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Zaczerpnij	energię	oraz	pozbądź	się	stresów	w	na-
szym	Centrum	Wellness	za	asysty	przyjemnej	muzyki	
relaksacyjnej.	Odpocznij	sobie	w	przyjemnym	miejscu	
oraz	oddaj	się	pod	opiekę	naszych	doświadczo-
nych	terapeutów,	którzy	za	pomocą	naturalnych	
produktów	marki	BABOR	pomogą	do	kompleksowej	
regeneracji	Twojego	organizmu	oraz	odczucia	ab-
solutnego	relaksu.		

Z	 bogatej	 oferty	 możesz	 sobie	 pozwolić	 na	 któryś	
z	 zabiegów	 wellness	 oraz	 zrelaksować	 się	 możesz		
w	saunie,	jacuzzi	lub	basenie	(26	°C)	o	rozmiarach	12×6	m.		
W	naszym	resorcie	 jest	do	Twojej	dyspozycji	 również	
Centrum	Fitness,	z	którego	jest	widok	na	najwyższy	szczyt	
Gór	Izerskich	Świerk.

Godziny	otwarcia	naszego	Centrum	Wellness:	codzien-
nie	od	godziny	08.00	do	godziny	22.00.	

Podane ceny są za osobę i zabieg oraz dotyczą  
klientów zakwaterowanych w Spa Resorcie Libverda. 
Ważność cen od 1. 4. 2018.

Spa	Resort	Libverda	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	
cen.

Termin oraz godzinę zabiegów prosimy za- 
rezerwować jeszcze przed przyjazdem do resortu,  
i to pod numerem telefonu +420 482 368 657 
albo wysyłając rezerwację pod adres e-mailowy  
rozpis@lazne-libverda.cz, poniedziałek – piątek  
w godzinach od 7.00 – 15.30. 
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Masaże

Masaż	to	najstarsza	z	form	terapii,	która	jest	znana	już	
z	dawnych	czasów	Egiptu,	starego	Rzymu,	Chin,	 Indii	
oraz	całego	świata	arabskiego.	W	zależności	od	tego,	
z	którego	kąta	świata	terapia	pochodzi,	powstawały	
różne	techniki	masażu,	które	są	w	dzisiejszych	czasach	
bardzo	różnorodne.	
Masaż	posiada	wiele	efektów	pozytywnych	na	całe	
ciało	i	umysł.	

Masaż	aromatyczny	

Chodzi	o	masaż	 relaksacyjny	połączony	z	efektem		
leczniczym	olejków	eterycznych.	
Dzięki	przyjemnym,	delikatnym,	długim	pociągnięciom,	
ciało	 się	 powoli	 uwalnia.	 Bardzo	 skuteczne	 olejki		
aromatyczne	przenikają	do	ciała	poprzez	cerę,	 jak		
i	są	wdychane.	Podczas	masażu	olejki	aromatyczne	
przedostają	się	z	cery	do	obiegu	układu	limfatycznego		
i	krwionośnego.	Niektóre	z	olejków	stymulują	ciało,	umysł	
czy	emocje,	inne	przeciwnie	uspokajają.	Olejki	eterycz-
ne	do	mieszanki	masażowej	wybierane	są	celowo	dla	
każdego	z	klientów	takim	sposobem,	żeby	wspomagały	
usuwać	jego	dolegliwości	zdrowotne	oraz	doprowadziły	
jego	organizm	do	równowagi.
Częściowy	masaż	aromatyczny	
•	Plecy	 30	min.	 385	CZK
•	Szyja	 30	min.	 385	CZK
•	Kończyny	dolne	 30	min.	 385	CZK
•	Kończyny	górne	 30	min.	 385	CZK
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Kompletny	masaż		
aromatyczny	+	okład	borowinowy

Borowinę	uważano	za	prawdziwy	dar	natury.	W	trakcie	
zabiegu	dochodzi	do	wyraźnego	zagrzania	ciała,	co	
skutkuje	rozluźnieniem	mięśni	i	jego	regeneracją,	ewen-
tualnie	uśmierzy	bóle.	
Czas	trwania	 75	min.	 875	CZK

Kompletny	masaż	aromatyczny	+	okład	parafinowy

Efekty	parafiny	są	przede	wszystkim	cieplne,	które	poma-
gają	nie	tylko	w	uwalnianiu	i	uśmierzaniu	bólu	systemu	
ruchowego,	ale	zbawiennie	wpływa	na	całe	ciało.		
Czas	trwania	 75	min.	 875	CZK

Kompletny	masaż	aromatyczny	+	okład	z	miodu

Pozwól	sobie	na	siłę	uzdrowienia	ciała	oraz	zaczerpnij	
energii	naturalnej.	Komfort	ten	uzyskasz	u	nas	z	orygi-
nalnymi	BIO	okładami	woskowymi.	Wosk,	miód	oraz	
kit	pszczeli	są	słynne	swoimi	efektami	dezynfekcyjnymi		
i	anestetycznymi.	Podaruj	sobie	zdrowie	prosto	z	natury.
Czas	trwania	 75	min.	 875	CZK
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Masaż	klasyczny	

Chodzi	o	najczęściej	stosowany	rodzaj	masażu.	Stosowa-
no	go	przede	wszystkim	do	masażu	zdrowotnego	oraz	
jako	środek	zapobiegawczy	przeciwko	powstaniu	wielu	
chorób.	Jest	bardzo	przydatny	w	bolesnych	stanach		
przewlekłych,	 kiedy	 to	 wspomaga	 w	 rozluźnieniu		
bolesnych	stanów	skurczowych	i	blokad	powstałych		
w	wyniku	różnych	kontuzji	i	w	wyniku	przeciążenia	orga-
nizmu.	Masaż	posiada	ogólne	działanie	zbawienne	na	
kondycję	cielesną	i	wywiera	wpływ	na	centralny	układ	
nerwowy.	Pomaga	w	zachowaniu	zdrowia	 i	usuwać	
stres	emocjonalny.	Uwalnia	napięte	mięśnie,	wspiera	
obieg	układu	limfatycznego	i	krwionośnego,	odpro-
wadza	substancje	toksyczne	z	ciała,	odżywia	stawy		
i	działa	zapobiegawczo	przeciwko	artrozie.	
Częściowy	masaż	klasyczny
•	Plecy	 30	min.	 385	CZK
•	Szyja	 30	min.	 385	CZK
•	Kończyny	dolne	 30	min.	 385	CZK
•	Kończyny	górne	 30	min.	 385	CZK
Kompleksowy	masaż	klasyczny	 60	min.	 700	CZK
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Masaż	bańkami

Starożytna	 chińska	 metoda	 znana	 już	 od	 ponad		
3.000	 lat	 a	 do	 dzisiaj	 jest	 bardzo	 rozpowszechnio-
na.	Podstawą	tego	zabiegu	 jest	wykorzystanie	pod-
ciśnienia	na	skórę.	Przystawianiem	baniek	działamy		
na	układ	krwionośny,	co	aktywizuje	proces	detoksyka-
cyjny	organizmu.	Dochodzi	do	mocnego	przekrwienia		
i	utlenienia	skóry.	Masaż	wspomaga	prawidłowe	funk-
cjonowanie	układu	 limfatycznego	 i	zapewnia	dużą	
ulgę	przy	napięciu	w	obszarze	kręgosłupa.	Uśmierza	ból		
i	obrzęk	 i	odnawia	procesy	przeciwzapalne.	Całkiem	
powszechnym	zjawiskiem	u	tego	zabiegu	jest	rumienie	
aż	zsinienie	skóry,	które	za	jakiś	czas	przeminie.	
Czas	trwania	 30	min.	 455	CZK

Masaż	czekoladowy

O	skutkach	leczniczych	czekolady	wiedzieli	 już	starzy	
Mayowie	 i	Aztekowie.	Czekolada	zawiera	dużą	ilość	
przeciwutleniaczy,	świetnie	tonizuje	 i	nawilża.	Masaż	
to	prawdziwa	pokusa	dla	wszystkich	amatorów	jego	
przepięknego	zapachu.	Wpływa	pozytywnie	na	system	
odpornościowy	i	układ	sercowo-naczyniowy,	wspiera	
ciśnienie	 krwi	 i	 nawiązuje	przyjemne	uczucia	dzięki		
wydalaniu	endorfiny.	Chodzi	o	lekki	masaż	przy	zasto-
sowaniu	długich	pociągnięć	z	efektami	relaksacyjnymi	
i	regeneracyjnymi.	
Czas	trwania	 30	min.	 385	CZK
Czas	trwania	 60	min.	 665	CZK
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Masaż	miodowy

Zabieg	 znany	 już	przez	długie	wieki,	 kiedy	 to	pod-
grzany	miód	nakładano	na	ciało	oraz	przy	pomocy	
specjalnych	 chwytów	 odprowadza	 niepożądane	
substancje	szkodliwe,	nagromadzone	w	organizmie	
	z	żywności,	 leków	i	ze	środowiska,	w	którym	żyjemy.	
Pozytywnie	przeciwdziała	zmęczeniu,	depresjom	oraz	
poprawia	stan	przy	zaburzeniach	nerwowych.	Masaż	
ten	posiada	również	efekty	kosmetyczne.	Wygładza,	
regeneruje	oraz	odżywia	cerę,	 jak	 i	działa	przeciwko	
starzeniu	się	cery.
Czas	trwania	 30	min.	 385	CZK	
Czas	trwania	 60	min.	 665	CZK	

Masaż	stemplami	ziołowymi

Chodzi	 o	 zabieg	 wellness	 pełny	 ciepła,	 aromatu		
i	komfortu,	który	kombinuje	rozciąganie,	nacisk	i	ciepło		
w	taki	sposób,	żeby	osiągnąć	stan	rozluźnienia	ciała		
i	duszy.	Stemple	podgrzewano	w	gorącym	oleju,	przez	
co	z	ziół	 i	przypraw	zaczyna	się	wydostawać	skutecz-
ne	substancje,	które	za	pomocą	stempli	przenoszona	
na	cerę.	Ta	stara	technika	 jest	zwłaszcza	przyjemna		
w	przypadkach	sztywnych	i	napiętych	mięśni,	artrozy	lub		
w	stanach	ogólnego	wyczerpania	
Czas	trwania	 30	min.	 490	CZK
Czas	trwania	 60	min.	 910	CZK
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Masaż	gorącymi	muszlami	

Metoda	 ta	pochodzi	 z	wysp	Pacyfiku	 i	przypomina		
atmosferę	morza	i	egzotyki.	Ciepło	wywierające	z	muszli	
podgrzewa	skórę	i	uwalnia	sztywne	mięśnie	 i	blokadę	
energii	cielesnej.	Dokładne	podgrzanie	mięśni	pomaga	
usunąć	bóle	pleców	i	szyi.	
Chodzi	 o	 luksusową	pielęgnację	ciała	 z	wyraźnym	
efektem	energetycznym	na	ciało	i	umysł.	
Czas	trwania	 30	min.	 490	CZK
Czas	trwania	 60	min.	 910	CZK

Masaż	kamieniami	bazaltowymi	

Chodzi	o	starą	metodę	pochodzącą	z	Chin.	Celem	jest	
absolutne	rozluźnienie	z	następnym	relaksem,	kamienie	
akumulują	ciepło,	które	przekazują	Twojemu	organi-
zmowi.	Dochodzi	do	usunięcia	blokady,	uruchomienia	
przepływu	energii	i	usunięcia	stresu.	Jeżeli	lubisz	ciepło,	
to	ten	masaż	przygotowano	właśnie	dla	Ciebie.	
Czas	trwania	 30	min.	 490	CZK
Czas	trwania	 60	min.	 910	CZK

Masaż	antystresowy

Jak	 nazwa	 podpowiada,	 to	 ten	 zabieg	 jest	 ideal-
nym	wyborem	w	przypadkach,	 kiedy	 potrzebujesz	
wypoczynku	 i	zaczerpnąć	pogody	ducha.	Przy	tym	
masażu	będzie	rozpieszczane	nie	tylko	Twoje	ciało,		
ale	i	dusza.	Masaż	wykonywano	w	miejscach	dekoltu,	
na	twarzy,	szyi	i	na	głowie.	
Czas	trwania	 45	min.	 630	CZK
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Babor spa
pielĘgnacja ciaŁa i rytuaŁy
Luksusowe	kosmetyki	BABOR	zaspokajają	najbardziej	
wybrednych	klientów	na	całym	świecie	 już	od	1956	
roku.	Wszystkie	produkty	BABOR	SPA	zawierają	wyciągi	
z	macierzystych	komórek	roślinnych.	Wszystkie	zabiegi	są	
anti-aging.	To	znaczy,	iż	cera	jest	chroniona	i	jej	starzenie	
się	zostało	wyraźnie	i	głównie	widocznie	spowolnione.	
Zatrzymaj	się,	odetchnij,	pozwól	rozpieszczać	się,	a	jed-
nocześnie	odmłodniejesz.	Tak,	to	możliwe!		

Luksusowe kąpiele  
relaksacyjne

Pozwól	rozpieszczać	się	za	pomocą	kąpieli	relaksacyj-
nych,	które	nie	tylko	wyzwoli	Twoją	myśl,	ale	jednocze-
śnie	dodają	cerze	wszystko,	co	potrzebuje.	

Milk	Vital	Bath

Kąpiel	mleczna	z	listkami	róży	dla	odmładzania	i	zmięk-
czania	 skóry	 ciała.	Do	 kąpieli	 podawano	 szklankę		
szampana	i	źródło	Chrystiana.
Czas	trwania		 30	min.	 420	CZK

Algae	Detox	Bath

Wzmacniająca	oraz	detoksykacyjna	kąpiel	udekoro-
wana	listkami	róż	(przeciwskazania:	bardzo	wysokie	
ciśnienie	oraz	choroby	serca).	Do	kąpieli	podawano	
szklankę	szampana	i	źródło	Chrystiana.	
Czas	trwania		 30	min.	 490	CZK
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Sea	Salt	Relax	Bath

Słona	kąpiel	do	oczyszczania	cery	ciała	i	dostarczenia	
minerałów	z	listkami	róż.	Do	kąpieli	podawano	szklankę	
szampana	i	źródło	Chrystiana.	
Czas	trwania		 30	min.	 490	CZK

Królewskie rytuały 
całego ciała połączone 
z kąpielą relaksacyjną

Prawdziwe	rozpieszczanie!

W	tym	zabiegu	odnajdziesz	wszystko,	co	zrobi	dobrze	
Twojemu	ciału	i	myśli.	Po	intensywnym	peelingu	czeka	
na	Ciebie	kąpiel	relaksacyjna	udekorowana	listami	róż,	
po	której	można	się	cieszyć	się	z	oczekiwania	masażu		
i	końcowego	okładu.	Po	tym	zabiegu	będzie	Twoja	cera		
w	widoczny	sposób	odmłodzona.	
W	celu	uzyskania	doskonałego	przeżycia	podawano	do	
kąpieli	szklankę	szampana	i	źródło	Chrystiana.	

Rytuał	Ocean	Royal

Peeling	+	kąpiel	+	masaż	+	okłady	
Słono-olejowy	peeling,	słona	kąpiel,	masaż	 i	olejowe	
okłady	anti-aging	olejkiem.	
Czas	trwania	 90	min.	 1.085	CZK
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Rytuał	Cleopatra	Milk	Bath

Peeling	+	kąpiel	+	masaż	+	okłady
Odmładzający	rytuał	mleczny,	masaż	 i	 lejowy	okład	
anti-aging	olejkiem.	
Czas	trwania	 120	min.	 1.470	CZK

Luksusowe rytuaŁy cielesne
Nic	 nie	wyczyści	 cerę	 lepiej	 od	 słonego	peelingu.	
Jakościowo	 dobra	 sól	 razem	 z	 olejkiem	 lub		
balsamem	 mlecznym	 pozbawi	 cerę	 obumarłych	
komórek	 oraz	 pozostałych	 zanieczyszczeń,	 które	
nie	 łagodzą	 jej	wyglądowi.	Jeżeli	po	peelingu	cery	
pozwolisz	 sobie	 na	 okład	 zgodnie	 z	 jej	 potrzebą,		
to	 odwdzięczy	 się	 Tobie.	 W	 jaki	 sposób?	 Będzie		
w	widoczny	sposób	wzmocniona	i	w	dotyku	aksamitna.	

Antystresowe	zabiegi	ciała	

Peeling	+	okład
Słony	 peeling	 z	 balsamem	mlecznym	 i	 anti-aging	
okładem	kremowym.	Maseczka	do	ciała	SHAPING	
BODY	 PACK	 zawiera	 macierzyste	 komórki	 roślinne	
do	 odmładzania	 cery	 ciała.	 Cera	 jest	 w	 widocz-
ny	 sposób	wzmocniona,	 a	 jednocześnie	 delikatna		
w	dotyku.	
Czas	trwania	 60	min.	 770	CZK

Zabiegi	na	ciało	Detox

Peeling	+	okład	+	końcowa	anti-aging	opieka
Słono-olejowy	 peeling	 z	 borowinowym	 okładem		
detoksykacyjnym.	 Eifelfango	 –	 naturalne	 bagno		
minerałowe	z	obszarów	wulkanicznych	Eifel.	Pobudza		
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aktywność	 metaboliczną	 (kwas	 krzemowy,	 tytan,		
aluminium,	żelazo,	mangan,	sód,	potas,	magnez,	wapń,	
pierwiastki	śladowe).	Perfekcyjnie	oczyszcza	skórę	ciała,	
która	potem	wygląda	młodsza	i	mocniejsza.
Czas	trwania	 60	min.	 840	CZK

Rytuał	Silhouette	

Peeling	+	okład	+	końcowa	anti-aging	opieka
Słono-olejowy	peeling	 i	okład	z	rzęs.	Peeling	złożony		
z	wysokiej	 jakości	 soli	mineralnej	 i	anti-aging	olejku		
wzmacniającego	cerę	perfekcyjnie	oczyści.	Dzięki	okła-
dowi	z	rzęs	morskich	będzie	cera	w	widoczny	sposób	
mocniejsza	 i	 delikatniejsza,	 co	wywołuje	 poczucie		
wyszczuplenia.
Czas	trwania	 70	min.	 910	CZK

Rytuał	libverdski

Peeling	+	kąpiel	+	masaż	+	okłady
Słono-olejowy	peeling	można	zmyć	w	kąpieli	aromatycz-
nej	z	listkami	róż.	Kolejnych	30	min	spędzisz	przyjemnym	
masażem	oraz	na	koniec	zostanie	Twoje	ciało	dodatko-
wo	posmarowane	kremem.	Cały	rytuał	wykonywano	za	
pomocą	preparatów	z	ani-aging	efektem	a	Twoje	ciało	
będzie	po	tym	rytuału	po	prostu	–	doskonałe.	
Sprawimy	Twoją	kąpiel	przyjemniejszą	zaserwowaniem	
lampki	szampana	i	źródła	Christiana.	
Czas	trwania	 90	min.	 1.260	CZK
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Kosmetyczna
pielĘgnacja cery
SKINOVAGE	PX	-	regeneracja

Kompleksowa	pielęgnacja	zgodnie	z	rodzajem	cery,	
która	zawiera	oczyszczanie,	maseczkę	podgrzewają-
cą	do	otwarcia	cery,	peeling,	ampule	upiększające		
(koncentrat	 substancji	 aktywnych),	 masaż	 twarzy,		
maseczkę	twarzy,	krem	końcowy	i	do	oczów.	
Oprócz	specjalnych	ingrediencji,	które	odpowiadają		
i	pomagają	danemu	typowi	cery,	zawarte	są	w	całym	
szeregu	SKINOVAGE	PX	cenne	alpejskie	macierzyste	
komórki	roślinne.	Te	chronią	komórkowe	DNA	przeciwko	
uszkodzeniu	przez	promieniowanie	UV	i	środowisko.
Czas	trwania	 60	min.	 980	CZK

HSR	DE	LUXE	LIFTING	–	efekt	liftingowy	i	anti-aging

Luksusowa	pielęgnacja	 liftingowa	celowana	na	osią-
gnięcie	maksymalnego	efektu	indywidualnego	zawiera:	
oczyszczanie,	maseczkę	podgrzewającą	do	otwarcia	
cery,	peeling	enzymatyczny,	surowicę	HSR	Lifting,	masaż	
twarzy	za	pomocą	kremu	HSR	lifting,	maskę	HSR,	końco-
wy	i	oczny	krem	HSR.	
Zapewnia	efekt	 liftingowy	oraz	pozostawia	cerę	bar-
dziej	gładką	i	mocniejszą.	Zmarszczki	są	mniej	widoczne		
i	kontury	widocznie	naciągnięte.
Czas	trwania	 60	min.	 1.330	CZK

Zabiegi dodatkowe 
Pedicure

Pielęgnacja	dla	zdrowia	i	urody	Twoich	nóg.	

Pedicure	Clasic	
Podstawowa	 pielęgnacja	 nóg	 za	 pomocą	 mo-
krego	 pedicure	 (zrogowacenia	 skóry,	 pielęgnacja		
paznokci,	krem...)	
Czas	trwania	 45	min.	 490	CZK
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Pedicure	De	Luxe
Poszerzona	pielęgnacja	nóg	o	masaż,	Feet	Smoohling	
Balm	-	okład	i	lakierowanie	paznokci	
Czas	trwania	 90	min.	 700	CZK	

Mechaniczny	drenaż	limfatyczny

Jest	wyszukiwany	jako	oszczędna	terapia	systemu	limfa-
tycznego,	a	również	dla	swoich	efektów	kosmetycznych	
i	 relaksacyjnych.	Posiada	szerokie	spektrum	wskazań	
terapeutycznych.	Drenaż	 limfatyczny	pomaga	w	za-
pobieganiu	i	usuwaniu	cellulitu,	pobudza	procesy	de-
toksykacyjne	organizmu,	działa	pozytywnie	przeciwko	
obrzękom	żył	i	kończyn	oraz	wspiera	układ	limfatyczny.	
Dla	osiągnięcia	 jak	najlepszych	efektów	najlepiej	 jest	
wykonywać	drenaż	 limfatyczny	kilkakrotnie.	Metoda	
ta	ze	względu	na	swój	efekt	leczniczo-zapobiegawczy	
nadaje	się	nie	tylko	dla	kobiet,	ale	również	dla	mężczyzn.	
Czas	trwania	 45	min.	 385	CZK

Kąpiel	parafinowa	dłoni

Bardzo	przyjemny	i	skuteczny	zabieg	w	formie	apliko-
wania	ciepłej	parafiny	kosmetycznej	na	dłonie.	Samą	
kąpiel	poprzedza	delikatny	masaż	dłoni.	Efekty	parafiny	
są	widoczne	natychmiast	po	zabiegu,	 i	 to	w	formie		
delikatnych	i	ogólnie	piękniejszych	dłoni.	
Czas	trwania	 20	min.	 280	CZK

Prywatny	whirlpool	z	sauną	(max.	2	osoby)
Czas	trwania	 60	min.	 420	CZK

Basen	z	sauną	
Czas	trwania	 60	min.	 420	CZK

Solarium
Czas	trwania	 3	min.	 20	CZK
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