Mineral SPA
"Najpiêkniejsze s¹ te momenty, w których
zapominasz o ca³ym świecie i po prostu
cieszysz siê chwil¹."
Z t¹ myśl¹ stworzyliśmy nasze unikalne
Mineral SPA - miejsce inspirowane bogactwem
z³ó¿ minera³ów Gór Izerskich oraz legendami regionu.
Miejsce, które wyró¿nia siê indywidualnym podejściem,
gdzie zabiegi i naturalne sk³adniki aktywne
dobierane s¹ ściśle do potrzeb naszych gości.
Dla nas ka¿dy jest wyj¹tkowy.
Nie znajdziesz tu sztampowych rozwi¹zañ.
Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza z zakresu
biotechnologii, kosmetologii i fizjoterapii sprawia,
¿e wszystkie zabiegi wykorzystuj¹ wy³¹cznie
najwy¿szej jakości surowce.
Zawitaj do świata bia³ego z³ota – bawe³ny, jedwabiu oraz kamieni
szlachetnych. Poczuj si³ê tych bogactw oraz ich dobroczynne
w³aściwości, które odnajdziesz w naszych gabinetach.
znaczenie piktogramów

zabieg na stopy

zabieg na cia³o

zabieg na twarz

zabieg dla skóry wra¿liwej

Etykieta Mineral SPA

Unikalne masaże Mineral SPA

MASAŻE KLASYCZNE

Dotyk Młynarza

Czas trwania 30 minut | Cena 70 zł

Klasyczny masa¿ pleców o dzia³aniu silnie odprê¿aj¹cym i niweluj¹cym napiêcie obola³ych miêśni. Zapach aromatycznych olejów pobudzi zmys³y
i wprowadzi w doskona³y nastrój.

Sekrety Natury

Czas trwania 50 minut | Cena 160 zł

Klasyczny masa¿ ca³ego cia³a na bazie aromatycznych olejków naturalnych z pestek winogron i nasion jojoba, od¿ywiaj¹cych i rewitalizuj¹cych
skórê.

Złoto Izerskiej Pasieki

Czas trwania 30 minut | Cena 80 zł

Klasyczny masa¿ krêgos³upa na bazie unikalnego, zbieranego późnym latem Miodu Izerskiego z kwiatów gryki i wrzosu, o w³aściwościach silnie
detoksykuj¹cych i od¿ywczych oraz wzmacniaj¹cych naturaln¹ odpornośæ organizmu.

Miodowy Potok

Czas trwania 50 minut | Cena 150 zł

Energetyczny masa¿ ca³ego cia³a z wykorzystaniem unikalnego Miodu Izerskiego. Masa¿ wykonywany jest metod¹ „oklepywania”, co wp³ywa na
ukrwienie skóry, dzia³a detoksykuj¹co oraz wzmacnia barierê immunologiczn¹ skóry.

Torfowa Polana

Czas trwania 40 minut | Cena 100 zł

Leczniczy masa¿ pleców w po³¹czeniu z dobroczynnym, ciep³ym ok³adem z torfu, z którego z³ó¿ s³ynie Izerski Rezerwat Przyrody. Od¿ywia skórê
oraz dzia³a antyseptycznie. Doskona³y dla osób z przewlek³ymi bólami krêgos³upa.

Siódme Niebo

Czas trwania 40 minut | Cena 110 zł

Masa¿ pleców i tylnej czêści nóg na bazie aromatycznych olejków pobudza miêśnie i uk³ad kr¹¿enia, równowa¿y negatywne reakcje cia³a na stres,
likwiduje mimowolne napiêcia miêśniowo–nerwowe. Jest skuteczn¹ metod¹ walki z bólami g³owy i pleców.

AUTORSKIE MASAŻE MINERAL SPA

Górska Perła

Czas trwania 50 minut | Cena 140 zł

Pobudzaj¹cy masa¿ ca³ego cia³a z u¿yciem zimnych kryszta³ów górskich. Moc kryszta³ów poprawi nastrój oraz zapewni uczucie orzeźwienia, a skóra
po masa¿u stanie siê w pe³ni od¿ywiona, pe³na blasku i ujêdrniona.

Energia Rubinu

Czas trwania 50 minut | Cena 160 zł

Rozgrzewaj¹cy masa¿ ca³ego cia³a z wykorzystaniem gor¹cych kamieni. Koj¹ce ciep³o przeniesie w świat relaksu, cia³o dozna wzmo¿onego
przyp³ywu energii, a skóra po masa¿u pozostanie nawil¿ona i niezwykle g³adka.

Jaspisowe Ukojenie

Czas trwania 20 minut | Cena 60 zł

Koj¹cy masa¿ stóp i ³ydek, który przyniesie ulgê i doda lekkości zmêczonym nogom. Jaspis dziêki swoim w³aściwościom energetycznym równowa¿y
pracê gruczo³ów dokrewnych, wyrównuje biopole cz³owieka, a masa¿ zimnymi kamieniami zapewnia uczucie przyjemnego ch³odu.

MASAŻE RELAKSACYJNE

Ziarno Kakaowca

Czas trwania 60 minut | Cena 180 zł

Porywaj¹cy, prawdziwie zmys³owy masa¿ cia³a gor¹c¹ czekolad¹. Wspania³y aromat pobudzi produkcjê hormonów szczêścia - endorfin oraz
zapewni poprawê samopoczucia i chwilê oderwania od trosk ¿ycia codziennego.

Aromatyczny Relaks

Czas trwania 50 minut | Cena 150 zł

Odprê¿aj¹cy masa¿ ca³ego cia³a z wykorzystaniem aromatycznych olejków. Zabieg ten przenosi w stan g³êbokiego relaksu oraz odprê¿enia.
Aromatyczne olejki zapewni¹ przyjemny aromat podczas masa¿u, a skóra pozostanie idealnie nawil¿ona.

MASAŻE TWARZY

Kojący Dotyk

Czas trwania 30 minut | Cena 60 zł

Relaksuj¹cy masa¿ twarzy z wykorzystaniem naturalnego mas³a Shea, pozyskiwanego z nasion drzewa Mas³osza Parka, które bogate jest
w witaminê A i E. Skóra po zabiegu pozostaje silnie nawil¿ona, miêkka i g³adka w dotyku.

Izerska Łąka

Izerska Łąka

Od wieków wiemy, ¿e natura jest najm¹drzejsza. Ludzie na przestrzeni wieków zach³ysnêli siê
chemi¹, tylko po to, by po latach pokornie powróciæ do natury. Szanuj¹c zasoby naturalne, które
otaczaj¹ nas w sercu Gór Izerskich, proponujemy zabiegi, które pozwol¹ czerpaæ pe³niê korzyści
z naturalnych, pe³nych s³onecznej energii esencji witalizuj¹cych.

Bawełniany Kokon

Czas trwania 90 minut | Cena 290 zł

Flagowy Zabieg Cottoniny

Ekskluzywny odm³adzaj¹cy zabieg na cia³o wykorzystuj¹cy w³aściwości naturalnej bawe³ny, delikatnego jaśminu
i aloesowego mi¹¿szu. To sekretne po³¹czenie w postaci pudrowej maski ³agodzi podra¿nienia, nawil¿a i od¿ywia
naskórek pozostawiaj¹c go aksamitnie g³adkim i sprê¿ystym. Wyciszaj¹cy masa¿ na bazie w 100% naturalnego
mas³a Shea okrywa skórê ochronnym filmem i wzmacnia jej naturalny p³aszcz hydrolipidowy. Zwieñczeniem
zabiegu jest aplikacja organicznego olejku z nasion bawe³ny o dzia³aniu silnie ³agodz¹cym i przeciwzapalnym.

Złoto Królowej Gór

Czas trwania 80 minut | Cena 300 zł

Rytua³ na cia³o symbolizuj¹cy piêkno i odwieczne d¹¿enie do m³odości. Sesjê piêkności rozpocznie luksusowy
peeling z ekstraktem z kawioru kusz¹cy z³ocistymi drobinkami i cz¹steczkami bursztynu. Doznanie subtelnej
rozkoszy zapewni relaksuj¹cy masa¿ oparty na z³otej galaretce. Zwieñczeniem zabiegu jest lśni¹cy z³otem
i szampanem ok³ad cia³a o w³aściwościach odm³adzaj¹cych. Skóra po zabiegu stanie siê wyraźnie odm³odzona,
ujêdrniona, promieniej¹ca bogactwem z³ota i pere³.

Tr anquillity

™

Czas trwania 90 minut | Cena 300 zł

Rytua³, który wprowadza w stan g³êbokiej relaksacji, jedyny, niepowtarzalny i kultowy. Zapach olejku
Tranquillity™ jest znany na ca³ym świecie. Specjalnie dobrane nuty zapachowe przynosz¹ natychmiastowe
ukojenie duszy i cia³a. Podczas rytua³u wykonywana jest „k¹piel Kleopatry”, masa¿ ca³ego cia³a oraz zabieg
od¿ywczy na twarz. Linia Tranquillity™ oparta jest na oleju amarantowym, który znany by³ ju¿ staro¿ytnym
Aztekom ze swojego od¿ywczego dzia³ania. Polecany dla kobiet i mê¿czyzn.

Z Kotła Wiedźmy Agi

Z Ogrodów Królowej Bony

Z Ogrodów Królowej Bony

Bogactwa p³yn¹ce z plonów ogrodów Królowej Bony sta³y siê inspiracj¹ do stworzenia unikalnych
zabiegów opartych w 100% na naturalnych sk³adnikach. Natura jest pe³na owoców i nasion, które
nie tylko piêknie pachn¹ i pysznie smakuj¹, ale tak¿e stanowi¹ prawdziwe bogactwo witamin oraz
mikro- i makroelementów. Dziêki nim skóra promienieje piêknem i naturalnym blaskiem.

Moc K awy

Czas trwania 40 minut | Cena 100 zł

Od¿ywczy, cukrowy peeling do cia³a o przepiêknym zapachu świe¿o mielonej kawy pobudzi do dzia³ania
i wprawi w dobry nastrój. Olej makadamia, mas³o Shea, olej kokosowy i drobinki kawy uelastyczni¹ i wyg³adz¹
skórê pozostawiaj¹c mi³y, aksamitny film. Idealna propozycja dla skóry wymagaj¹cej i wra¿liwej.

Garść Pistacji

Czas trwania 70 minut | Cena 220 zł

S³odki rytua³ ca³ego cia³a uwodzi zmys³y kusz¹cym zapachem pistacji i migda³ów. Pochodz¹ce z nasion pistacji
mas³o stanowi¹ce bazê peelingu jest niezwykle cenione ze wzglêdu na swoje w³aściwości zmiêkczaj¹ce
i nawil¿aj¹ce. Migda³owy olej pod emanuj¹cymi dobr¹ energi¹ d³oñmi terapeuty podczas masa¿u ca³ego cia³a
zamienia siê w p³ynne z³oto, zaś pistacjowy krem do cia³a o cudownie aksamitnej konsystencji regeneruje,
wyg³adza i niweluje ³uszczenie naskórka.

Liść Herbaty

Czas trwania 80 minut | Cena 260 zł

Mistyczny ceremonia³ ca³ego cia³a oparty na terapeutycznej mocy herbaty. Unikalny peeling cukrowy, w sk³ad
którego wchodz¹ naturalne, biologicznie czynne ekstrakty ze specjalnie wyselekcjonowanych m³odych liści
zielonej herbaty Matcha pozostawi skórê nieskazitelnie g³adk¹. Herbaciany ok³ad na cia³o pomaga odm³odziæ
skórê, zapobiega uszkodzeniom s³onecznym i wspomaga odchudzanie. Aromat herbaty przyniesie uczucie
rozluźnienia oraz zadzia³a wyciszaj¹co na zmys³y.

Pomar ańczowe Delicje

Czas trwania 60 minut | Cena 200 zł

Wyj¹tkowy rytua³ cia³a ³¹cz¹cy aromatyczn¹ pomarañczê i cudownie pachn¹ce z³uszczaj¹ce ³upiny ziaren
kakaowca, które aktywizuj¹ metabolizm komórkowy wspomagaj¹c procesy wyszczuplania. Wyci¹g z pomarañczy bogaty w witaminy A i C tonizuje skórê i zapobiega utlenianiu komórek. Kryszta³ki cukru dok³adnie oczyszczaj¹, nawil¿aj¹ oraz uelastyczniaj¹ skórê, zaś podgrzane wonne olejki wykorzystywane w terapeutycznym
masa¿u zapewni¹ skórze odświe¿enie i aksamitn¹ g³adkośæ.

Szlakiem Izerskich Tajemnic Piękna

Szlakiem Izerskich Tajemnic Piękna

Zabiegi na twarz wykorzystuj¹ce sk³adniki naturalnie wystêpuj¹ce w Górach Izerskich pozwalaj¹ce zaspokoiæ potrzeby najbardziej wymagaj¹cej cery. Cenna roślinnośæ, pachn¹ce zio³a, świe¿e
owoce oraz plony poszycia lasów i torfowisk zapewni¹ skórze odpowiedni¹ pielêgnacjê
uwodz¹c zmys³y swoimi aromatami.

Izerskie Świetliki

Czas trwania 30 minut | Cena 110 zł

Rewolucyjny zabieg dog³êbnie nawil¿aj¹cy i regeneruj¹cy delikatn¹ skórê okolic oczu. Ekstrakty z czereśni
i kofeiny likwiduj¹ efekt ciê¿kich powiek i przeciwdzia³aj¹ zatrzymaniu wody w okolicy oczu. Liftinguj¹cy masa¿
sprawi, ¿e spojrzenie bêdzie znów jasne i wypoczête.

Leśne Runo

Czas trwania 60 minut | Cena 170 zł

Wyciszaj¹co-koj¹ca ceremonia twarzy otaczaj¹ca troskliwym dotykiem skórê wra¿liw¹ i naczyniow¹. Bogactwo
witaminy C wzmacnia ściany naczyñ krwionośnych oraz system immunologiczny skóry, zwalcza wolne rodniki,
pomaga zachowaæ m³ody wygl¹d oraz jêdrn¹ skórê. Wysokoskoncentrowane formu³y aktywne oparte na
ekstraktach z jagód lub czarnej borówki redukuj¹ podra¿nienia, zapewniaj¹ natychmiastow¹ poprawê, doskonale nawil¿aj¹, od¿ywiaj¹ i uspokajaj¹ skórê.

Sublime Skin Acti–Lift

Czas trwania 75 minut | Cena 300 zł

Efektywnie stymuluje skórê, ujêdrnia oraz koryguje zmiany jakie pojawiaj¹ siê na skórze wraz z wiekiem. Zabieg
czerpie inspiracje z lipo- i hydrowype³niaczy, aktywnych peelingów oraz najbardziej udanych i efektywnych
zabiegów dermatologicznych. Zabieg daje efekt silnego napiêcia skóry, wyg³adzenia zmarszczek mimicznych
oraz nawil¿enia. Dziêki po³¹czeniu aktywnych kwasów AHA i witaminy C skóra na d³ugi czas pozostaje rozświetlona. Nieodzownym elementem zabiegu jest masa¿ Kobido, który siêga tradycj¹ do czasów japoñskich gejsz
i cesarzy.

Szlakiem Izerskich Tajemnic Piękna

Uszyty na Miarę

Czas trwania 60 minut | Cena 270 zł

Dopasowany przez naszych terapeutów wy³¹cznie do potrzeb po analizie i diagnostyce skóry. Rozpoczynaj¹cy
zabieg peeling na bazie krzemionki delikatnie z³uszczy i zmiêkczy naskórek. Detoksykuj¹ca maska z torfu
wspaniale oczyści skórê i przygotuje j¹ na aplikacjê indywidualnie dobranej maski osmotycznej, której wyj¹tkowośæ wynika z doskona³ej bioprzyswajalności zawartych w niej sk³adników aktywnych i zdolności pobudzenia
w skórze naturalnych umiejêtności magazynowania wody. Zabieg ma równie¿ doskona³y wp³yw na w³ókna
podporowe skóry, stymuluje syntezê kolagenu i zmniejsza oznaki zmêczenia.

Skin Microbiome by Alkemie

Czas trwania 50 minut | Cena 170 zł

MIKROBIOM

Koj¹cy zabieg ratunkowy o niezwyk³ej mocy nawil¿enia, od¿ywienia i regeneracji dla skóry suchej, wra¿liwej
i potrzebuj¹cej szczególnego wsparcia. Dziêki zastosowaniu kompleksu prebiotyku i probiotyku oraz kompozycji
perfekcyjnie dobranych sk³adników, przywraca skórze fizjologiczn¹ równowagê. Natychmiastowo ³agodzi
podra¿nienia, wzmacnia naturalne mechanizmy obronne i odpornośæ skóry, zapewnia komfort i d³ugotrwa³e
nawil¿enie.

Skin Superfood by Alkemie

Czas trwania 60 minut | Cena 180 zł

Urzekaj¹cy zapachem zabieg o niezwyk³ej mocy przeciwstarzeniowej, antyoksydacyjnej i rewitalizuj¹cej skórê.
Dzia³a jak uderzeniowa ekodieta dla skóry szarej, zmêczonej i niedotlenionej. Nasycony wyci¹gami z superowoców, ³atwo przyswajaln¹ witamin¹ C i ekskluzywnymi olejami spowalnia procesy starzenia, rozjaśnia, wzmacnia
i ujêdrnia cerê. Przywraca skórze energiê oraz promienny, świe¿y wygl¹d.

Szlakiem Izerskich Tajemnic Piękna

Youth on Demand by Alkemie

Czas trwania 60 minut | Cena 200 zł

MŁODOŚĆ NA ŻĄDANIE

Intensywny, kompleksowo odm³adzaj¹cy zabieg przeznaczony dla cery z oznakami starzenia, utrat¹ elastyczności, dojrza³ej oraz sk³onnej do tworzenia siê zmarszczek. Dziêki zestawieniu wyj¹tkowo aktywnych sk³adników
naturalnych posiada moc cofania zegara biologicznego skóry i jej bezpiecznego odm³odzenia na poziomie
komórkowym. Efekt jest zachwycaj¹cy – wyg³adzenie zmarszczek, widoczna poprawa jêdrności skóry, lifting
i podniesienie owalu twarzy, d³ugotrwa³e nawil¿enie i rozświetlenie cery.

Snow White by Alkemie

Czas trwania 60 minut | Cena 180 zł

KRÓLEWNA ŚNIEŻK A

Aktywny, neurokosmetyczny zabieg stworzony z myśl¹ o skórze z problemem przebarwieñ i utraty jêdrności.
Dzia³a wielokierunkowo: widocznie odm³adza i liftinguje skórê, dodaje jej energii oraz skutecznie rozjaśnia
przebarwienia, hamuj¹c przy tym ich powstawanie na poziomie wewnêtrznej aktywności komórek. Powoduje
zahamowanie zniszczeñ wywo³anych wolnymi rodnikami, zanieczyszczeniem środowiska i promieniami UV.
Skóra staje siê idealnie g³adka, świe¿a, jêdrna oraz rozjaśniona i pe³na blasku.

Nagrody i wyróżnienia

