PÉČE O VÁS A VAŠE ZDRAVÍ

VODOLÉČBA

Masáže

POUZE NA PŘEDPIS LÉKAŘE

V dnešní uspěchané době zapomíná mnoho z nás na
sebe a své zdraví – proto je třeba alespoň jednou za čas
říci si dost a udělat si čas jen pro sebe a svému zdraví tak
poskytnout zdroj energie…

- nebo-li také hydroterapie, je terapie, kdy na organismus působí tepelná a pohybová energie, případně i speciální chemické látky, které se vyskytují ve vodním prostředí, a to s cílem preventivním, léčebným a rehabilitačním.

Fyzikální terapie – elektroléčba

Lázeňská péče v Lázních Libverda je založena na dlouholeté tradici, z níž lázně čerpají až do dnešních dnů.
Specializace lázní je udána především vlastnostmi
místních minerálních pramenů. Na to vše pak navazuje moderní vybavení lázeňských léčebných provozů.
Nemalým dílem přispívá k celkové regeneraci samotné
prostředí a klimatické podmínky celého okolí. Mírné
podnebí je ideálním, nezátěžovým prostředím pro osoby s onemocněním srdce a cév.

Patří mezi tradiční způsoby léčby i preventivního působení na lidský organismus, který se z více než 70% skládá právě z vody. Nabízíme různé druhy masáží,
koupelí i rozmanité druhy speciálně zaměřených vodoléčebných procedur.

- výsledkem působení masáže je celkový účinek na organismus. Mechanickým
působením masáže se zlepšuje krevní a mízní oběh, příznivě působí na pohybový aparát. Výrazného léčebného úspěchu je docilováno díky staletí osvědčeným technikám zkušených fyzioterapeutů a speciálně proškolených masérů,
které využívají nejnovější dermatologické trendy z pacifického souostroví Fiji.

Vzhledem k terénu oblasti jsou lázně vhodné i pro rehabilitaci a kondiční turistiku, především pro osoby
s onemocněním pohybového aparátu. V neposlední
řadě naleznete v Lázních Libverda klid a odpočinek,
který blahodárně působí a napomáhá k léčení neuróz
a dalších psychiatrických onemocnění.
Nedílnou součástí lázeňského života je také wellness.
Dopřejte si chvíle blaženého pocitu a uvolnění, ponořte se do tajů exotických relaxačních rituálů a darujte si
alespoň několik okamžiků, během kterých budete osvobozeni od svých problémů a starostí.
K procedurám používáme exklusivní a originální přírodní kosmetiku, pečlivě připravovanou dle starodávných
asijských a oceánských receptur a která je dodávána
přímo z ostrova Fiji a Malajsie.
Zpestřete si tak svůj pobyt některou z luxusních procedur – navštivte naše wellness centrum Jizera a nechte
si své tělo hýčkat zkušenými páry rukou a na své tělo
a mysl nechte působit účinky některé z naší pestré škály atraktivních masáží, koupelí, zábalů… Ve spojení se
zdejší malebnou přírodou jste na nejlepší cestě, jak se
od Vašich problémů odpoutat.
Vyberte si některý z našich programů a svěřte se do
péče našeho odborného lékařského a fyzioterapeutického týmu. Před zakoupením lázeňských nebo wellness procedur Vám doporučujeme seznámit se s jejich
působením. V případě pochybností o jejich vhodnosti
vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu doporučujeme
konzultaci u našich lázeňských lékařů.

OBJEDNÁVKY PROCEDUR

Procedura

Doba
trvání

Cena pro
bydlící

Cena pro
nebydlící

Doba
trvání

Cena pro
bydlící

Cena pro
nebydlící

Klasická masáž – částečná

12 min.

290

350

Klasická masáž – celková

40 min.

650

780

Přírodní uhličitá koupel a suchý zábal

30 min.

320

390

Olejová masáž – částečná

12 min.

280

340

Přísadová koupel bylinná

20 min.

320

390

Segmentová / reflexní masáž

20 min.

390

Přísadová koupel z mořské soli

20 min.

320

390

Manuální lymfodrenáž

50 min.

Rašelinová koupel

20 min.

390

470

Reflexní terapie plosky nohy

25 min.

Procedura

00420 482 368 657 (linka 657)
rozpis@lazne-libverda.cz

Recepce (nonstop denně)
00420 482 368 111 (linka 111, 130)
recepce@lazne-libverda.cz

OSTATNÍ LÉČEBNÉ PROCEDURY
Procedura

Doba
trvání

Cena pro
bydlící

Cena pro
nebydlící

470

Biolampa

15 min.

180

220

640

770

Inhalace

15 min.

150

180

410

510

Oxygenoterapie

15 min.

210

260

Kneippova šlapací lázeň

10 min.

170

210

Kardio fitness

30 min.

100

120

20 min.

380

460

Solárium léčebné (max. 20 min.)

4 min.

30

40

Vířivá lázeň – celková

15 min.

270

330

Léčebná jóga

60 min.

70

90

Vířivá lázeň – horní končetiny

15 min.

160

200

Vířivá lázeň – dolní končetiny

15 min.

210

260

Vířivá lázeň – bedra + dolní končetiny

15 min.

240

290

Podvodní masáž

15 min.

380

460

Skotské střiky

15 min.

210

260

Vlažný vějíř

15 min.

210

260

Bazén se saunou – max. 2 osoby / hod.
– každá další osoba
Whirlpool se saunou – max. 2 osoby / hod.
– každá další osoba

60 min.
60 min.

Rehabilitace
- základní úlohou léčebné rehabilitace je působení jak v oblasti terapeutické,
tak i v oblasti preventivní, kde významnou roli sehrává pohybová aktivita. Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření, směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jednotlivce. Využití metod léčebné rehabilitace zkvalitňuje pohybový aparát, snižuje
bolestivost, odstraňuje svalovou únavu a zlepšuje i paměťové schopnosti.
Procedura

Doba
trvání

Cena pro
bydlící

Cena pro
nebydlící

Biostimulace

20 min.

180

220

Čtyřkomorová lázeň

15 min.

210

260

Diadynamik

dle dop. lékaře

180

220

Galvan

dle dop. lékaře

180

220

Interdyn

dle dop. lékaře

180

220

20 min.

180

220

Krátkovlnná diatermie

ceník nadstandardních
léčebných výkonů
Výkony zdravotní sestry

Smluvní
cena

Individuální cvičení

25 min.

395

480

Aplikace léku sestrou do svalu nebo pod kůži

250

100

120

Rekondiční skupinové cvičení v bazénu

60 min.

220

270

Aplikace léku sestrou do žíly za přítomnosti lékaře

300

300

360

Rekondiční skupinové cvičení – míče

60 min.

220

270

EKG

300

100

120

Skupinové cvičení v bazénu

30 min.

170

210

Odběr krve sestrou

200

Skupinové cvičení
– kardio, páteř, spinální, míče

25 min.

210

260

Lokální ošetření sestrou

400

Odběr biologického materiálu sestrou

300

Jiný výkon zdravotní sestry do 15 min.

300

Výkony lékaře

Smluvní
cena

Vyšetření – ošetření lékařem do 30 min.

450

Injekce do měkkých tkání s aplikací léku

450

Procedura

Doba
trvání

Cena pro
bydlící

Cena pro
nebydlící

Parafínový nátěr – částečný

15 min.

260

320

Parafínový nátěr – celkový

15 min.

380

460

Parafango

15 min.

210

260

- výkony sestry jsou vždy po předchozí indikaci lékaře
- léky jsou v ceně výkonu
- laboratorní vyšetření jsou hrazena samostatně podle platného ceníku

Peloidní obklad

15 min.

210

260

Tepelný obklad

15 min.

180

220

Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. si vyhrazuje právo změny cen.

Kryoterapie

15 min.

150

180

Injekce do kloubu s aplikací léku

450

EKG včetně popisu lékařem

600

V případě nevyčerpání služeb se neposkytuje žádná
finanční ani jiná náhrada.

Cena pro
nebydlící

Laser

dle dop. lékaře

210

260

Vacotron

dle dop. lékaře

180

220

Plynová injekce
Magnetoterapie
– pulsní magnetické pole

360

- je metoda užívající teplo nebo chlad k tlumení akutní či chronické bolesti. Jde
o nejběžněji užívaný způsob rehabilitace, efektivní zejména při tlumení bolestí
souvisejících s pohybovým aparátem.

Cena pro
bydlící

Ultrazvuk

300

Termoterapie

Doba trvání

Procedura

Hydromasážní koupel

(NOVÝ DŮM)

Rozpis procedur (pondělí – pátek)

- je léčebná metoda využívající k terapii působení různých druhů elektrického
proudu, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak
posilují. Působí proti bolesti a zánětu.

3 – 5 min.

140

170

dle dop. lékaře

180

220

30 min.

280

340

Kardiorehabilitace
Procedura

Doba trvání

Cena

Ergometrie zátěžová – vyšetření + zpráva

5 – 20 min.

1 070

Ergometrie tréninková – pod dohledem sestry

5 – 20 min.

330

Rehabilitační kardiostezka s monitoringem

dle dop. lékaře

220

LÁ

A
ZNĚ
D
R
LIBVE

Ceník relaxačních,
wellness a lázeňských
pROCEDUR

Libverdská kardiostezka
Pro pacienty s onemocněním oběhového ústrojí a srdce jsme zavedli koncept
aktivní kardiorehabilitace, což znamená řízená a kontrolovaná pohybová aktivita. Jednou ze součástí nového konceptu je také rehabilitační kardiostezka, která
má dva okruhy různého zatížení a vede lázeňským parkem.

Jak je to v praxi?
Přijedete-li k nám na léčebný pobyt kardiovaskulárních chorob, procházíte
vstupním ergonomickým vyšetřením a na základě výsledků tohoto vyšetření
je Vám naším lékařem předepsána tréninková ergometrie pod dohledem sestry
nebo kardiostezka s monitoringem.
Díky získaným údajům v průběhu léčení náš lékař zhodnotí vývoj Vašeho zdravotního stavu a doporučí další léčbu. Je nutné ovšem dodat, že toto má smysl
u pacientů, kteří jsou zde v dlouhodobějším léčení.

Platný od 3. 1. 2013
(do vydání nového ceníku)
Ceny jsou uvedeny v Kč

www.lazne-libverda.cz

masáže

Relaxační thajská olejová masáž

Prodejní ceny pro klienty bydlící / nebydlící

Masáž bylinnými razítky

Kombinuje protažení, tlak a teplo tak, aby se dosáhlo
maximálního uvolnění těla i duše. Masáž horkým razítkem je obzvlášť příjemná při ztuhlých a namožených
svalech, artritidě nebo stavech celkového vyčerpání.
Masáž částečná (30 min.):
Masáž celková (60 min.):

Cena: 590 / 710
Cena: 840 / 1 100

Masáž odstraní z těla usazeniny a toxiny nastřádané
z potravin, léků a prostředí, ve kterém žijeme. Pozitivně působí proti únavě, depresím a zlepšuje stav při
nervových poruchách.
Cena: 420 / 510

Aroma masáže

Při masáži se využívá techniky klasických masáží s použitím aromatického oleje přírodního původu. Každý takový
přírodní extrakt má specifické účinky na pokožku a tělo.
Masážní oleje na přání:
exotické byliny | bazalka | pepermint | vanilka | skořice
zelená káva | hřebíček | frangipani | zázvor | kokos
Masáž částečná (30 min.):
Masáž celková (60 min.):

Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 380 / 460
Cena: 730 / 880

Cena: 530 / 640

Masáž přírodní syrovátkou
Masáž částečná (30 min.):
Masáž celková (60 min.):

Medová masáž

Doba trvání procedury: 30 min.

Masáž probíhá na masážním stole, za použití originálních masážních olejů. Olejová masáž je jemnější než
klasická thajská masáž a díky tomu je vysoce relaxační, dochází k uvolnění napětí v oblasti krční páteře,
ramen, která jsou často postižena ztuhlostí. Po masáži
ucítíte odstranění napětí a zlepšení hybnosti.

Cena: 350 / 420
Cena: 680 / 820

ANTICELULITIDNÍ OŠETŘENÍ
Anticelulitidní rituál

Obsahuje peeling a masáž problémových partií, anticelulitidní zábal, přístrojovou lymfodrenáž a závěrečnou hydrataci
pokožky. Procedura odstraňuje projevy celulitidy a podporuje
regeneraci kůže a současně aktivuje lymfatický systém.
Doba trvání procedury: 120 min.

Cena: 420 / 510

Anticelulitidní zábal a peeling

Obsahuje peeling a masáž problémových partií, anticelulitidní zábal a závěrečnou hydrataci pokožky. Procedura
odstraňuje projevy celulitidy a podporuje regeneraci kůže.
Cena: 850 / 1 020

Masáž je opravdovým pokušením pro všechny milovníky její nádherné vůně. Součástí je relaxační zábal
z pravé čokolády. Čokoláda má výborné relaxační
a regenerační účinky. Obsahuje velké množství antioxidantů, skvěle tonizuje a hydratuje.
Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 340 / 410

Masáž lávovými kameny

Cílem je absolutní uvolnění s následnou relaxací, kameny akumulují teplo, které předávají Vašemu organismu. Dochází k odstranění blokací, rozproudění energie a odstranění stresu.
Masáž částečná (30 min.):
Masáž celková (60 min.):

Anticelulitidní zábal

Obsahuje anticelulitidní zábal a závěrečnou hydrataci
pokožky. Obsahuje antioxidanty, které likvidují volné
radikály, podporuje přirozenou detoxikaci těla, látkovou výměnu a působí protizánětlivě. Odstraňuje nečistoty z pokožky, stimuluje krevní oběh a zahřívá tělo.
Po aplikaci tělové masky následuje zábal.
Doba trvání procedury: 60 min.

Čokoládová masáž

Cena: 530 / 640
Cena: 1 060 / 1 280

Všechna ošetření obsahují – peeling, masáž, zábal
a závěrečnou hydrataci pokožky.

Lulur rituál

Doba trvání procedury: 60 min.

Změkčení a zjemnění pokožky, vhodné pro mladší pokožku
Lulur znamená v jávském jazyce „povlak na kůži“. Tento „starověký východní rituál“ byl od 17. století praktikován v palácích centrální oblasti Jávy. Tanamera Lulur
peeling je směsí bylin, které mají vysoce antibakteriální, protizánětlivé a protiplísňové účinky.
Cena: 1 280 / 1 540

Boreh rituál

Vhodné pro namožené svaly
Boreh je směs exotického koření, která napomáhá stimulovat krevní oběh a prohřívá pokožku. Toto ošetření
je dlouho používané pro své zahřívací účinky, kdy jsou
hluboce prohřívány svaly.
Doba trvání procedury: 120 min.

Cena: 1 280 / 1 540

Cena: 1 600 / 1 920

Baňkování (vakuterapie)

Doba trvání procedury: 30 min.

Čokoládový rituál

Exklusivní tělová kúra skládající se z tělové masky zad,
která příznivě ovlivňuje proces stárnutí pokožky a stimuluje její regeneraci. Součástí masky je detoxikační
masáž, kdy celý rituál vyvrcholí zábalem. Procedura
kladně působí na smysly těla a jeho pozitivní energii.

Doba trvání procedury: 120 min.

Doba trvání procedury: 90 min.
Mezi hlavní účinky řadíme odstranění bolestí zad, podporu funkce vnitřních orgánů a lymfatického systému,
zlepšení funkce dýchacího ústrojí a protizánětlivé procesy. Základem je využití zahřátého vzduchu v baňce,
která se pomocí podtlaku přisaje na kůži.

TĚLOVÉ RITUÁLY

Cena: 480 / 580

Přístrojová lymfodrenáž

Lymfodrenáž napomáhá k prevenci a odstranění celulitidy,
stimuluje detoxikační procesy organismu, kladně působí
proti otokům žil a končetin a podporuje lymfatický systém. Pro dosažení co nejlepšího efektu je vhodné provádět
lymfodrenáž opakovaně. Tato metoda je pro svůj léčebně
preventivní účinek vhodná nejen pro ženy, ale i pro muže.

Tokoriki rituál – masáž horkými mušlemi

Spojuje v sobě léčebný účinek cíleného prohřívání
a intuitivní energetické masáže. Rituál Tokoriky ze
souostroví Fiji je v Evropě úplnou novinkou - podporuje harmonizaci celého těla, duševní i tělesné uvolnění,
pomáhá uvolnit napětí a stres, podporuje proudění
krve a lymfy, odbourává toxiny.
Kontraindikace:
vysoký krevní tlak, onkologická onemocnění, onemocnění lymfatického systému, cukrovka, těhotenství,
extrémní obezita, virová a infekční onemocnění, epilepsie, bolestivá menstruace
Doba trvání procedury: 120 min.

Cena: 1 600 / 1 920

Fiji rituál

V průběhu rituálu bude Vaše tělo zbaveno nečistot
a staré pokožky pomocí kokosového krémového peelingu, po němž následuje tělový hydratační zábal. Pokožka je zbavena toxinů a obohacena o vitamíny.
Doba trvání procedury: 90 min.

Cena: 850 / 1 020

Cukrový vánek z ráje

Kontraindikace:
srdeční dekompenzace, jaterní cirhóza, akutní kožní
záněty, onkologická onemocnění, akutní bakteriální
a virová onemocnění, otoky způsobené onemocněním
ledvin a jater, nejasné břišní obtíže

Relaxujte v průběhu masáže směsí z kokosového oleje,
mléka a oleje z oříšků Makadamia. Následným peelingem z cukrové třtiny a tropických oříšků bude Vaše
tělo zbaveno odumřelých buněk pokožky, čímž dojde
k jejímu omlazení a zpevnění.

Doba trvání procedury: 45 min.

Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 310 / 380

Cena: 740 / 890

Kokosový

Pokožka je po vyčištění sametově hebká a vyživená.
Kokosový peeling hydratuje, regeneruje a je vhodný
i pro velmi citlivou pleť.
Doba trvání peelingů: 45 min.
Peeling dle výběru

Cena: 530 / 640

Cena: 640 / 770

Mangir

Ošetření pro mastnou a aknózní pleť
Šetrně odstraňuje odumřelé buňky, působí antibakteriálně
a redukuje jizvy po akné. Maska napomáhá nejen redukci
akné, ale také s jeho souvisejícím problémem hojení a redukcí jizev. Obličej se zjemní a rozjasní, pleť bude hladká,
svěží a plná vitality.
Doba trvání procedury: 60 min.

Medový rituál

Medová masáž odstraní z těla usazeniny a toxiny nastřádané z potravin, léků a prostředí, ve kterém žijeme. Vyloučené látky jsou zřetelně rozeznatelné od
medu. Pozitivně ovlivňuje onemocnění svalů a kloubů,
odstraňuje únavu, deprese a zlepšuje stav při nervových poruchách.
Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 740 / 890

Zábal v banánových listech

Celotělový banánový zábal nejen uvolní Vaše tělo
a dodá pokožce hebkost, zlepší i prokrvení organismu
a pomůže k vyloučení škodlivin a vyčištění pórů, přičemž tělu dodá základní vitamíny.
Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 910 / 1 100

Zázvorový rituál

Antioxidační účinky, podpora detoxikace
Byliny v oleji, peelingu a zábalu obsahují antioxidanty,
které napomáhají v boji proti volným radikálům a stimulují organismus k přirozenému detoxikačnímu procesu, ale i kontrole protizánětlivých reakcí.
Doba trvání procedury: 120 min.

Cena: 1 280 / 1 540

Tělové peelingy
Řadí se mezi základní metody očisty těla a duše. Podstatou je jemná masáž přírodními látkami, při níž
dochází k odstranění starých a odumřelých kožních
buněk, povzbuzení krevního oběhu, výživě pokožky
a obnovení mladistvého vzhledu pokožky.

Tropický kávový

Podporuje látkovou výměnu. Mezi kosmetické účinky
patří vybělení pigmentových skvrn a regenerace kůže
ohrožené celulitidou.

Himalájský

Kombinací olejů a krystalové soli z Himalájí dochází
k zásobení organismu minerály a oleji, které povzbuzují krevní oběh a odbourávají svalovou ztuhlost.

Cena: 640 / 770

KRÁLOVSKÉ AROMA KOUPELE
Koupele využívají, stejně jako masáže, olejových extraktů přírodního původu. Základním účinkem je uvolnění
těla a mysli, čímž dojde k maximální míře relaxace.

Koupelové přísady na přání:
Zázvor / levandule
tlumí křeče a zahřívá organismus, uvolňuje napjatou
kůži po slunění, tiší podrážděnou kůži a drobné rány
Kokos - vhodná pro suchou a unavenou pokožku, zajišťuje hydrataci a regeneraci buněk
Exotické byliny - uklidňují tělo při křečích, zlepšují
prokrvení a zmírňují zánětlivé procesy v těle
Pettitgrain - působí při nervovém vyčerpání a stresu
Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 350 / 420

Koupel v přírodní syrovátce
Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 320 / 390

Ošetření pleti přírodní syrovátkou

Přírodní syrovátka reguluje Ph pokožky, podporuje tvorbu
kolagenu, napíná, prokrvuje a vyhlazuje pokožku a blahodárně působí při ekzémech a lupénce. Syrovátka je doporučována ke vnějšímu i vnitřnímu užívání.
Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 590 / 710

REGENERAČNÍ OŠETŘENÍ
NOHOU A RUKOU
Všechna ošetření obsahují koupel, peeling, masáž,
zábal a závěrečnou hydrataci pokožky.

Tropická lázeň – ošetření rukou

REGENERAČNÍ OŠETŘENÍ
OBLIČEJE

Čistící koupel z kokosového mléka a oleje z tropických
oříšků, cukrový peeling, masáž exotickým olejem a zábal zregenerují, vyživí a hydratují pokožku rukou.
Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 310 / 380

Himalájská lázeň – ošetření nohou

Všechna ošetření obsahují peeling, masáž, masku a závěrečnou hydrataci pokožky.

Detoxikace nohou, navození celkové pohody
Koupel s himalájskou krystalickou solí čistí a detoxikuje nohy, masáž zázvor-levandulovým olejem napomáhá ulevit jejich každodennímu stresu.

Sengkuang

Doba trvání procedury: 60 min.

Ošetření pro unavenou, namáhanou a vysušenou pleť
Redukuje a sjednocuje pigmentaci obličeje, má výborné
chladivé účinky. Pleť se zjemní a rozjasní. Výsledkem tohoto ošetření je zářivá a svěží pleť, která je hydratovaná
a jemná na dotek.
Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 640 / 770

Kacang Hijau

Cena: 640 / 770

Cukrová senzace – ošetření nohou

Vhodné pro jemnou a citlivou pokožku
Peeling z cukrové třtiny jemně odstraní odumřelé buňky
pokožky, výsledkem je jemná a hladká pokožka. Masáž
bazalkovým olejem napomáhá odstranit duševní únavu.
Banánový zábal vyživí pokožku a zvýší její odolnost.

Ošetření pro suchou, citlivou a dehydratovanou pleť
Tato kombinace látek z hrachu a exotických bylin vyhladí nerovnosti pleti, regeneruje a osvěžuje. Černá rýžová
maska zlepšuje elasticitu a pevnost kožních tkání, vyhlazuje linie a uklidňuje podrážděnou pleť. Pokožka obličeje
bude sametově hebká, vláčná a mladistvého vzezření.

Kontraindikace: plísňové onemocnění nohou

Doba trvání procedury: 60 min.

Doba trvání procedury: 30 min.

Cena: 640 / 770

Doba trvání procedury: 60 min.

Cena: 640 / 770

Ošetření rukou přírodní syrovátkou
Cena: 290 / 350

