
1.  Prosimy o przybycie na umówione zabiegi minimum  
 5 minut przed planowanym czasem. Spóźnienie może  
 skutkować skróceniem czasu jego trwania.

2.  W przypadku rezygnacji z zaplanowanych zabiegów prosimy 
 o informację w recepcji głównej lub SPA  minimum 4 godziny  
 przed terminem. Anulacja poniżej  4 godzin przed zabiegiem  

 będzie jednoznaczne  z obciążeniem rachunku Gościa kwotą  
 30% wartości zabiegu.

3.  W celu zwiększenia efektywności zabiegów prosimy 
 o poinformowanie terapeuty o przebytych chorobach,  
 zażywanych lekach oraz ewentualnych przeciwwskazaniach.

4.  Wszystkie przedmioty wartościowe należy pozostawić   
 w pokoju lub depozycie w recepcji głównej. Obsługa nie ponosi 
 odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  na terenie SPA.

Rezerwacja zabiegów jest jednoznaczna  
z akceptacją regulaminu SPA.

REGULAMIN SPA

ul. Sienkiewicza 1 B 
59-850 Świeradów-Zdrój 

tel. +48 75 78 17 582 
e-mail: spa@krasickiresort.pl
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Dr.  Belter 
Na jwyższej  jakości  n iemieckie  kosmetyki  
profesjonalne dostępne w gabinetach  
kosmetycznych i  SPA w Polsce i  na  całym świecie .

Aventurin RELAX   60 min / 200 zł

Zabieg nawilżający z masażem pałeczkami awenturynowymi.  
Polecany dla każdego rodzaju skóry, w szczególności suchej i odwodnionej. 

Vivacell Deluxe Lift  60 min / 200 zł

Zabieg regeneracyjny na bazie komórek macierzystych dla skóry  
dojrzałej, wymagającej regeneracji. Wzmacnia strukturę skóry,  
dogłębnie nawilżając ją i wygładzając.

Phyto-Sensation  60 min / 190 zł

Zabieg intensywnie regeneracyjny na bazie fitohormonów  
z masażem pędzelkowym. Dla skóry wymagającej regeneracji -  
zniszczonej działaniem promieni słonecznych. Fitohormony zapewniają  
odpowiednie nawilżenie skóry, opóźniają proces starzenia się skóry,  
przyśpieszają regenerację komórek naskórka.

Couperosis Classic   60 min / 190 zł

Zabieg specjalistyczny dla skóry naczyniowej wzbogacony o masaż Sobye  
i drenaż limfatyczny. Kuracja dla bardzo wrażliwej skóry. Wspomaga usuwanie 
toksyn, poprawia przepływ limfy, działa przeciw zapalnie oraz antybakteryjnie.

Cryomoist Man   60 min / 170 zł

Zabieg odświeżająco-oczyszczający dla skóry męskiej.

INTRACEUTICALS 
Zabieg Intraceuticals  to przebój  w kosmetologi i 
zwany zabiegiem gwiazd.  Korzysta ją  z  niego m. in . 
Madonna ,  Eva Longoria ,  Jennifer Lopez ,  Naomi 
Campbell ,  Kate  Perry,  Fergie  i  Just in  Timberlake . 
Zabieg bazuje  na technologi i  h iperbarycznego 
tlenu.  Wykorzystując infuzję ,  wprowadzane są 
w skórę skoncentrowane składniki  aktywne. 
Zabieg odpowiedni  dla kobiet ,  mężczyzn  
a  nawet skór onkologicznych.

Clarity Sensitive - oczyszczanie - kojenie - przywrócenie równowagi 
90 min / 500 zł

Przeznaczona dla skóry podatnej na skazy, nadmierny łojotok, powiększone ujścia 
gruczołów łojowych. Innowacyjne składniki doskonale kontrolują produkcję sebum, 
głęboko nawadniają oraz pomagają redukować zaczerwienienia.  
Wycisza stany zapalne. 

Rejuvenate nawadnianie - regeneracja - lifting    90 min / 500 zł

Rejuvenate radykalnie poprawia wygląd skóry i jej komfort. Dostarczając 
 wielowagowy kwas hialuronowy, kompleks przeciwutleniaczy i witamin zwiększa 

nawodnienie skóry, pomaga w neutralizowaniu wolnych rodników  
i w ochronie skóry. Nadaje młodszy, bardziej napięty, jędrny i elastyczny wygląd.

Opulence rozjaśnienie - równowaga - wygładzenie    90 min / 500 zł

Linia o bardzo bogatej recepturze. Odmładza i rozwiązuje problem  
przebarwień. Poprawia nawodnienie, wygładza cienkie linie i zmarszczki.  

Napina i liftinguje. Zwalcza nierównomierną pigmentację  
i plamy starcze. Przywraca zdrowy i jednolity koloryt.

SELVERT THERMAL 
Szwa jcarska perfekcja i  doskonałość  

w dermo -kosmetykach Selvert  Thermal .  
W poszukiwaniu skutecznych i  bezpiecznych  

składników twórcy marki  wykorzystują  
bogactwo z iemi  i  przyrody.  Torfy,  błota  

i  borowiny często są  składnikami  kosmetyków 
pielęgnacyjnych Selverta .  W produktach marki  

n ie  brak też  wyników na jnowszych osiągnięć  
medycyny i  farmakologi i ,  b iologi i  i  technologi i . 

Retinol    60 min / 330 zł

Intensywny program anty-starzeniowy. Sformułowany  
z kompleksowym i zaawansowanym systemem kapsułkowania  

czystego retinolu, przeznaczonego do zwalczania  
widocznych oznak wieku. Redukujący zmarszczki i cienkie linie. 

Pure Vitamin C    60 min / 420 zł

To linia bazująca na najbardziej znanym składniku o właściwościach  
antyoksydacyjnych - wit. C. Niezwykle stabilna forma fosforanu askorbylu  

magnezowego nie jest tak podatna na działanie tlenu, promieniowania i zmian  
temperatur, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości dłużej niż inne rodzaje witaminy C. 

Aquafresh   60 min / 420 zł

Kosmetyczny, najbardziej Inteligentny System Nawadniający. To fenomenalne  
nawadnianie z oryginalnymi formułami i najnowocześniejszymi składnikami,  

które kompleksowo działają na skórę: od jej powierzchni po najgłębsze warstwy. Pomaga 
skórze odzyskać optymalne nawilżenie i funkcje barierowe.

Regeneration Absolue   60 min / 390 zł

To niezwykła, luksusowa linia bazująca na wyciągu z wydzieliny ślimaka.  
Produkty tej linii zapewniają skórze głębokie nawilżenie oraz gładkość.  

Regenerujące właściwości wydzieliny ślimaka pozwalają skórze  
odzyskać młody wygląd oraz zmniejszają zmiany takie jak zmarszczki i blizny.

Cell vitae   60 min / 600 zł

Unikalna, przeciwstarzeniowa koncepcja pielęgnacji skóry. Głównym składnikiem zabiegu są 
komórki macierzyste z różanecznika alpejskiego, które chronią skórę przed utratą wody.  

W połączeniu ze składnikami aktywnymi działają dotleniająco, kojąco i antyoksydacyjnie. 

ZABIEGI  NA TWARZ



Peeling  kawitacyjny    60 min / 170 zł

Zabieg, który za pomocą ultradźwięków usuwa ze skóry 
zanieczyszczenia, martwe komórki, zaskórniki, sebum,  
toksyny oraz bakterie. Głęboko pielęgnuje i regeneruje .

Peeling kawitacyjny z Sonoforezą    60 min / 190 zł

Wysoce skuteczny zabieg. Dzięki wykorzystaniu  
właściwości obu form ultradźwięków otrzymamy dogłębne 
oczyszczenie skóry oraz wspaniałą kurację odżywczą.

Mikrodermabrazja z Alginatem   60 min / 190 zł

Zabieg złuszczający, polegający na ścieraniu kolejnych 
warstw rogowych naskórka. Skutecznie usuwa zaskórniki, 
zwęża pory i reguluje produkcję sebum. Dzięki Alginatowi 
składniki bogato odżywcze w witaminy i minerały mogą 
swobodnie wchłaniać się w głąb skóry, głęboko  
odżywiając i nawilżając.

Mikrodermabrazja z Maseczką    60 min / 150 zł

Mechanicznie oczyszczający skórę zabieg, skutecznie 
usuwa zaskórniki, zwęża pory i reguluje produkcje sebum, 
uzupełnieniem jest maseczka pielęgnacyjna, łagodząca.

Oksybrazja z Maseczką    60 min / 150 zł

Peeling tlenowo-wodny, w którym czynnikiem 
złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych 
kropelek soli fizjologicznej w tlenie. Uzupełnieniem jest 
maseczka pielęgnacyjna, łagodząca.

Mezoterapia bezigłowa twarz, szyja,  
dekolt + maseczka    60 min / 200 zł

Zabieg nieinwazyjny, odmładzający skórę, nawilżający, 
rewitalizujący, normalizujący i tonizujący. Jest to zjawisko 
elektroporacji i elektroforezy. Polega ona na oddziaływaniu 
krótkich impulsów napięcia elektrycznego na komórki  
i tkanki, powodując zmiany prowadzące do zwiększenia 
przepuszczalności skóry.

Tecar Anti Age    60 min / 200 zł

TECAR różni się od innych form termoterapii tym, że nie 
dodaje ciepła do tkanek z zewnątrz, ale stymuluje samą 
tkankę. Wspomaga produkcję kolagenu i elastyny,  
poprawia koloryt skóry, regeneruje skórę i nadaje zdrowy, 
naturalny blask.

Selene Anti Age   60 min / 200 zł

Zabieg krio-termiczny wykorzystujący mechanizm 
kriolipolizy. Umożliwia aplikację bodźców termicznych 
o szerokim zakresie stymulując produkcje kolagenu, 
redukując zmarszczki i poprawiając elastyczność skóry.

Profesjonalny pomiar masy i składu ciała    50 zł

Rytuał Wellnese Thalasso (Dr Belter)   90 min / 230 zł

Nawilżający zabieg na bazie składników morskich. Zapewnia całkowite rozluźnienie, działa 
relaksacyjnie i odprężająco oraz zmniejsza ból i napięcie mięśni, ale także rewitalizuje i nawilża.

Rytuał Modelowania Drewnem (Selvert Thermal)   90 min / 300 zł

RYTUAŁ MODELOWANIA DREWNEM – KOLUMBIA - Wskazany do definiowania i rzeźbienia 
sylwetki z użyciem ciepłego drewnianego kielicha. Wysoce skuteczny w mobilizowaniu  
i odchudzaniu z tłuszczu nagromadzonego na biodrach, udach, brzuchu i pośladkach. 

Ponadto, program ten zapewnia również wielkie działanie drenujące i oczyszczające.

Rytuał Aktywowania Metalowymi Kulkami (Selvert Thermal)    90 min / 300 zł

Masaż stymulujący i odprężający, który zapewnia stan całkowitego dobrego samopoczucia  
zarówno dla układu nerwowego jak i mięśniowego. Orientalne kulki, używane w starożytnych 

chińskich dynastiach działają stymulująco i zalecane są do rozkurczania i łagodzenia bólu 
mięśni. Zanurz się w harmonii jednoczenia ciała i umysłu i osiągnij poprawę nastroju. 

Tytoń z whisky for men (The Secret Soap) 

50 min (peeling + masaż) / 200 zł      100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Kompleksowy zabieg skomponowany dla skóry męskiej. Gruboziarnisty peeling ciała,  
maska o oryginalnym zapachu tytoniu z whisky oraz klasyczny masaż  

ciała na oleju konopnym odżywią skórę oraz usuną napięcie.

Złoto Maroka dla Pań (The Secret Soap) 

50 min (peeling + masaż) / 200 zł       100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Luksusowy rytuał SPA, w którym główne skrzypce gra 24 karatowe złoto 
 i olej arganowy, pozostawia skórę rozświetloną, gładką i ujędrnioną. Aktywne składniki  

zawarte w produktach regenerują ciało, a złote drobinki będą połyskiwały w słońcu.

Kawa Arabica (the secret soap)

50 min (peeling + masaż) / 200 zł      100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Rytuał na ciało o zapachu świeżo parzonej Arabiki połączonej z Robustą.  
Masaż peelingujący dokładnie oczyszczający dzięki naturalnemu  

kawowemu peelingowi. Maska głęboko nawilża i odżywia całe ciało.

Mikrodermobrazja na wybraną okolicę    25 min / 150 zł

Zabieg spłycający rozstępy i blizny oraz wpływający na poprawę  
elastyczności skóry. Poprzez ścieranie zachodzące podczas wykonywania  

zabiegu, pobudzone zostają również naturalne procesy regeneracyjne. 

Selene – Terapia modelująca   50 min / 400 zł

Przed zabiegiem wykonywany jest profesjonalny pomiar masy i składu ciała. 
Selene to przyszłość zabiegów krio-termicznych z zakresu beauty i doskonałe  

rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn chcących poprawić wygląd swojego ciała. Pozwala 
odpowiednio wymodelować sylwetkę dzięki redukcji lokalnych depozytów tkanki  

tłuszczowej oraz ujędrnić skórę. Zabieg jest bezbolesny i nie pozostawia przykrych śladów.

Terapia Tecar antycellulitowa   50 min / 200 zł

Przed zabiegiem wykonywany jest profesjonalny pomiar masy i składu ciała. 
Jest skuteczna na wszystkich częściach ciała – w tym na twarzy, brzuchu, pośladkach  

i nogach. Może zmniejszyć złogi tłuszczu i cellulit, pomóc wyeliminować nadmiar  
wody i toksyn z tkanki oraz zmniejszyć rozstępy i blizny. 

ZABIEGI  NA CIAŁOZABIEGI  MASZYNOWE



Stylizacja Brwi z koloryzacją i laminacją 

60 min / 200 zł    Jako dodatek do zabiegu + 100 zł

(Architektura i geometria brwi dodatkowo Laminacja  
brwi z koloryzacja Farbką Thuya). Zabieg pozwalający  

na dokładne wykonanie pomiaru brwi dzięki czemu  
ich kształt będzie idealnie dopasowany do klienta. 
Dodatkowo laminacja dla tych, którzy chcą budzić 

się z idealnie wystylizowanymi brwiami, jednocześnie 
zachowując ich naturalność. 

Lifting Laminacja plus Koloryzacja Rzęs 

60 min / 200 zł   Jako dodatek do zabiegu + 100 zł

Jest to zabieg trwałego podkręcenia i odżywienia rzęs.  
Po zabiegu stają się one wyraziste, pogrubione,  

uniesione od nasady przez co dają efekt maksymalnego 
wydłużenia, a ich kondycja zostaje poprawiona. 

Stylizacja Brwi plus koloryzacja Farbką Thuya 

45 min / 100 zł   Jako dodatek do zabiegu + 50 zł

Stylizacja brwi z Koloryzacją Henna Pudrowa

45 min / 100 zł   Jako dodatek do zabiegu + 50 zł

Lifting rzęs z Laminacją brwi i koloryzacją 
komplet

90 min / 350 zł

Terapia lecznicza TECAR   25 min / 75 zł

Terapia Tecar to nowatorska metoda fizjoterapii 
wykorzystywana w leczeniu zaburzeń układu ruchu. 

Jej działanie oparte jest na użyciu fali radiowej wysokiej 
częstotliwości. Tkanki zostają głęboko ogrzane, naczynia 
krwionośne rozszerzają się, co z kolei zatrzymuje postęp 

schorzenia i przyspiesza proces regeneracji.  
Metodę tę wykorzystuje się w terapii urazów  

oraz chorób kości, więzadeł i mięśni.

Prądy Tens     15 min / 30 zł
Krioterapia      4 min / 30 zł

Elektrostymulacja     15 min / 30 zł
Prądy Diadynamiczne     15 min / 30 zł

Galwanizacja     15 min / 30 zł
Ultradźwięki   4-8 min / 30 zł

Laser Wysokoenergetyczny      10 min / 35 zł
Lampa Sollux      15 min / 25 zł

Prądy Interferencyjne     15 min / 30 zł

Masaż Klasyczny   częściowy 25 min / 90 zł       całościowy 50 min / 150 zł

Masaż zwalczający bóle kręgosłupa i stawów. Mocny i skuteczny masaż pomocny  
w walce z bólem i stresem.

Masaż Relaksacyjny   częściowy 25 min / 90 zł      całościowy 50 min / 150 zł

Delikatny masaż odprężający ciało, rozluźniający napięte mięśnie, przywracający spokój.

Masaż Czekoladą   częściowy 25 min / 100 zł      całościowy 50 min / 170 zł

Masaż ciepłą, aromatyczną, ciemną czekoladą. Masło kakaowe dostarcza skórze  
lipidów, witamin i minerałów. Zapach unoszący się w powietrzu relaksuje  
i działa antydepresyjnie poprzez stymulowanie wydzielania endorfin.  
Skóra pozostaje gładka, nawilżona i odżywiona.

Masaż Świecą Aromatyczną   częściowy 25 min / 100 zł      całościowy 50 min / 170 zł

Łączy w sobie masaż relaksacyjny, aromaterapię i ciepło płomienia świecy.  
Efektem jest elastyczna, jedwabiście gładka i miękka w dotyku skóra,  
która po zabiegu jest nawilżona, odżywiona, właściwie ukrwiona i promienista.

Masaż Dla Dzieci   20 min / 80 zł  

Masaż aromatyczny wykonywany przy użyciu kremu owocowego lub czekolady.  
Po zabiegu skóra nie tylko pięknie pachnie, ale jest wspaniale nawilżona i odżywiona.

Masaż Stemplami Ziołowymi   częściowy 25 min / 110 zł      całościowy 50 min / 180 zł

Masaż bawełnianymi sakiewkami wypełnionymi specjalnie skomponowaną mieszanką ziół.  
Powoduje odczucie odprężenia, usuwa toksyny, poprawia krążenie, rozluźnia napięte mięśnie.

Masaż Gorącymi Kamieniami   częściowy 25 min / 110 zł      całościowy 50 min / 180 zł

Masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi. Harmonijnie wykonywane ruchy głaszczą  
i rozgrzewają mięśnie. Usuwa nagromadzony stres i przywraca stan równowagi.

Drenaż Limfatyczny   50 min / 160 zł

Zabieg leczniczy mający na celu usprawnienie przepływu limfy w organizmie.  
Jest stosowany przy obrzękach oraz zastojach limfatycznych.

Masaż Twarzy   25 min / 90 zł

Rozluźnia napięte mięśnie twarzy, dotlenia.  
Po masażu skóra odzyskuje koloryt jest promienna i ujędrniona.

Masaż Stóp    25 min / 90 zł

Relaksacyjny masaż wykorzystujący techniki wschodnie i refleksoterapię.

Refleksoterapia Stóp    50 min / 200 zł

Mocny leczniczy masaż stóp mający wpływ na cały organizm.

Masaż Lomi Lomi Nui    50 min / 200 zł

Hawajska uczta dla zmysłów, która w naturalny i łagodny sposób leczy duszę i ciało, 
pozwalając masowanemu rozluźnić napięte mięśnie, a także zlikwidować cielesne  
blokady. To masaż pozwalający odczuć pełnię miłości, harmonii, piękna i radości.

Masaż Tajski    80 min / 250 zł

Masaż tajski łączy ze sobą techniki uciskowe, rozciągania i biernej jogi.  
Rozciąga mięśnie i relaksuje, zwiększa zakresy ruchów i usprawnia przepływ  
energii. Masaż ten jest naturalną metodą leczenia i profilaktyki.

MASAŻE OPRAWA OKA

FIZYKOTERAPIA
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