanice. Acestea realizează un micromasaj al 
ţesuturilor ţintă provocând căldură pe o adâncime între 
2-6 cm. Pe zona tratată se aplică un strat de gel 
conductiv, miscările traductorului care emite undele 
ultrasonore fiind circulare sau sinusoidale. Efectele sunt 
de stimulare a metabolismului local prin îmbunătăţirea 
circulaţiei rezultând efcte antialgice, antiinflamatorii, 
decontracturante și fibrolitice la doze mari. Timpul de 
efectuare a procedurii este de 5 minute.
7. Ionizare - este o procedură medicală ce utilizează 
curentul de joasă frecvenţă realizând analgezie în zona 
de tratat și oferă posibilitatea pătrunderii transcutanate 
cu ajutorul curentului electric a diferitelor tipuri de 
medicamente. Timpul de efectuare a procedurii este de 
10 minute.

C. Elecroterapie: 
1. TENS (transcutaneous electrical nerv 
stimulation) – este o procedură medicală  ce 
folosește curentul de joasă frecvenţă, prin 
aplicarea a  2 electrozi pe zona de tratat, 
pacientul putând avea poziţia culcat sau 
șezând. Se urmărește efectul  antialgic dar și de 
imbunătătire a metabolismului local și a 
circulaţiei sangvine. Este indicat pentru 
combaterea durerilor  articulare, musculare și 
nevralgice. Timpul de efectuare a procedurii 
este 10 minute.

C. Electrotherapy
1. TENS (Transcutaneous electrical nerve 
stimulation) - is a medical procedure that uses 
low-frequency current through the application 
of two electrodes on the area treated, the 
patient may be lying down or sitting. It aims the 
painkilling effect and also to improve the local 
metabolism and blood flow. It is advisable to 
combat joint pain, muscle and sore. The 
procedure is 10 minutes. 

2. Interference current CIF  is a medical procedure that 
uses medium frequency currents purpose painkiller, 
but also having muscle relaxant effect. Use 4 electrodes 
carrying two circuits, the maximal effect at the 
intersection of the two diagonals. The procedure is 10 
minutes.
3. Diadynamic currents CDD is a medical procedure 
that uses low-frequency current applied through 2 or 4 
electrodes on the area treated with painkilling effect in 
joint diseases, spinal cord and certain neurological 
disorders. The procedure is 10 minutes. 
4. Trabert currents is a medical procedure that uses 
low-frequency current, applying two electrodes on the 
area treated, the patient may be lying down or sitting. 
The desired effect is mainly painkiller but also improve 
the local metabolism and blood flow. It is suitable for 
controlling pain such as joint, muscle and neuralgic. The 
procedure is 10 minutes.
5. Laser therapy LASER (Light amplification by 
stimulated emission of radiation). It is a medical 
procedure that uses light for therapeutic purposes. The 
procedure takes place on a small area causing 
stimulating effect on the metabolism and local 
circulation, cell regeneration. The use of eye protection 
is mandatory. The time of the procedure should vary 
between 5 to 10 minutes, depending on the pathology 
being treated. 
6. Ultrasound VHF is a medical procedure that uses 
high frequency sound transformed into mechanical 
vibrations. They performed a micro massage target 
tissues causing heat to a depth 2-6 cm. Treatment area 
apply a layer of conductive gel, motion transducer that 
emits ultrasound waves is circular or sinusoidal. The 
effects are stimulating local metabolism resulting by 
improving circulation, anti-inflammatory at high 
doses. The procedure is 5 minutes.
7. Ionization is a medical procedure that uses low 
frequency current of achieving analgesia in the treat 
area and enables transcutaneous penetration by 
electrical different types of drugs. The procedure is 10 
minutes.

Serviciile oferite
Provided services
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D. Kinetoterapie 
Şedinţele de kinetoterapie se  efectuaze  sub 
îndrumarea unui kinetoterapeut având drept 
scop recâştigarea unor abilităţi pierdute din 
diverse cauze. Terapia include mişcări pasive şi 
active precum şi metode de mobilizare 
articulare dar şi de tonizare musculară. Se 
urmărește:
•corectarea posturii și a aliniamentului 
corpului-prin tehnici speciale de kinetoterapie, 
cum ar fi posturări și exerciţii de tonifiere a 
musculaturii cu rol în ortostatism 
•creșterea forţei musculare-prin exerciţii de 
tonifiere cu rezistentă mare 
•creșterea rezistenţei musculare-prin exerciţii 
de tonifiere cu o evoluţie gradată 
•creșterea mobilităţii articulare-prin mobilizări 
pasive, pasivo-active și active cu rezistentă, 
precum și prin exerciţii de asuplizare a 
musculaturii articulaţiei în cauză 
•coordonarea, controlul și echilibrul - prin 
exerciţii specifice de kinetoterapie pentru 
afecţiuni neurologice 
•antrenarea la efort - prin exerciţii de efort 
aerob fără o încărcare considerabilă și cu un 
număr mai mare de repetări 
•reeducarea respiratorie - sunt exerciţii de 
kinetoterapie pentru antrenarea musculaturii 
intercostale și abdominale 
•reeducarea sensibilităţii - sunt tehnici de 
kinetoterapie ce constau în stimularea 
terminaţiilor nervoase senzitive de la nivelul 
zonei afectate
•relaxarea - una dintre cele mai eficiente 
metode de relaxare folosite în kinetoterapie 
fiind stretching-ul. Prin această tehnică se 
obţine întinderea mușchilor pe toată lungimea 
lor, având ca rezultat relaxarea, creșterea 
elasticităţii, flexibilităţii și amplitudinii în 
mișcare. 

Timpul  de efectuare  a procedurii este de 30 
sau 50 minute. 

D. Physical Therapy 
Physical Therapy sessions are completed under 
the guidance of a physiotherapist aimed at 
regaining lost abilities of various causes. The 
t h e r a p y  i n c l u d e s  a c t i v e  a n d  p a s s i v e 
movements as well as methods to mobilize the 
joints and muscle Rendering. It follows:
•Correction of posture and alignment body-
special techniques of physiotherapy, such as 
posture and toning exercises of the muscles 
involved in standing 
•Increase muscle strength, by toning exercises 
with high resistance 
•Increase muscle strength, exercises for toning 
gradual progress 
•Increase joint mobility-through mobilization 
passive, passive-active and active resistance, as 
well as exercises for muscle joint 
•Coordination, control and balance - through 
specific exercises  for neurological disorders 
•Training exercise - effort exercises without 
considerably charge and with a greater number 
of repetitions
•Breathing Reeducation - are physical therapy 
exercises to train the intercostal  and 
abdominal muscles
•Sensitivity Reeducation - physical therapy 
techniques consisting in the nerve endings 
stimulation to the affected area
•Relaxing - one of the most effective relaxation 
methods being used in physical therapy is 
stretching. By this technique, stretching 
muscles get throughout their length, resulting 
in relaxation, increased elasticity, flexibility and 
amplitude of the motion. 

The procedure is 30 or 50 minutes.

E. Hidroterapie
1.Hidrokinetorapie 
Este o procedură medicală care combină efectele 
favorabile ale căldurii cu cele ale imersiei în apă. Se 
efectuază la o temperatură a apei de 32-36˚C, 
individual sau în grup, sub îndrumarea unui 
kinetoterapeut. Este recomandată în tratarea 
majorităţii afecţiunilor aparatului locomotor, atât 
degenerative, posttraumatice, tulburări de statică 
vertebrală, discopatii vertebrale, cât și a unor afecţiuni 
neurologice. 
 Timp de efectuare a procedurii este de 30 minute.
2. Duș VICHY 
Este  o procedură de hidroterapie la care pacientul se 
așează în poziţie culcat pe burtă pe o canapea specială 
și cu ajutorul jeturilor de apă se face un masaj cu apă 
caldă de la nivel cervical până la nivelul gambelor, 
inducându-se astfel o stare de bine generală. Prin 
combinarea efectelor fizice, mecanice și termice, se 
obţine o activare a metabolismului, îmbunătăţirea 
circulaţiei periferice, relaxarea musculară, dar și 
psihică. Timpul de efectuare a procedurii este de 30 
minute.
3. Duș-masaj subacval 
Este o procedură ce efectuează un masaj subacvatic cu 
ajutorul unui furtun prin care apa cu o presiune de 0,5-2 
atm este direcţionată de către terapeut asupra 
principalelor grupe musculare în mod repetat și de la o 
distanţă de 15-25 cm. Prin temperatura apei de 36˚-37˚C 
și prin modificarea distanţei și a unghiului de proiecţie a 
jetului de apă se obţine un efect relaxant general fizic și 
psihic. Timpul de efectuare a procedurii este de 30 
minute.

E. Hydrotherapy 
1.Hidro physic therapy is a medical procedure that 

combines the favorable effects of heat with those of 

immersion in water. Must be carried out at a water 

temperature of 32-36˚C, individually or in groups, 

under the guidance of a physiotherapist. It is 

recommended to treat the majority musculoskeletal 

both degenerative, traumatic disorders of static spine, 

spinal intervertebral and some neurological diseases. 

The procedure is 30 minutes. 
2. Shower Vichy hydrotherapy is a procedure in which 

the patient lie down on his stomach on a special couch 

and using jets of water massage with hot water from 

the neck up to the calves, thus inducing a general 

wellbeing. By combining the physical, mechanical and 

thermal effects, it obtains obtain an activation of 

metabolism, improve peripheral circulation, muscle 

relaxation, but also mental. The procedure is 30 

minutes.
3. Underwater shower-massage is a procedure that 

performs an underwater massage with a hose through 

which the water with a pressure of 0.5-2 atm is directed 

by the therapist on the main muscle groups repeatedly 

and at a distance of 15 -25 cm. The water temperature 

of 36˚-37 ° C and changing the distance and the angle 

projection, it gives a general relaxing effect physically 

and mentally. The procedure is 30 minutes. 
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F. Masajul terapeutic
Este o procedură care cuprinde un grup de 
exerciţii mecanice de tip manual sau tehnic prin 
care, luându-se contact cu tegumentul, se 
efectuează diferite manevre, în scop profilactic 
sau terapeutic și recuperator. Aceste manevre 
stimulează pielea, determinând reacţie 
vasculară, biochimică, de stimulare senzitivă și 
induce reacţii de tip reflex în vecinătatea zonei 
de masaj sau la distanţă. 

Următoarele sunt considerate că fiind 
discipline ale masajului terapeutic: drenajul 
limfatic, terapia neuromusculară, masajul 
decontractant, masajul tonifiant. 
 Principalele efecte ale acestei proceduri sunt : 
•activează circulaţia sângelui la nivelul 
mușchilor, prin capilare și vene 
•crește aportul de substanţe nutritive către 
celule, cu efect de regenerare 
•activează circulaţia vaselor limfatice și 
sanguine profunde prin comprimare 
•reface mușchii și accelerează proceselor 
metabolice de la nivelul celular 
•crește rezistenţa la efort a fibrelor musculare 

•combate staza limfatica și sangvină 

•previne contracturi le  musculare  sau 
întinderile 
•calmează durerea. 

 În funcţie de tipul de efect urmărit și de zona de 
tratat masajul poate dura între 30 și 50 minute. 

F. Therapeutic massage is a procedure that 
comprises a group of exercises type mechanical 
or technical manual that taking contact with 
the skin, is performing various maneuvers, 
prophylactic or therapeutic treatment and 
recovery. These maneuvers stimulate the skin, 
causing vascular reaction, biochemical 
stimulation induces sensory and reflex 
reactions in the vicinity massage or remotely.

The following are regarded as subjects of 
therapeutic massage: lymphatic drainage, 
neuromuscular therapy, invigorating massage. 
The main effects of this procedure are: 
•activates blood flow to the muscles through 
the capillaries and veins 
•increase the intake of nutrients by the cells 
with regenerative effect 
•activates the limphatic and blood vassesls 
circulation through deep compression 
•rebuild muscles and speeds up the metabolic 
processes 
 •increases endurance muscle fibers 

 •combat lymphatic and blood stasis 

 •prevents muscular contractions or stretches 

 •soothes pain.

Depending on the type of effect sought and 
massage the treated area may last between 30 
and 50 minutes.

Medicul specialist in Diabet zaharat, Nutriţie, Boli 
metabolice vă ofera:
- Consultaţii nutriţie: 
•Evalurea stării de sănătate și statusul nutriţional 

•Anchetă alimentară 

•Educaţie nutriţională 

•Intervenţie nutriţională (terapia nutriţională a 
diverselor patologii: cardiovasculare, oncologice, 
renale, digestive, metabolice, hepato-biliare, ș.a.) 
•Programe nutriţionale pentru scădere și creștere în 
greutate pentru sportivi, copii, gravide și femei care 
alăptează 
•Terapie comportamentală și motivaţională 

•Evaluarea raportului dintre masă musculară și masă 
adipoasă, procentul de apă din organism, calculul IMC. 
•Monitorizare pe termen lung. 

  
-Consultaţii diabet  (diagnostic, management, 
monitorizare)  
-Screeningul complicaţiilor cronice ale diabetului 
(evaluarea piciorului diabetic, indicele gleznă-braţ) 
-Consultaţii dislipidemii (diagnostic, management, 
monitorizare) 

Prevenirea și tratarea obezităţii reprezintă cel mai 
important pas pentru prevenirea diabetului zaharat, a 
bolilor cardiovasculare și a unor forme de cancer!   

Physician Diabetes, Nutrition, Metabolic Diseases 
offers: 
- Consultation nutrition: 
 •Assessment of the health and nutritional status 

 •Inquiry Food 

 •Education nutrition 

 •Nutritional intervention (nutrition therapy of various 
d i s e a s e s :  c a r d i o v a s c u l a r,  o n c o l o g y,  r e n a l , 
gastrointestinal, metabolic etc.) 
•Programs for decreasing nutritional and weight gain 
for athletes, children, pregnant and breastfeeding 
women 
 •Behavioral therapy and motivational 

•Evaluate the relationship between muscle mass and 
body fat, body water percentage, BMI calculation. 
 •Monitoring on long term.

-Consultations diabetes (diagnosis, management, 
monitoring) 
-Screening for chronic complications of diabetes 
(evaluation of diabetic foot, ankle-brachial index) 
-Consultations dyslipidemia (diagnosis, management, 
monitoring) 

Prevention and treatment of obesity is the most 
important step to prevent diabetes, cardiovascular 
disease and certain forms of cancer!
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