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Spa Resort Libverda troszczy się przede wszystkim o pac-
jentów z problemami układu mięśniowo-szkieletowego, 
stanami pooperacyjnymi kręgosłupa, endoprotezami 
stawów oraz o pacjentów z chorobami serca, krążenia 
krwi i naczyń krwionośnych. 
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Leczenie jest przeznaczone i dostosowane do każdego 
pacjenta zgodnie ze wstępnym badaniem lekarskim 
albo na podstawie zaleceń lekarzy rewizyjnych i lekarzy 
specjalistów. W uzdrowisku Libverda w maksymalnym 
stopniu wykorzystuje się efekty miejscowych źródeł mine-
ralnych, zwłaszcza w postaci kąpieli kwasowęglowych. 
Źródła mineralne zawierają szczawę wodorowęglano-
wo-magnezowo-wapniową o podwyższonej zawartości 
kwasu krzemowego. Są hipotoniczne i zimne.  Średnia 
zawartość dwutlenku węgla wynosi 2 400 mg/l. Do po-
zostałych zabiegów i metod leczniczych stosowane jest 
nowoczesne wyposażenie oraz najnowsze procedury 
lecznicze. 

Integralną częścią terapii są okłady borowinowe, ką-
piele wirowe i z dodatkami, różne rodzaje masaży (kla-
syczny, refleksyjny, podwodny), ćwiczenia w basenie, 
techniki mobilizacyjne, ćwiczenia indywidualne z fizjote-
rapeutami, ćwiczenia lecznicze na urządzeniach, szyny 
CPM, elektroterapia i inne. 

Możesz wybierać z szerokiej oferty zabiegów leczniczych 
oraz skorzystać z ogólnego dobroczynnego działania 
wód mineralnych i zabiegów leczniczych. Możesz zrelak-
sować się w saunie lub w basenie (26°C) o rozmiarach 
12×4 m oraz w innych. W naszym resorcie do Twojej 
dyspozycji jest Fitness Centrum, z którego rozpościera 
się przepiękny widok na najwyższy szczyt Gór Izerskich 
– Świerk. 

Większość zabiegów przeprowadzana jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.30.

Podane ceny są za osobę i zabieg oraz dotyczą klientów 
zakwaterowanych w Spa Resorcie Libverda. Ceny są 
ważne od dnia 01. 04. 2022 r. 

Spa Resort Libverda zastrzega sobie prawo do zmiany 
cen. 

Termin oraz godzinę zabiegów prosimy zarezerwować 
jeszcze przed przyjazdem do spa pod numerem tele-
fonu +420 482 368 657 lub pod adresem e-mailowym 
rozpis@lazne-libverda.cz, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 07.00 – 15.30.

Zabiegi oznaczone w taki sposób * są jedynie z prze-
pisu lekarza. 



6 7

Elektroterapia
Biostymulacja - elektroterapia bezkontaktowa 

Łączy zalety klasycznej elektroterapii z zaletami płyną-
cymi z bezkontaktowego zastosowania – maksymalnie 
oszczędza skórę. Można ją stosować przez ubranie i ban-
daż. Bezdotykowa elektroterapia wspiera powstawanie 
nowych naczyń włosowatych po kontuzji, regenerację 
nerwów obwodowych, trudno gojących się ran oraz 
odnowę funkcjonowania mięśni, ścięgien i stawów. 
Czas trwania  20 min. 215 CZK*

Kąpiel czterokomorowa

Zabieg elektroleczniczy w środowisku wodnym podczas 
którego wszystkie zanurzone kończyny w wanienkach  
z wodą poddawane są działaniu prądu elektrycznego 
na elektrodach.
Zabieg jest stosowany głównie w leczeniu neuropatii, 
zaburzeń ukrwienia i unerwienia kończyn oraz w ostrych 
stanach pourazowych - np. zniekształcenie stawu sko-
kowego. 
Czas trwania 20 min. 270 CZK*

Diadynamik

Polega na jednoczesnym zastosowaniu prądu stałego  
i impulsowego poprzez elektrody przykładane do obsza-
ru poddawanego leczeniu. W zależności od wybranego 
prądu działa przeciwbólowo lub pobudzająco. 
Czas trwania 10 min. 215 CZK*

Interdyn

Interferencja dwóch prądów o średniej częstotliwości 
i wartości końcowej 0 – 100 Hz. Działa podobnie jak 
Diadynamik. Działa głębiej i z większą intensywnością. 
Z tego powodu jest wykorzystywany przeważnie w przy-
padku przewlekłych dolegliwości aparatu ruchowego. 
Czas trwania  10 min. 215 CZK*

Diatermia krótkofalowa 

Metoda bezkontaktowa, podczas której prąd elektrycz-
ny jest rozprzestrzeniany w ciele w postaci pola elektro-
magnetycznego bez przewodzącego kontaktu ze skórą, 
również w głąb słabo przewodzących tkanek. Tworzy 
ciepło w tkankach. Stosowana jest na stawy i mięśnie. 
Czas trwania  20 min. 250 CZK*

Laser

Jest to skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy – light 
amplification by stimulated emission of radiation. Ozna-
cza to wzmocnienie światła pod wpływem stymulowa-
nej emisji promieniowania. Dzięki jego działaniu znajduje 
zastosowanie w dermatologii, neurologii, traumatologii, 
ortopedii, stomatologii. 
1 zastosowanie  250 CZK*

Magnetoterapia

Wykorzystuje pole magnetyczne do leczenia niektórych 
schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 
Czas trwania  30 min. 250 CZK*

Ultradźwięk

Fale akustyczne, których częstotliwość leży powyżej 
granicy słyszalności ludzkiego ucha. Tworzy ciepło, po-
prawia krążenie krwi, przepuszczalność naczyń włosowa-
tych, uśmierza ból i poprawia zdolność regeneracyjną 
tkanek i struktur mięśniowych. 
1 zastosowanie  215 CZK*
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Rehabilitacja
Ćwiczenia grupowe w basenie

Ćwiczenia w środowisku wodnym mające na celu po-
prawę mobilności i ogólnej sprawności fizycznej. 
Czas trwania  30 min. 285 CZK 

Indywidualne ćwiczenia 

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to podstawowy 
filar rehabilitacji. Celem jest jak najszybsze i najskutecz-
niejsze unormowanie funkcji organizmu dotkniętego 
chorobą. 
Czas trwania  25 min. 460 CZK*

Indywidualna gimnastyka lecznicza (LTV) 
na urządzeniach do ćwiczeń pod nadzorem 

Aktywność ruchowa za pomocą urządzeń pogłębia 
maksymalną sprawność funkcjonalną jednostki. 
Czas trwania  25 min. 460 CZK*

Ćwiczenia grupowe 

Kontrolowana i nadzorowana aktywność ruchowa  
w towarzystwie innych osób działa profilaktycznie i po-
prawia funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowe-
go jednostki. 
Czas trwania  25 min. 285 CZK*

Grupowe spacery w terenie pod nadzorem

Pod nadzorem terapeuty klient w terenie poprawia 
stereotyp chodzenia, trasy o różnym stopniu obciążenia 
znajdują się w parku zdrojowym. 
Czas trwania  25 min. 285 CZK

Tejpy

Tejpowanie to odpowiednik bandażu usztywniającego. 
Jako środek ochronny lub rehabilitacyjny jest znacznie 
łagodniejszy. Jest to jedna z technik profilaktyki funkcjo-
nalnej, ewentualnie leczenia układu mięśniowo-szkie-
letowego. 
Tejpy (zabieg + materiał)   250 CZK
Tejpy (duży zasięg, zabieg + materiał)  400 CZK
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HYDROTERAPIA
Kąpiel kwasowęglowa + suchy okład

Dwutlenek węgla jest wchłaniany przez skórę do krwio-
biegu i stanowi najlepszy naturalny środek rozszerzają-
cy naczynia krwionośne. Po serii kąpieli poprawia się 
ukrwienie i dotlenienie wszystkich tkanek, obniża się  
i stabilizuje podwyższone ciśnienie krwi, reguluje się prze-
miana materii i wypłukiwane są jej produkty. Natychmia-
stowym efektem jest usunięcie zwiększonego napięcia 
mięśniowego i ogólne odświeżenie organizmu. 
Czas trwania  30 min. 355 CZK

Suche kąpiele kwasowęglowe
Skuteczny zabieg leczniczy i rehabilitacyjny od wielu 
lat stosowany w lecznictwie uzdrowiskowym i w reha-
bilitacji. W przeciwieństwie do wodnych kąpieli kwaso-
węglowych w tej metodzie kąpiel przeprowadza się na 
sucho, w specjalnym worku. Ciało klienta jest zamykane 
(pod pachami, w pasie) w worku, który jest następnie 
wypełniany czystym dwutlenkiem węgla, po czym klient 
w spokoju relaksuje. Występuje uczucie euforii, uczucie 
przyjemnego ciepła, nawilżenia skóry, skłonność do snu 
i ewentualnie lekkie mrowienie. 
Czas trwania 30 min. 355 CZK

Masaż podwodny
Masaż podwodny całego ciała w ciepłej wodzie  
o temperaturze 35 – 38°C. Za pomocą dyszy strumień 
wody kierowany jest na poszczególne części ciała. Dzięki 
połączeniu ciepła, kąpieli, masażu i ruchu w środowisku 
wodnym uzyskuje się kompleksowy efekt rozluźnienia 
mięśni, poprawy krążenia krwi, stymulacji układu limfa-
tycznego i poprawy ruchomości stawów. 
Czas trwania 15 min. 390 CZK*

Masaż wirowy całego ciała
Zabieg wodny wykonywany w temperaturze 36 – 38°C, 
masaż kończyn i tułowia wirującą wodą płynącą z dysz 
znajdujących się w ścianie wanny. Stosowane jest połą-
czenie działania ciepła wody i mechanicznego drażnienia 
w przypadku stanów pourazowych, chorób układu mię-
śniowo-szkieletowego, przewlekłej niewydolności żylnej, 
różnego typu obrzęków i obrzęku limfatycznego. 
Czas trwania 15 min. 320 CZK

Kąpiel z hydromasażem
Podstawowym celem jest wywołanie intensywnego 
krążenia krwi w organizmie, co przyspiesza regenerację 
i odpręża ciało. Wywiera pozytywny wpływ także na 
psychikę, ciało i umysł się „oczyszczają”. 
Czas trwania 20 min. 355 CZK

Masaż wirowy kończyn dolnych lub górnych 
Zabieg wodny stosowany na kończynach górnych lub 
dolnych. Temperatura wody 37 – 38°C. Zmęczenie mięśni, 
bóle pourazowe kończyn, blizny, neuropatia obwodowa.
Czas trwania 15 min. 215 CZK

Masaż wirowy bioder i kończyn dolnych 
Temperatura wody 37 – 38°C. Masaż ukierunkowany na 
dolne partie ciała pomaga złagodzić bóle w okolicy 
lędźwiowej. 
Czas trwania 15 min. 280 CZK

Kąpiel stóp metodą Kneippa 
Zabieg polega na naprzemiennym chodzeniu w gorą-
cej (40 – 46°C) i zimnej wodzie (10 – 16°C), wielokrotnie  
(6 – 10 razy), przez minutę w ciepłej i piętnaście se- – 10 razy), przez minutę w ciepłej i piętnaście se-10 razy), przez minutę w ciepłej i piętnaście se-
kund w zimnej wodzie. Świetny zabieg do gimnastyki 
naczyniowej kończyn dolnych, poprawy metabolizmu 
wzmocnienia odporności organizmu, w przypadku dys-
tonii wegetatywnej lub migren i bólów głowy. 
Czas trwania 10 min. 180 CZK

Bicze szkockie
To mocno stymulujący zabieg na całe ciało polegają-
cy na masażu strumieniem wody, na przemian gorącą  
(38 – 42°C) i zimną (25 – 30°C) wodą. Przyczynia się do 
poprawy funkcjonalnych zaburzeń wegetatywnych 
i hormonalnych, wzmocnienia odporności, poprawy 
ogólnej sprawności i odporności organizmu oraz zahar-
towania. Pobudza przemianę materii, pomaga przy 
bólach mięśni i zaburzeniach krążenia kończyn dolnych 
i górnych. 
Czas trwania 15 min. 390 CZK
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Masaże
Okład termiczny 15 min.  + masaż klasyczny 12 min.

Zabieg polega na przyłożeniu ciepłego okładu do miej-
sca, w którym występuje problem (kręgosłup lędźwiowy, 
piersiowy lub szyjny). Okład stosuje się w celu rozluźnie-
nia i wstępnego zagrzania tkanek przed wykonaniem 
masażu wykonywanego przy użyciu olejku do masażu. 
Czas trwania  27 min. 355 CZK

Okład borowinowy 15 min. + masaż klasyczny 12 min. 

Zabieg polega na przyłożeniu okładu borowinowe-
go do miejsca, w którym występuje problem (kręgo-
słup lędźwiowy, piersiowy lub szyjny). Okład stosuje się  
w celu rozluźnienia i wstępnego zagrzania tkanek przed 
wykonaniem masażu wykonywanego przy użyciu olejku 
do masażu. 
Czas trwania  27 min. 395 CZK

Częściowy masaż klasyczny 12 min. 

Klasyczny masaż leczniczy pleców i szyi przy użyciu olejku 
do masażu. 
Czas trwania  12 min. 285 CZK

Masaż segmentarny

Refleksyjny masaż segmentarny różni się od masażu 
klasycznego tym, że masaż ten oddziałuje na zmiany 
refleksyjne, które powstały i utrzymują się po różnego 
typu problemach układu mięśniowo-szkieletowego oraz 
dysharmonii organizmu. Masaż jest wykonywany bez 
użycia środków do masażu w celu usunięcia tych zmian 
na skórze i w tkankach. Ponieważ jest wykonywany  
na sucho, może być odczuwalny bardziej boleśnie niż 
klasyczny masaż. Prowadzi do szybkiej ulgi i harmonizacji 
całego organizmu. 
Czas trwania  20 min. 355 CZK*
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centrowanego tlenu polega na spowolnieniu procesu 
starzenia się fizycznego i umysłowego, ma pozytywny 
wpływ na psychikę i zwiększa wydolność umysłową, 
wzmacnia system układu odpornościowego podczas 
infekcji i osłabienia organizmu, poprawia wydatek ener-
getyczny organizmu i sprawność fizyczną. 
Czas trwania  20 min. 195 CZK

Zastrzyki gazowe 
Metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu pod 
skórę dwutlenku węgla za pomocą igły. Zastosowanie 
dwutlenku węgla powoduje zwiększone uwalnianie tle-
nu z hemoglobiny, a tym samym poprawia utlenienie  
i metabolizm leczonej tkanki. Efektem jest przyspieszone 
gojenie i lepsze odżywienie tkanek. 
Czas trwania  5 min. 215 CZK*

Parafina
Miejscowe stosowanie parafiny to przyjemny i skutecz-
ny zabieg, który skutecznie rozgrzewa dane miejsce. 
Skutkuje to zwiększeniem ukrwienia tkanek, poprawą 
metabolizmu i rozluźnieniem napięcia mięśniowego. Ma 
korzystne działanie zwłaszcza w przewlekłych choro-
bach reumatycznych, przede wszystkim małych stawów 
kończyn oraz w chorobach zwyrodnieniowych układu 
mięśniowo-szkieletowego. 
Nałożenie parafiny w pozycji siedzącej  20 min. 280 CZK
Nałożenie parafiny w pozycji leżącej  20 min. 280 CZK

Okład borowinowy 
Okłady borowinowe zawsze miały swoje miejsce w bal-
neoterapii. Działanie borowiny polega na działaniach 
termofizycznych i biochemicznych, dzięki którym są 
rozgrzewane mięśnie, zwiększane ukrwienie skóry oraz 
złagodzone bóle mięśni, stosowane w przypadku artrozy 
i dolegliwości reumatycznych. 
Czas trwania  15 min. 210 CZK

Krioterapia 
Krioterapia to metoda polegająca na krótkotrwałym 
poddaniu organizmu działaniu bardzo niskich tempe-
ratur. Stosowana jest miejscowo i używana w schorze-
niach reumatologicznych, ortopedycznych, skórnych  
i niektórych stanach pourazowych. 
Czas trwania  10 min. 180 CZK*

Inne
Biolampa 

Jest to leczenie światłem.  Wiązka światła biolampy prze-
nika do tkanek, w których wywołuje reakcję. Komórki 
reagują przyspieszeniem metabolizmu, co prowadzi do 
szybszego gojenia i do ogólnej regeneracji. 
Czas trwania  15 min. 180 CZK*

Inhalacja z dodatkiem Just 

Inhalacja par wodnych z dodatkiem olejku eteryczne-
go składającego się z 31 ziół leczniczych. Stosowany 
przy przeziębieniach, katarach, zapaleniach oskrzeli, 
grypach, dolegliwościach strun głosowych, astmie, za-
paleniach zatok lub bólach gardła. 
Czas trwania  15 min. 215 CZK

Inhalacje

Inhalacje to zabieg leczniczy polegający na wdychi-
waniu par wody mineralnej Vincentka, dzięki czemu 
do organizmu trafiają pożyteczne substancje. Inhalacje 
przeprowadzane są za pośrednictwem specjalnego 
urządzenia (inhalatora). 
Inhalacja wodą mineralną jest odpowiednia dla 
alergików i astmatyków oraz dla osób, które cierpią  
na choroby dróg oddechowych. Nadaje się również 
do leczenia kataru i przeziębienia oraz jako profilaktyka 
zapobiegania tym chorobom. 
Czas trwania  15 min. 180 CZK

Tlenoterapia 
Tlenoterapia to metoda leczenia polegająca na wdy-
chaniu nawilżonego tlenu. Znaczenie inhalacji skon-
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