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Zaczerpnij energię i pozbądź się stresu w naszym Cen-
trum Wellness Jizera przy dźwiękach przyjemnej muzy-
ki relaksacyjnej. Odpocznij w przyjemnym otoczeniu 
i oddaj się pod opiekę naszych doświadczonych 
terapeutów, którzy za pomocą naturalnych produk-
tów przyczynią się do ogólnej regeneracji Twojego 
organizmu i poczucia absolutnego odprężenia. 

Skorzystaj z bogatej oferty zabiegów wellness i zrelaksuj 
się w saunie lub w prywatnym jacuzzi. Nasz ośrodek 
oferuje również Centrum Fitness, z którego rozpościera 
się widok na najwyższy szczyt Gór Izerskich, lub basen 
(26°C) o wielkości 12×4 m oraz inne. 
Godziny otwarcia naszego Centrum Wellness Jizera: 
codziennie od godziny 08.00 do 20:00.  

Podane ceny są za osobę i zabieg oraz dotyczą kli-
entów 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 zarezerwo-
wać jeszcze przed przyjazdem pod numerem telefo-
nu +420 482 368 657 albo pod adresem e-mailowym 
rozpis@lazne-libverda.cz, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 07.00 – 15.30.
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Inne zabiegi  14 – 15



4 5

Masaże

Masaż jest najstarszą formą terapii znaną już w starożyt-
nym Egipcie, starożytnym Rzymie, Chinach, Indii i w 
całym świecie arabskim. W zależności od tego, z któ-
rego kąta świata terapia pochodzi, powstawały różne 
techniki masażu, które w dzisiejszych czasach są bardzo 
różnorodne. 
Masaż przynosi wiele pozytywnych skutków dla całego 
ciała i umysłu. 

Masaż aromaterapeutyczny

Jest to masaż relaksacyjny połączony z efektem lecz-
niczym olejków eterycznych.  
Dzięki przyjemnym, delikatnym, długim pociągnięciom 
ciało powoli się rozluźnia. Bardzo skuteczne olejki etery-
czne przenikają do ciała poprzez skórę i jednocześnie są 
wdychane. Podczas masażu olejki eteryczne przedosta-
ją się ze skóry do układu limfatycznego i krwionośnego. 
Niektóre olejki stymulują ciało, umysł lub emocje, inne 
wprost przeciwnie uspokajają. Olejki eteryczne dobie-
rane są do mieszanki do masażu indywidualnie dla każ-
dego klienta tak, aby wspomagały wyeliminowanie jego 
dolegliwości zdrowotnych oraz przywróciły równowagę 
w jego organizmie. 
Częściowy masaż aromaterapeutyczny
• Plecy 30 min. 390 CZK
• Szyja 30 min. 390 CZK
• Kończyny dolne  30 min. 390 CZK
• Kończyny górne  30 min. 390 CZK

Całościowy masaż aromaterapeutyczny  
+ okład torfowy 

Torf uważany jest za prawdziwy dar natury. W trakcie 
zabiegu ciało zostaje mocno rozgrzane, co skutkuje 
rozluźnieniem mięśni i ich regeneracją, ewentualnie 
uśmierzeniem bólu.
Czas trwania  75 min. 880 CZK

Całościowy masaż aromaterapeutyczny  
+ okład parafinowy 

Działanie parafiny jest przede wszystkim cieplne. Po-
maga nie tylko w rozluźnieniu i uśmierzaniu bólu układu 
ruchu, ale ma także korzystny wpływ na całe ciało. 
Czas trwania  75 min. 880 CZK

Całościowy masaż aromatyczny + okład z miodu 

Poddaj się uzdrawiającej sile ciepła i naładuj się energią 
naturalną. Taki komfort zapewnią Ci nasze oryginalne 
BIO okłady z wosku. Wosk, miód oraz propolis są znane 
ze swoich działań dezynfekujących i znieczulających. 
Podaruj sobie zdrowie prosto z natury. 
Czas trwania  75 min. 880 CZK



6 7

Masaż klasyczny

Najczęściej stosowany rodzaj masażu. Stosowany pr-
zede wszystkim jako masaż leczniczy oraz jako środek 
profilaktyczny zapobiegający powstaniu wielu chorób. 

Bardzo dobrze sprawdza się przy przewlekłych bolesnych 
stanach, wspomagając rozluźnienie bolesnych stanów 
skurczowych i blokad spowodowanych różnymi kon-
tuzjami i przeciążeniem organizmu. Masaż ma ogólny 
korzystny wpływ na sprawność fizyczną i oddziałuje na 
stan centralnego układu nerwowego. Pomaga zacho-
wać zdrowie i łagodzić stres emocjonalny. Rozluźnia 
napięte mięśnie, wspiera układ limfatyczny i krwionośny, 
wypłukuje substancje odpadowe z ciała, odżywia stawy 
i działa profilaktycznie przeciwko artrozie.  

Częściowy masaż klasyczny 
• Plecy 25 min. 390 CZK
• Szyja 25 min. 390 CZK
• Kończyny dolne  25 min. 390 CZK
• Kończyny górne  25 min. 390 CZK
Całościowy masaż klasyczny  50 min. 705 CZK 

 

Wanna do suchego masażu

Przyjemny masaż relaksacyjny na specjalnym podgrze-
wanym łóżku wodnym, na którym klient jest masowany 
strumieniem wody przepływającym przez membranę. 
Podobnie jak masaż klasyczny, zmniejsza napięcie mięś-
niowe, zwiększa ukrwienie w tkankach, stymuluje układ 
limfatyczny, poprawia metabolizm i łagodzi stres. Zabieg 
może być wykonywany w lekkim ubraniu. Zabieg nie jest 
zalecany w przypadku ostrego bólu pleców, urazów, 
ostrej fazy reumatoidalnego zapalenia stawów, nowo-
tworów, osteoporozy z niedawno przebytym złamaniem, 
padaczki i w ciąży. 
Czas trwania  20 min. 300 CZK

Masaż bańkami 

Starożytna chińska metoda znana od ponad 3.000 lat, 
do dziś ciesząca się uznaniem i bardzo rozpowszechni-
ona. Podstawą tego zabiegu jest zastosowanie podci-
śnienia na skórze. Przystawianiem baniek działamy na 
układ krwionośny, co aktywizuje proces detoksykacyjny 
w organizmie. Następuje silne przekrwienie i utlenienie 
skóry. Masaż wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu limfatycznego i przynosi dużą ulgę w przypadku 
napięcia w obszarze kręgosłupa. Łagodzi ból i obrzęki 
oraz odnawia procesy przeciwzapalne. Dość powszech-
nym objawem w przypadku tego zabiegu jest zaczer-
wienienie a nawet zasinienie skóry, które po pewnym 
czasie znika. 
Czas trwania  30 min. 460 CZK
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Masaż czekoladowy

O właściwościach leczniczych czekolady wiedzieli już 
starożytni Majowie i Aztekowie. Czekolada zawiera dużą 
ilość przeciwutleniaczy, doskonale tonizuje i nawilża.  
Masaż to prawdziwa pokusa dla wszystkich miłośni-
ków jej cudownego zapachu. Ma pozytywny wpływ na 
układ odpornościowy i krwionośny, wspiera odporność, 
obniża ciśnienie krwi i wywołuje przyjemne doznania 
dzięki uwalnianiu endorfin. Jest to lekki masaż z wykor-
zystaniem długich pociągnięć o działaniu relaksującym  
i regenerującym. 
Czas trwania  30 min. 390 CZK
Czas trwania  60 min. 670 CZK

Masaż miodem

Zabieg znany od wielu wieków, podczas którego podgr-
zany miód nakładany jest na ciało i za pomocą specjal-
nych dotyków usuwa niepożądane substancje szkodliwe 
nagromadzone w organizmie, pochodzące z żywności, 
lekarstw i ze środowiska, w którym żyjemy. Pozytywnie 
przeciwdziała zmęczeniu i depresjom oraz poprawia 
stan w zaburzeniach nerwowych. Masaż ten ma ró-
wnież działanie kosmetyczne. Wygładza, regeneruje 
oraz odżywia skórę oraz przeciwdziała starzeniu się cery. 
Czas trwania  30 min. 390 CZK

Masaż kamieniami bazaltowymi

Jest to stara metoda pochodząca z Chin. Celem jest 
całkowite odprężenie i następnie relaksacja. Kamienie 
akumulują ciepło, które przekazują Twojemu ciału. Usu-
wane są blokady, zostaje pobudzona energia i usunięty 
stres. Jeżeli lubisz ciepło, ten masaż przygotowano wła-
śnie dla Ciebie.
Czas trwania  30 min. 495 CZK
Czas trwania  60 min. 915 CZK

Masaż stemplami ziołowymi 

Jest to zabieg wellness pełny ciepła, zapachów  
i komfortu, który kombinuje rozciąganie, ucisk i ciepło,  
aby osiągnąć stan maksymalnego rozluźnienia ciała 
i duszy. Stemple podgrzewane są w gorącym oleju.  
Z ziół i przypraw uwalniane są wtedy substancje ak-
tywne, które metodą stemplowania przenoszone są 
na skórę. Ta stara technika jest szczególnie przyjemna  
w przypadku sztywnych i nadwyrężonych mięśni, artrozy 
lub w stanach ogólnego wyczerpania. 
Czas trwania  30 min. 760 CZK
Czas trwania  60 min. 950 CZK

Masaż gorącymi muszlami

Metoda ta pochodzi z wysp Pacyfiku i przywodzi na 
myśl atmosferę morza i egzotyki. Ciepło promieniujące 
z muszli zagrzewa skórę i rozluźnia sztywne mięśnie oraz 
bloki energetyczne w ciele. Dokładne zagrzanie mięśni 
pomaga usunąć bóle pleców i szyi. Jest to luksusowy 
zabieg pielęgnacyjny dla ciała z wyraźnym działaniem 
energetycznym na ciało i umysł. 
Czas trwania  30 min. 495 CZK
Czas trwania  60 min. 915 CZK
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Masaż antystresowy 

Jak sama nazwa wskazuje, zabieg ten jest doskona-
łym wyborem, jeśli chcesz się zrelaksować i zadbać 
o własne samopoczucie psychiczne. Podczas tego 
masażu będzie rozpieszczane nie tylko Twoje ciało, ale 
i dusza. Masaż wykonywany jest na plecach, dekolcie, 
twarzy, szyi i głowie.
Czas trwania 45 min. 635 CZK

Kąpiele relaksacyjne  
z dodatkami 

Kąpiel z dodatkami (borowinowa)

Kąpiel borowinowa, po której następują okłady i relaks 
dla ciała i duszy.
Czas trwania 30 min. 355 CZK

Kąpiel z dodatkami (aromatyczna, ziołowa) 

Kąpiel całego ciała w przyjemnej temperaturze z do-
datkiem soli aromatycznych lub wyciągu ziołowego. 
Działa poprzez przebywanie w środowisku wodnym, za 
pośrednictwem działania ciepła i dodanej substancji. 
W zależności od wybranego dodatku pomoże Ci zre-
laksować i odprężyć całe ciało lub, wprost przeciwnie, 
pobudzić i odświeżyć organizm. 
Czas trwania 30 min. 355 CZK

PIELĘGNACJA CIAŁA  
I RYTUAŁY 

Luksusowe zabiegi i rytuały dla ciała zadowolą nawet 
najbardziej wymagających klientów. Wszystkie zabiegi 
są anti-aging. To znaczy, że skóra jest chroniona, a jej 
starzenie się zostało wyraźnie i przede wszystkim wido-
cznie spowolnione. Zatrzymaj się, odetchnij, pozwól się 
rozpieszczać i jednocześnie odmłodzić. Tak, to możliwe! 

Luksusowe kąpiele 
relaksacyjne 

Pozwól rozpieszczać się kąpielami relaksacyjnymi, które 
nie tylko odprężą Twój umysł, ale jednocześnie zapewnią 
skórze wszystko, czego potrzebuje. 

Milk Vital Bath 
Kąpiel mleczna z płatkami róży, by odmłodzić i zmięk-
czyć skórę Twojego ciała.  Do kąpieli podawany jest 
kieliszek wina musującego i woda z źródła Krystiana. 
Czas trwania 30 min. 425 CZK

Detox Bath
Ujędrniająca i detoksykacyjna kąpiel ozdobiona płat-
kami róż (przeciwwskazania: bardzo wysokie ciśnienie 
oraz choroby serca). Do kąpieli podawany jest kieliszek 
wina musującego i woda z źródła Krystiana. 
Czas trwania 30 min. 500 CZK

Sea Salt Relax Bath 
Słona kąpiel oczyszczająca skórę ciała i dostarczająca 
minerały z płatkami róż. Do kąpieli podawany jest kielis-
zek wina musującego i woda z źródła Krystiana. 
Czas trwania 30 min. 510 CZK
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Królewskie rytuały dla ca-
łego ciała połączone  
z kąpielą relaksacyjną 

Prawdziwe rozpieszczanie! 

W tym zabiegu odnajdziesz wszystko, co zrobi dobrze 
Twojemu ciału i umysłowi. Po intensywnym peelingu cze-
ka na Ciebie kąpiel relaksacyjna ozdobiona płatkami 
róż, po której możesz cieszyć się z masażu i następnie z 
okładu. Po tym zabiegu Twoja skóra będzie w widoczny 
sposób odmłodzona. 
W celu uzyskania doskonałego przeżycia do kąpieli po-
dawany jest kieliszek wina musującego i woda z źródła 
Krystiana. 

Rytuał Ocean Royal

Peeling + kąpiel + masaż + okłady 
Peeling solno-olejowy, słona kąpiel, masaż i olejowe 
okłady olejkiem anti-aging. 
Czas trwania  90 min. 1.090 CZK

Rytuał Cleopatra Milk Bath 

Peeling + kąpiel + masaż + okłady  
Odmładzający rytuał mleczny, masaż i olejowy okład 
olejkiem anti-aging. 
Czas trwania  120 min. 1.475 CZK

Luksusowe rytuały 
dla ciała 

Nic nie wyczyści skórę lepiej niż słony peeling. Wysokiej 
jakości sól wraz z olejkiem lub balsamem mlecznym 
pozbawi cerę obumarłych komórek i pozostałych za-
nieczyszczeń, które nie sprzyjają jej wyglądowi. Jeżeli po 
peelingu skóry zafundujesz jej okład, którego potrzebuje, 
odwdzięczy Ci się. W jaki sposób? Będzie w widoczny 
sposób ujędrniona i w dotyku aksamitna

Antystresowe zabiegi dla ciała

Peeling + okład 
Słony peeling z balsamem mlecznym i anti-aging okła-
dem kremowym. Maseczka do ciała ma również kor-
zystny wpływ na odmłodzenie skóry ciała. Skóra jest w 
widoczny sposób ujędrniona i jednocześnie delikatna 
w dotyku.  
Czas trwania  60 min. 810 CZK

Zabiegi na ciało Detox 

Peeling + okład + końcowa pielęgnacja anti-aging 
Słono-olejowy peeling z detoksykacyjnym okładem 
błotnym. Pobudza aktywność metaboliczną (kwas kr-
zemowy, tytan, aluminium, żelazo, mangan, sód, potas, 
magnez, wapń, pierwiastki śladowe).  
Perfekcyjnie oczyszcza skórę ciała, która dzięki temu 
wygląda młodziej i jędrniej. 
Czas trwania  60 min. 850 CZK

Rytuał Silhouette

Peeling + okład + końcowa pielęgnacja anti-aging 

Słono-olejowy peeling i okład na całe ciało lub częś-
ciowy.  Peeling składający się z wysokiej jakości soli 
mineralnej i anti-aging olejku ujędrniającego perfek-
cyjnie oczyści skórę. Dzięki okładowi skóra stanie się 
w widoczny sposób jędrniejsza i delikatniejsza, dając 
wrażenie wyszczuplenia. 
Czas trwania  70 min. 915 CZK
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Rytuał libverdski 

Peeling + kąpiel + masaż + okłady 
Słono-olejowy peeling zmywamy w kąpieli aromatycznej 
z płatkami róż. Następne 30 minut spędzisz na przyjem-
nym masażu a na koniec Twoje ciało zostanie wykre-
mowane. Cały rytuał wykonywany jest preparatami  
o anti-aging działaniu a Twoje ciało po tym rytuale 
będzie po prostu – doskonałe. 
Umilimy Ci kąpiel, podając lampkę wina musującego  
i wodę z źródła Krystiana. 
Czas trwania  90 min. 1.265 CZK

Inne zabiegi
Mechaniczny drenaż limfatyczny 

Jest popularny jako łagodna terapia systemu limfaty-
cznego oraz ze względu na swoje działanie kosmety-
czne i relaksacyjne. Posiada szerokie spektrum wska-
zań terapeutycznych. Drenaż limfatyczny pomaga w 
zapobieganiu i usuwaniu cellulitu, pobudza procesy 
detoksykacyjne w organizmie, działa pozytywnie prze-
ciwko obrzękom żył i kończyn oraz wspiera układ limfa-
tyczny. Aby osiągnąć jak najlepszych efektów, zaleca 
się wykonywanie drenażu limfatycznego wielokrotnie. 
Metoda ta ze względu na swoje działanie leczniczo-
-zapobiegawcze nadaje się nie tylko dla kobiet, ale 
również dla mężczyzn.  
Czas trwania  45 min. 390 CZK

Kąpiel parafinowa dłoni 

Bardzo przyjemny i skuteczny zabieg polegający na na-
łożeniu na dłonie ciepłej parafiny kosmetycznej. Efekty 
działania parafiny są widoczne natychmiast po zabiegu 
w postaci delikatnych i ogólnie piękniejszych dłoni. 
Czas trwania  20 min. 285 CZK

Prywatne jacuzzi z sauną (maks. 2 osoby) 

Prywatne jacuzzi z sauną oferuje relaks i odpoczynek  
w pięknym otoczeniu. Zalecamy dla maks. 4 osób. 
Czas trwania  60 min. 425 CZK
Kolejna osoba   140 CZK

Centrum Wellness z basenem 

Ekskluzywne Centrum Wellness z basenem o wymiarach 
12×4 m, sauną, łaźnią parową, chodnikiem Kneippa i 
strefą relaksu. 
Prywatny wynajem dla 2 osób 60 min. 550 CZK
Prywatny wynajem, kolejna osoba  140 CZK

Wejściówka do Centrum dla wszystkich chętnych
(zastrzeżone godziny) 60 min.
osoba dorosła (15+)  150 CZK
senior (60+), dziecko (3 – 15 lat)  130 CZK
dziecko do 2,99 lat  gratis
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