Mineral SPA
"Najpiękniejsze są te momenty, w których
zapominasz o całym świecie i po prostu
cieszysz się chwilą."
Z tą myślą stworzyliśmy nasze unikalne
MINERAL SPA - miejsce inspirowane bogactwem
złóż minerałów Gór Izerskich oraz legendami regionu.
Miejsce, które wyróżnia się indywidualnym podejściem,
gdzie zabiegi i naturalne składniki aktywne
dobierane są ściśle do potrzeb naszych gości.
Dla nas każdy jest wyjątkowy.
Nie znajdziesz tu sztampowych rozwiązań.
Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza z zakresu
że wszystkie zabiegi wykorzystują wyłącznie
najwyższej jakości surowce.
Zawitaj do świata białego złota – bawełny, jedwabiu oraz kamieni
szlachetnych. Poczuj siłę tych bogactw oraz ich dobroczynne właściwości,
które odnajdziesz w naszych gabinetach.
znaczenie piktogramów

zabieg na stopy

zabieg na ciało

zabieg na dłonie

zabieg na twarz

zabieg dla skóry wrażliwej

Unikalne masaże Mineral SPA

MASAŻE KLASYCZNE

Dotyk Młynarza

|

Czas trwania 30 minut Cena 70 zł

Klasyczny masaż pleców o działaniu silnie odprężającym i niwelującym napięcie obolałych mięśni. Zapach aromatycznych olejów pobudzi zmysły
i wprowadzi w doskonały nastrój.

Sekrety Natury

|

Czas trwania 50 minut Cena 160 zł

Klasyczny masaż całego ciała na bazie aromatycznych olejków naturalnych z pestek winogron i nasion jojoba, odżywiających i rewitalizujących skórę.

Złoto Izerskiej Pasieki

|

Czas trwania 30 minut Cena 80 zł

Klasyczny masaż kręgosłupa na bazie unikalnego Miodu Izerskiego zbieranego późnym latem z kwiatów gryki i wrzosu, o właściwościach silnie
detoksykujących i odżywczych oraz wzmacniających naturalną odporność organizmu.

Miodowy Potok

|

Czas trwania 50 minut Cena 150 zł

Energetyczny masaż całego ciała z wykorzystaniem unikalnego Miodu Izerskiego. Masaż wykonywany jest metodą ,,oklepywania’’, co wpływa na
ukrwienie skóry, działa detoksykująco oraz wzmacnia barierę immunologiczną skóry.

Torfowa Polana

|

Czas trwania 40 minut Cena 100 zł

Leczniczy masaż pleców w połączeniu z dobroczynnym, ciepłym okładem torfowym, z którego złóż słynie Izerski Rezerwat Przyrody. Odżywia skórę
oraz działa antyseptycznie. Doskonały dla osób z przewlekłymi bólami kręgosłupa.

Siódme Niebo

|

Czas trwania 40 minut Cena 110 zł

Masaż pleców i tylnej części nóg na bazie aromatycznych olejków pobudza mięśnie i układ krążenia, równoważy negatywne reakcje ciała na stres,
likwiduje mimowolne napięcia mięśniowo–nerwowe. Jest skuteczną metodą walki z bólami głowy i pleców.

Górska Perła

Czas trwania 50 minut | Cena 140 zł

Pobudzający masaż całego ciała z użyciem zimnych kryształów górskich. Moc kryształów poprawi nastrój oraz zapewni uczucie orzeźwienia, a skóra po
masażu stanie się w pełni odżywiona, pełna blasku i ujędrniona.

Energia Rubinu

|

Czas trwania 50 minut Cena 160 zł

Rozgrzewający masaż całego ciała z wykorzystaniem gorących kamieni. Kojące ciepło przeniesie Cię w świat relaksu, Twoje ciało dozna wzmożonego
przypływu energii, a skóra po masażu pozostanie nawilżona i niezwykle gładka.

Jaspisowe Ukojenie

|

Czas trwania 20 minut Cena 60 zł

Kojący masaż stóp i łydek, który przyniesie ulgę i doda lekkości zmęczonym nogom. Jaspis dzięki swoim właściwościom energetycznym równoważy
pracę gruczołów dokrewnych, wyrównuje biopole człowieka, a masaż zimnymi kamieniami zapewnia uczucie przyjemnego chłodu.

Ziarno Kakaowca

|

Czas trwania 60 minut Cena 180 zł

poprawę samopoczucia i chwilę oderwania od trosk życia codziennego.

Aromatyczny Relaks

|

Czas trwania 50 minut Cena 150 zł

Odprężający masaż całego ciała z wykorzystaniem aromatycznych olejków. Zabieg ten przenosi w stan głębokiego relaksu oraz odprężenia.
Aromatyczne olejki zapewnią przyjemny aromat podczas masażu, a skóra pozostanie idealnie nawilżona.

Kojący Dotyk

|

Czas trwania 30 minut Cena 60 zł

Relaksujący masaż twarzy z wykorzystaniem naturalnego masła Shea, pozyskiwanego z nasion drzewa Masłosza Parka, które bogate jest w witaminę
A i E. Skóra po zabiegu pozostaje silnie nawilżona, miękka i gładka w dotyku.

Z Ogrodów Królowej Bony

Bogactwa płynące z plonów ogrodów Królowej Bony stały się inspiracją do stworzenia unikalnych zabiegów
opartych w 100% na naturalnych składnikach. Natura jest pełna owoców i nasion, które nie tylko pięknie
pachną i pysznie smakują, ale także stanowią prawdziwe bogactwo witamin oraz mikro- i makroelementów.
Dzięki nim skóra promienieje pięknem i naturalnym blaskiem.

Wrzosowisko

Czas trwania 50 minut | Cena 100 zł

Odświeżająco–odżywiająca ceremonia dla przemęczonych stóp z wykorzystaniem aromatycznego lawendowego
olejku. Peeling z soli morskiej oczyści i złuszczy obumarły naskórek, a bogate w kwasy omega kozie mleko nada
skórze aksamitną gładkość. Lawendowe olejki pozostawią swój aromat na długie godziny i zapobiegną nadmiernej
potliwości stóp.

Rosarium

Czas trwania 50 minut | Cena 100 zł

Zmysłowy ceremoniał pielęgnujący stopy. Różany peeling solny bogaty w minerały doskonale złuszcza i wygładza
naskórek. Delikatny zapach róż z bogatego kąpielowego oleju będzie towarzyszył Ci przez cały dzień. Cenne olejki
odżywią skórę, a stopy pozostaną jedwabiście gładkie.

Aksamitne Dłonie

Czas trwania 50 minut | Cena 100 zł

Różana ceremonia wygładzająca dłonie. Intensywnie odżywiająca kąpiel w kozim mleku oraz wygładzająca
mieszanka bogatej w minerały soli morskiej i płatków róż pozostawi dłonie idealnie gładkie, rozjaśnione i pełne
młodego blasku. Cenne różane olejki odżywią i zmiękczą skórę, a zapach królowej kwiatów będzie towarzyszył Ci
przez cały dzień.

Lawendowy Dotyk

Czas trwania 50 minut | Cena 100 zł

Wygładzający ceremoniał na dłonie z kwiatami lawendy zbieranymi w dzień rozwinięcia pąków. Intensywnie
odżywiająca kąpiel w mleku kozim oraz wygładzająca mieszanka bogatej w minerały soli morskiej i kwiatów
lawendy pozostawi aksamitną miękkość oraz przywróci niezrównany komfort suchej skórze. Aromat lawendy
słynie ze swoich właściwości wyciszających i uspokajających, posiada również silne właściwości antybakteryjne.
Doskonały zabieg dla osób z problemem potliwości dłoni.

Izerska Łąka

Od wieków wiemy, że Natura jest najmądrzejsza. Ludzie na przestrzeni wieków zachłysnęli się chemią, tylko
po to, by po latach pokornie do niej powrócić. Szanując zasoby naturalne, które otaczają nas w sercu Gór
Izerskich, proponujemy zabiegi, które pozwolą Ci czerpać pełnię korzyści z naturalnych, pełnych słonecznej
energii esencji witalizujących.

Bawełniany Kokon

Czas trwania 90 minut | Cena 290 zł

Ekskluzywny odmładzający zabieg na ciało wykorzystujący właściwości naturalnej bawełny, delikatnego jaśminu
i aloesowego miąższu. To sekretne połączenie w postaci pudrowej maski łagodzi podrażnienia, nawilża i odżywia
naskórek pozostawiając go aksamitnie gładkim i sprężystym. Wyciszający masaż na bazie w 100% naturalnego
zabiegu jest aplikacja organicznego olejku z nasion bawełny o działaniu silnie łagodzącym i przeciwzapalnym.

Złoto Królowej Gór

Czas trwania 80 minut | Cena 300 zł

Rytuał na ciało symbolizujący piękno i odwieczne dążenie do młodości. Sesję piękności rozpocznie luksusowy
peeling z ekstraktem z kawioru kuszący złocistymi drobinkami i cząsteczkami bursztynu. Doznanie subtelnej
rozkoszy zapewni relaksujący masaż oparty na złotej galaretce. Zwieńczeniem zabiegu jest lśniący złotem
i szampanem okład ciała o właściwościach odmładzających. Skóra po zabiegu stanie się wyraźnie odmłodzona,
ujędrniona, promieniejąca bogactwem złota i pereł.

TR ANQUILLITY™

Czas trwania 90 minut | Cena 300 zł

Rytuał, który wprowadza w stan głębokiej relaksacji, jedyny, niepowtarzalny i kultowy. Zapach olejku Tranquillity™
jest znany na całym świecie. Specjalnie dobrane nuty zapachowe przynoszą natychmiastowe ukojenie duszy i ciała.
Podczas rytuału wykonywana jest „kąpiel Kleopatry”, masaż całego ciała oraz zabieg odżywczy na twarz. Linia
Tranquillity™ oparta jest na oleju amarantowym, który był już znany starożytnym Aztekom ze swojego odżywczego
działania. Polecany dla kobiet i mężczyzn.

Z Kotła Wiedźmy Agi

Ceremonie oparte na pradawnych magicznych składnikach. Legenda głosi, iż w córce Bolesława, księcia
Śląskiego zakochał się Duch Gór, który porwał ją do swojego królestwa. Przekazał jej tajemną wiedzę na
temat świata roślin i pozwolił pić wodę ze źródła Żywej Wody, która dała jej długowieczność. Ta jednak nie
odwzajemniając jego miłości uciekła, a umiejętności, które jej przekazał wykorzystywała by pomagać i
uzdrawiać ludzi. Idąc jej śladem pragniemy obdarować Twoje ciało wszystkim co najlepsze.

Szczypta Soli

Czas trwania 40 minut | Cena 100 zł

Energetyczny peeling całego ciała na bazie intrygującego połączenie złota z kryształkami soli i korzennymi
przyprawami. Sekretem kompozycji jest kurkuma, która posiada silne właściwości przeciwzapalne
i antybakteryjne. Kwas mlekowy delikatnie złuszcza naskórek, zaś esencjonalny olejek z żeń-szenia zapewnia
komórkom skóry witalność i energię. Skóra po zabiegu będzie doskonale zregenerowana, pełna blasku i energii.

Garść Pistacji

Czas trwania 70 minut | Cena 220 zł

Słodki rytuał całego ciała uwodzi zmysły kuszącym zapachem pistacji i migdałów. Pochodzące z nasion pistacji
masło stanowiące bazę peelingu jest niezwykle cenione ze względu na swoje właściwości zmiękczające
i nawilżające. Migdałowy olej pod emanującymi dobrą energią dłońmi terapeuty podczas masażu całego ciała
zamienia się w płynne złoto, zaś pistacjowy krem do ciała o cudownie aksamitnej konsystencji regeneruje,
wygładza i niweluje łuszczenie naskórka.

Liść Herbaty

Czas trwania 80 minut | Cena 260 zł

Mistyczny ceremoniał całego ciała oparty na terapeutycznej mocy herbaty. Unikalny peeling cukrowy, w skład
którego wchodzą naturalne, biologicznie czynne ekstrakty ze specjalnie wyselekcjonowanych młodych liści
zielonej herbaty Matcha pozostawi skórę nieskazitelnie gładką. Herbaciany okład na ciało pomaga odmłodzić
skórę, zapobiega uszkodzeniom słonecznym i wspomaga odchudzanie. Aromat herbaty przyniesie uczucie
rozluźnienia oraz zadziała wyciszająco na zmysły.

Uncja Dzikiego Ryżu

Czas trwania 80 minut | Cena 280 zł

Ceremonia całego ciała bazująca na ryżu pochodzącym z ekologicznych plantacji cenionym za swoje właściwości
rozświetlające i odmładzające. Ryżowy peeling pozwoli dokładnie oczyścić skórę, natomiast maska na bazie
aktywnego oryzanolu pozyskiwanego z zarodków ryżu zapewni intensywne nawilżenie oraz złagodzi wszelkie
podrażnienia. Rytuał dedykowany dla skóry dojrzałej pragnącej zatrzymać czas. Subtelny zapach oleju otula ciało
aurą tajemniczości.

Pomar ańczowe Delicje

Czas trwania 60 minut | Cena 200 zł

Wyjątkowy rytuał ciała łączący aromatyczną pomarańczę i cudownie pachnące złuszczające łupiny ziaren kakaowca, które aktywizują metabolizm komórkowy wspomagając procesy wyszczuplania. Wyciąg z pomarańczy bogaty
w witaminy A i C tonizuje skórę i zapobiega utlenianiu komórek. Kryształki cukru dokładnie oczyszczają, nawilżają
oraz uelastyczniają skórę, zaś podgrzane wonne olejki wykorzystywane w terapeutycznym masażu zapewnią
skórze odświeżenie i aksamitną gładkość.

Szlakiem Izerskich Tajemnic Piękna

Zabiegi na twarz wykorzystujące składniki naturalnie występujące w Górach Izerskich pozwalające zaspokoić potrzeby najbardziej wymagającej cery. Cenna roślinność, pachnące zioła, świeże owoce oraz plony
poszycia las i torfowisk zapewnią skórze odpowiednią pielęgnację uwodząc zmysły swoimi aromatami.

Izerskie Świetliki

Czas trwania 30 minut | Cena 110 zł

Rewolucyjny zabieg dogłębnie nawilżający i regenerujący delikatną skórę okolic oczu. Ekstrakty z czereśni i kofeiny
likwidują efekt ciężkich powiek i przeciwdziałają zatrzymaniu wody w okolicy oczu. Liftingujący masaż sprawi, że
Twoje spojrzenie będzie znów jasne i wypoczęte.

Promienne Spojrzenie

Czas trwania 30 minut | Cena 120 zł

Zabieg stworzony by błyskawicznie przywrócić blask zmęczonym oczom. Opracowany ze składników o działaniu
potwierdzonym klinicznie, które wspomagają skórę w walce ze skutkami niedoboru snu, starzenia się i szkodliwego
działania środowiska. Kombinacja naturalnych drenujących wyciągów z Miłorzębu Japońskiego, chryzyny,
tripeptydów, dipeptydów oraz alg Aosa redukuje zmarszczki i opuchliznę. Maska cukrowo-algowa, dzięki mukopolisacharydom oraz unikalnemu Heksapeptydowi Argineline o działaniu zbliżonym do toksyny botulinowej,
powoduje delikatny skurcz mięśni pozostawiając okolicę oczu wyraźnie ujędrnioną i wygładzoną.

Sk arby Z Głębin

Czas trwania 30 minut | Cena 130 zł

Ekspresowy zabieg, który dzięki zawartości alg Laminaria Digitata już w 30 minut głęboko nawilża i odżywia skórę
pozostawiając ją pełną blasku. Dedykowany dla wszystkich typów cery, szczególnie tych, które wymagają szybkiego nawodnienia, zmęczonych i przesuszonych słońcem oraz klimatyzacją. Kojący masaż na C-Serum oraz skoncentrowany czysty wyciąg z alg morskich zapobiegają odwodnieniu skóry oraz powstawaniu drobnych zmarszczek.
Chłodząca i łagodząca maska z alg morskich zapewnia skórze dodatkowe odżywienie i odświeżenie pozostawiając
ją gładką i rozświetloną. Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla kobiet w ciąży.

Pełnia Blasku

Czas trwania 70 minut | Cena 260 zł

Zabieg oparty na kompleksowym podejściu do rozjaśnienia i poprawienia kolorytu skóry. Klinicznie potwierdzone
działanie heksapeptydu-2, połączone z naturalnymi wyciągami ze stokrotki i lukrecji zatrzymują melanogenezę
przed, w trakcie i po powstawaniu przebarwień. Wyciąg z arbuza chroni komórki przed uszkodzeniem DNA,
przyśpiesza odnowę komórkową i produkcję kolagenu. Peeling glikolowy pochodzenia morskiego, wzbogacony
o kompleks Laminaria® i substancje antyoksydacyjne, w przeciwieństwie do zwykłych peelingów, pozwala
odsłonić jaśniejszą i gładszą skórę bez podrażnień. Stworzony dla każdego rodzaju cery. Bezpieczny nawet dla
kobiet w ciąży.

Lifting Bez Sk alpela

Czas trwania 60 minut | Cena 300 zł

Zabieg ten to prawdziwa alternatywa dla chirurgii plastycznej i botoxu. Stworzony na bazie opatentowanych
składników zapobiegających starzeniu się skóry. Zaawansowana formuła peelingu enzymatycznego z papai usuwa
martwe komórki naskórka odsłaniając jaśniejszą, młodziej wyglądającą skórę. Serum regenerujące wykorzystujące
w nim ekstrakty
z herbaty i kasztanowca poprawiają krążenie. Biopolimer 3D zawarty w ultraaktywnym serum działa jak botox
natychmiastowo napinając skórę.

Kompleksowe Oczyszczenie

Czas trwania 60 minut | Cena 300 zł

Zabieg do cery problematycznej, który jest odpowiedzią na trądzik występujący w każdym wieku. Jego wyjątkowa
formuła oparta na trzech maskach, w których głównymi składnikami aktywnymi są siarka, kwas salicylowy oraz
ichtiol, oczyszcza pory i zapobiega powstawaniu wyprysków zachowując jednocześnie równowagę nawilżenia
skóry. Mieszanka herbat bogata w przeciwutleniacze łagodzi podrażnioną skórę pozostawiając ją wyraźnie
zdrowszą i gładszą.

W Otulinie Wodnej Lilii

Czas trwania 60 minut | Cena 190 zł

Wspaniały rytuał twarzy dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Liliowa eksfoliacja luksusowym olejkiem
sprawia, że skóra odzyskuje naturalny, zdrowy blask i jednolity koloryt. Lilia wodna neutralizuje podrażnienia,
rozjaśnia przebarwienia, a także skutecznie likwiduje niedoskonałości skóry. Wyjątkowa maska i krem używane
podczas zabiegu stanowią niewyczerpalne źródło nawilżenia komórek dzięki opatentowanej formie „osmozy”.
Ceremonia przywraca skórze miękkość, świeżość i blask.

Por anna Rosa

Czas trwania 60 minut | Cena 190 zł

Błyskawiczny wodny opatrunek dla przesuszonej skóry. Podwójny peeling twarzy na bazie enzymów z papai
i drobinek pestki brzoskwini rozświetli i dokładnie oczyści cerę. Kojący masaż na bazie esencji z drzewa różanego,
olejku z marchwi, nasion malin i kamelii wyciszy skórę i pobudzi naturalne funkcje komórek. Nawilżająca maska
w postaci koktajlu na bazie ekstraktów z ogórka, rumianku oraz cytryny napoi spragnioną skórę twarzy.

Express Lift

Czas trwania 60 minut | Cena 190 zł

Wspaniały rytuał twarzy, który zapewnia ekspresowy zastrzyk energii i witalności cerze dojrzałej. Podwójny
peeling na bazie enzymów papai i drobinek pestki brzoskwini doskonale oczyszcza skórę i przygotowuje ją do
aplikacji maski z unikalnym koncentratem życia komórkowego. Maska o aksamitnej, kremowej konsystencji,
wykorzystując swoją opatentowaną formułę błyskawicznie napina i wygładza skórę usuwając z niej objawy
zmęczenia. Doskonały zabieg przed „Wielkim Wyjściem”.

Leśne Runo

Czas trwania 60 minut | Cena 170 zł

Wyciszająco-kojąca ceremonia twarzy otaczająca troskliwym dotykiem skórę wrażliwą i naczyniową. Bogactwo
witaminy C wzmacnia ściany naczyń krwionośnych oraz system immunologiczny skóry. Zwalcza wolne rodniki,
pomaga zachować młody wygląd oraz jędrną skórę. Wysokoskoncentrowane formuły aktywne oparte na ekstraktach z jagód lub czarnej borówki redukują podrażnienia, zapewniają natychmiastową poprawę, doskonale nawilżają, odżywiają i uspokajają skórę.

Lawendowe Wzgórze

Czas trwania 60 minut | Cena 190 zł

Idealny zabieg dla cery wrażliwej i alergicznej. Olejki jojoba i wiesiołka odbudowują płaszcz hydrolipidowy skóry,
a kompleks odczulający przywraca naturalne funkcje obronne i wzmacnia odporność skóry. Po zabiegu odczujesz
wyraźny komfort, wzmocnisz naczynia krwionośne i ochronisz skórę przed zanieczyszczeniami środowiska.
Zapachy mięty, lawendy i słodkiej pomarańczy uwalniające się podczas delikatnego masażu pozwolą przenieść się
w krainę relaksu i zapomnienia.

Piękne Lico Marysieńki

Czas trwania 60 minut | Cena 320 zł

Poczuj się jak prawdziwa Królowa dzięki mocy odmładzającego koktajlu kwasu hialuronowego i substancji liftingujących. Podczas zabiegu skóra czerpie maksimum korzyści z miejscowej aplikacji wypełniacza zmarszczek oraz
masażu na unikalnym kremie z Pro-Collagenem, witaminą C i biopeptydami. Zwieńczeniem zabiegu jest alginatowa maska termalna z dodatkiem pierwiastków śladowych. Dzięki innowacyjnej formie zabiegu możesz odbyć
podróż do pełnych harmonii Izerskich Tajemnic Piękna.

Etykieta Mineral SPA

Nagrody i wyróżnienia

