Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

Відвідування аквазони СПА-центру
Гостьовий візит SPA:
понеділок - четвер - 480 грн/год, кожна наступна година - 220 грн
п’ятниця - неділя - 580 грн/год, кожна наступна - 300 грн
У рамках гостьового візиту SPA для гостей доступні наступні зони:
8 бань світу, гідромасажний басейн просто неба, ванни-джакузі.

Гостьовий візит - пакет «Pool SPA»:
понеділок - четвер - 680 грн/год, кожна наступна година - 340 грн
п’ятниця - неділя - 850 грн/год, кожна наступна - 420 грн
У рамках гостьового візита «Pool SPA» для гостей доступні наступні
зони: AQUA SPACE (критий басейн 25м з шезлонгами,
гідромасажною зоною та дитячим басейном), 8 лазень світу,
гідромасажний басейн просто неба, ванни-джакузі.

(Можливість користуватися тренажерною залою)
Для кожного гостя, згідно з номером на браслеті, в шафці безкоштовні - халат, рушник, пештемаль, капці.
* понеділок-п’ятниця з 07:00 до 13:00 – 20%
* субота-неділя з 7:00 до 11:00 – 20%
* Усі гості, які проживають у комплексі, відвідують аква зону SPA зі знижкою 30%
(за наявності картки, яку вони отримали у адміністратора при заселенні)
Гості проживають по системі ФУЛ – 3 години СПА включено щодня
Діти до 4 років – без оплати та без надання шафки і білизни.
Діти від 4 років до 14 років – знижка 50% (без надання шафи)

Visiting of the aquazone of the SPA center
Guest visit - SPA:
Monday - Thursday - 480 UAH/hour, each next hour - 220 UAH
Friday - Sunday - 580 UAH/hour, each next hour - 300 UAH
As part of the guest visit to the SPA, the following areas are available
to guests: 8 baths of the world, outdoor hot tub, jacuzzi baths.

Guest visit - «Pool SPA»:
Monday - Thursday - 680 UAH/hour, each next hour - 340 UAH
Friday - Sunday - 850 UAH/hour, each next hour - 420 UAH
The following areas are available to guests as part of the guest visit
«Pool SPA»: AQUA SPACE (indoor pool 25m with sun loungers, whirlpool
and children’s pool), 8 baths, outdoor hot tub, jacuzzi.

(In addition the opportunity to visit gym)
For each guest in a locker provided free - barthrobe, towel, pestemal, slippers.
* Monday-Friday from 07:00 till 13:00 – 20% discount * Saturday-Sunday from 7:00 till 11:00 – 20% discount
* All guests living on a complex visit SPA Aqua-zone with 30% a discount
(in the presence of a card which they received at the administrator during settling)
The guests living on the FULL system – 3 hours in Spa are included every day
Children up to 4 years – without payment and without granting a locker and linen.
Children from 4 to 14 years – with discount of 50% (without granting a locker)

Абонемент/
subscription

Дні тижня/
days of week

“SILVER”
SPA + тренажерний зал без басейну /
SPA + gym without рооl

Пн–Пт / Mo-Fri

“GOLD”
SPA повний з басейном + тренажерний зал /
SPA full + gym

Пн–Пт / Mo-Fri

Абонемент/
subscription

БАСЕЙН/ POOL

Час/
duration

6 місяців / 6 months, 12 місяців / 12 months,
грн/ UAH
грн/UAH

7:00–17:00

15 000

25 000

7:00–24:00

27 000

45 000

7:00–17:00
7:00–24:00

20 000
35 000

35 000
60 000

1 місяць / 1 month, грн/ UAH 2 місяця / 2 months, грн/UAH
8 відвідувань / 8 visits
12 відвідувань / 12 visits
Пн–Пт / Mo-Fri
7:00–18:00

4 960

6 960

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість процедур, хв/
Duration, min

В ХАМАМІ/
60
FOAM MASSAGE IN HAMMAM
ГРЯЗЬОВА ВАННА/
40
DIRT BATH
ТАМ-ТАМ В 4 РУКИ/
10
4 HANDS TAM-TAM MASSAGE
МАСАЖ ВІНИКАМИ/
10
MASSAGE BY BROOMS
РОЗПАРЮВАННЯ «ПО-СУВОРОВСЬКИ»/
7
«SUVOROVSKI» STEAMING
МИЛЬНО-БЕРЕЗОВЕ ОБМИВАННЯ/
10
SOIL-BIRCH WASHING
ОБТИРАННЯ ЛЬОДОМ В ПАРНІЙ/
10
RUBDOWN BY ICE IN THE STEAM ROOM
СОЛЬОВІ ВАННОЧКИ ДЛЯ НІГ/
10
SALT TRAYS FOR LEGS
МАСАЖ-ПІЛІНГ В ПАРНІЙ/PEELING MASSAGE IN STEAM
МЕДОВО-СОЛЯНИЙ/
20
HONEY-SALT
МЕДОВО-КАВОВИЙ/
20
HONEY-COFFEE
САМОСТІЙНИЙ ПІЛІНГ/
SELF PEELING

Ціна, грн/
Price, UAH

1100
650
550
450
350
350
250
250

600
600
250

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Ціна, грн/
Price, UAH

ПІЛІНГ ЦИТРУСОВИЙ ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ З АПЕЛЬСИНОМ
Citrus peel for oily and normal skin with orange
(цукор, мак, апельсин)/(sugar, poppy, orange)

Мак – заспокоює, розслабляє, знімає втому; Апельсин – регенерує клітини, захищає шкіру від шкідливого
атмосферного впливу, відновлює еластичність шкіри.
Poppy sedates, relaxes, releases stress; Orange regenerates the cells, protects the skin from the adverse impact of the
atmosphere, recovers the elasticity of the skin.

600

ПІЛІНГ ЦИТРУСОВИЙ ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА НОРМАЛЬНОЇ ШКІРИ З ГРЕЙПФРУТОМ
Citrus peel for oily and normal skin with grapefruit
(цукор, мак, грейпфрут)/(sugar, poppy, grapefruit)

Мак – заспокоює, розслабляє, знімає втому; Грейпфрут – зміцнює і живить шкіру, стимулює лімфатичну
систему, живить і насичує вітамінами клітини.
Poppy sedates, relaxes, releases stress; Grapefruit – revitalizes and provides nutrients to the skin, stimulates the
lymphatic system, feeds the cells on vitaminizing them.

600

ПІЛІНГ-ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ/Nutritional peel for dry skin
(вівсяні пластівці, мак, банан)/(oat ﬂakes, poppy, banana)

Вівсяні пластівці сприяють відлущенню відмерлих клітин шкіри. Магній, що міститься всередині, зміцнює
колагеновий каркас шкіри, допомагає утримати вологу в шкірі; Мак – заспокоює, розслабляє, знімає напругу;
Банан зменшує зморшки, вітамін В сприяє нормалізації клітинного обміну, зволожує, омолоджує
і робить шкіру пружною.
The oat flakes stimulate the process of exfoliation of the dead skin cells, the magnesium, contained in the oat flakes,
reinforces the collagen lattis of the skin, retains the moisture in the skin cells; Poppy sedates, relaxes, releases stress;
Banana reduces the wrinkles, the vitamin В, contained in banana, normalizes the intracellular metabolism, moisturizes,
rejuvenates the skin on regaining its elasticity.

600

ПІЛІНГ ЦИТРУСОВИЙ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ З ГРЕЙПФРУТОМ
Citrus peel for dry skin with grapefruit
(цукор, мак, кокосове масло, грейпфрут)/(sugar, poppy, coconut butter, grapefruit)

Мак – заспокоює, розслабляє, знімає напругу; Кокосове масло – зволожує, живить, омолоджує; Грейпфрут –
зміцнює і живить шкіру, стимулює лімфатичну систему, насичує вітамінами клітини.
Poppy sedates, relaxes, releases stress; Coconut butter – moisturizes, nourishes rejuvenates the skin; Grapefruit –
revitalizes and provides nutrients to the skin, stimulates the lymphatic system, feeds the cells on vitaminizing them.

600

ПІЛІНГ ЦИТРУСОВИЙ ДЛЯ СУХОЇ ШКІРИ З АПЕЛЬСИНОМ
Citrus peel for dry skin with orange
(цукор, мак, кокосове масло, апельсин)/(sugar, poppy, coconut butter, orange)

Мак – заспокоює, розслабляє, знімає напругу; Кокосове масло – зволожує, живить, омолоджує; Апельсин –
регенерує клітини, захищає шкіру від шкідливого атмосферного впливу, відновлює еластичність.
Poppy sedates, relaxes, releases stress; Coconut butter – moisturizes, nourishes and rejuvenates the skin; Orange
regenerates the cells, protects the skin from the adverse impact of the atmosphere, recovers the elasticity of the skin.

600

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР

PROCEDURES

КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ (все тіло)
КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ (все тіло)
РЕЛАКС МАСАЖ (все тіло)
РЕЛАКС МАСАЖ (все тіло)
РЕЛАКС-МАСАЖ (все тіло)
у чотири руки
РЕЛАКС-МАСАЖ (все тіло)
у чотири руки

CLASSIC MASSAGE (all body)
CLASSIC MASSAGE (all body)
RELAX MASSAGE (all body)
RELAX MASSAGE (all body)
RELAX MASSAGE (all body)
with four hands
RELAX MASSAGE (all body)
with four hands
MASSAGE OF THE BACK
AND NECK ZONE
MASSAGE OF THE BACK
AND NECK ZONE
WARMTH OF A MELTING CANDLE
BABY MASSAGE (up to 12 years)
STONE - THERAPY
STONE - THERAPY
THAI MASSAGE
THAI MASSAGE
THAI MASSAGE
THAI MASSAGE
AROMA TOUCH TECHNIQUE

МАСАЖ СПИНИ ТА КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ
МАСАЖ СПИНИ ТА КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ
ТЕПЛО ТАНУЧОЇ СВІЧКИ
ДИТЯЧИЙ МАСАЖ (до 12 РОКІВ)
СТОУНТЕРАПІЯ
СТОУНТЕРАПІЯ
ТАЙСЬКИЙ МАСАЖ
ТАЙСЬКИЙ МАСАЖ
ТАЙСЬКИЙ МАСАЖ
ТАЙСЬКИЙ МАСАЖ
ТЕХНІКА AROMA TOUCH

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна для
Вас, грн/
Price for
you, UAH

Ціна для
гостей СПА, грн/
Price for SPA
guests, UAH

60
90
60
90

1100
1350
1100
1350

880
1080
880
1080

60

2000

1600

90

2650

2120

30

720

580

60

1000

800

60
45
90
120
30
60
90
120
45

1200
850
1450
1700
900
1700
2000
2500
1100

1000
680
1200
1360
720
1360
1600
2000
880

450
350
350
500

360
280
280
400

60

1100

880

40

850

680

20
60
30
60

450
1100
850
1100

360
880
680
880

СЕГМЕНТАРНИЙ МАСАЖ/SEGMENTARY MASSAGE:
МАСАЖ ГОЛОВИ
МАСАЖ РУК
МАСАЖ СТОП
МАСАЖ НІГ

MASSAGE OF THE HEAD
MASSAGE OF HANDS
MASSAGE OF FEET
LEGS MASSAGE

20
20
20
30

КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ/CORRECTION OF FIGURE:
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ
(стегна та сідниці)
АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ (живіт)
МЕДОВИЙ МАСАЖ
МЕДОВИЙ МАСАЖ (стегна та сідниці)
ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ МАСАЖ

ANTI-CELLULITE MASSAGE
ANTI-CELLULITE MASSAGE
(hips and buttocks)
ANTI-CELLULITE MASSAGE (belly)
HONEY MASSAGE
HONEY MASSAGE (hips and buttocks)
LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

60

1450

Бандажне обгортання без солі з кислотним пілінгом/
Bandage wrap without salt with acid peeling

70

1700

Бандажне обгортання із сіллю та кислотним пілінгом/
Bandage wrap with salt and acid peeling

70

1800

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

1

2

Бандажне обгортання із сіллю/Bandage wrap with salt
Дренаж, виведення рідини, запуск метаболізму і процесу осмосу, схуднення
Drainage, ﬂuid excretion, starting metabolism and osmosis process, getting thinner

Дренаж, виведення рідини, видалення мертвих клітин шкіри, схуднення
Drainage, ﬂuid excretion, dead skin cells removal, getting thinner

3

Дренаж, виведення рідини, запуск метаболізму і процесу осмосу, схуднення, видалення мертвих клітин шкіри
Drainage, ﬂuid excretion, starting metabolism and osmosis process, getting thinner, dead skin cells removal

Дана процедура дуже сприятлива у будь-яку пору року, особливо
влітку, а також під час вагітності або з показаннями набряклості із
значним лімфатичним стазом.
Завдяки своєму приємному «крижаному» ефекту, дає миттєве
полегшення, покращує мікроциркуляцію і запобігає новим набрякам.
В основі процедури - поєднання бандажів і осмотичної солі
французького узбережжя Бретань. Має ефект пресотерапії, моделює
силует за наявності набрякливого целюліту.
Сольове обгортання забезпечує очищення організму, активізує обмінні
процеси. Більш того, завдяки феномену осмосу посилюється іонний
обмін і заповнюється дефіцит мінеральних сполук відповідно до
потреби в них організму.
Процедура рекомендується вагітним після першого триместру.
Не рекомендується при гіпертензії (підвищеному артеріальному
тиску), при порушенні цілісності шкірного покриву (травми, рани).

This procedure is very favorable at any season of the year, especially in
summer, and also during pregnancy or with indications of swelling with
significant lymphatic stasis.
Due to its pleasant ‘ice’ effect, it offers immediate relief, improves
microcirculation and prevents further swelling.
The procedure is based upon combination of bandages and osmotic salt of
French coast, Brittany. It provides pressure therapy effect, shapes silhouette
in presence of swelling cellulite.
Salt wrap provides organism cleaning, activates metabolic processes.
Moreover, due to osmosis phenomenon ion exchange enhances, and
mineral compounds deficiency fills according to organism needs.
Procedure is recommended to pregnant women after the first trimester.
It is not recommended with hypertension (increased arterial pressure),
with skin integrity violations (injuries, wounds).

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

60

850

60

820

60

1100

50

820

Холодне мінеральне обгортання/Cold mineral wrapping

1

«Покращує тонус шкіри, зміцнює стінки кровоносних судин, стимулює процес виведення зайвої рідини з міжклітинного простору.
Нормалізує натрієво-калієвий баланс на клітинному рівні.
Improves skin tone, strengthens the walls of blood vessels, stimulates the process of removing excess ﬂuid from the intercellular space.
Normalizes the sodium-potassium balance at the cellular level. Zone: hips + belly

Ліпомоделювання тіла/Lipo body modeling

2

Енергостимулююча програма. Містить кофеїновий комплекс. Спрямована на усунення косметичних дефектів тіла,
відновлює контури фігури, вирівнює рельєф. Зона: стегна + живіт
Energy-stimulating program. Contains caffeine complex. It is aimed at eliminating cosmetic defects of the body,
restores the outlines of the ﬁgure, evens out the relief. Zone: hips + belly

Гарячий ліфтинг-шоколад/Hot lifting chocolate

3

Маска гормону задоволення для розслаблюючих і ліфтинг-програм усього тіла. Ексклюзивний догляд і справжнє задоволення. Екзотична
процедура, що покращуює настрій та сприяє збереженню вологи у всіх шарах шкіри. Зона: все тіло
Pleasure hormone mask for relaxing and lifting programs of the whole body. Exclusive care and true pleasure. This is not only a mood-enhancing
exotic, but also a procedure that helps retain moisture in all layers of the skin. Zone: whole body

Глибоке прогрівання з ліфтинг-ефектом/Deep warming with lifting effect
4

Експрес-програма для досягнення максимального результату за допомогою глибинного прогріву.
Підвищує ефективність антицелюлітного та ліфтинг-масажів. Зона: стегна + живіт
An express program for achieving maximum results through deep warming.
Increases the effectiveness of anti-cellulite and lifting massages. Zone: hips + belly

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

20

600

20

600

30

300

70

450

30

600

Мінеральный скраб/Mineral scrub

1

Мікроабразивні частинки вулканічного піску ретельно видаляють ороговілі клітини поверхневого шару шкіри.
Скраб має потужну пілінг-ексфоліативну та антисептичну дію.
Microabrasive particles of volcanic sand thoroughly remove the corniﬁed cells of the surface layer of the skin.
The scrub has a powerful peeling exfoliation and antiseptic action.

Кавовий скраб/Coffee scrub

2

3

М’який і ніжний скраб очистить Вашу шкіру. Легка шоколадна емульсія нормалізує рівень вологості шкіри завдяки
високому вмісту какао компонентів, ефірних олій і натуральних морських інгредієнтів.
A soft and gentle scrub cleanses your skin. Light chocolate emulsion normalizes skin moisture due to its high content of cocoa ingredients,
essential oils and natural sea ingredients.

Парафінотерапія рук з масажем/Paraffin therapy for hands, hand massage
Парафінотерапія ніг з масажем
Paraffin therapy for feet, feet massage

4

Це хороша можливість глибоко зволожити шкіру та підживити її вітамінами, це ефективний спосіб омолодити шкіру,
розгладити дрібні зморшки. Результат ви побачите вже після першої процедури!
This is a good opportunity to deeply moisturize the skin and feed it with vitamins; this is an effective way to rejuvenate
the skin and smooth ﬁne wrinkles. You will see the result after the ﬁrst procedure!

5

Цукровий скраб на основі ефірних олій ши, апельсина і мигдалю відлущує клітини епідермісу, живить і зволожує шкіру
Sugar scrub based on shea, orange and almond essential oils exfoliates epidermis cells, nourishes and moisturizes the skin.

Екзотичне скрабування/Exotic scrubbing

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ + Вихрова ванна
UNDERWATER SHOWER MASSAGE + VORTEX BATH
ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ
UNDERWATER SHOWER MASSAGE
ВИХРОВА ВАННА
VORTEX BATH
ГІДРОМАСАЖНА ВАННА З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ
HYDROMASSAGE BATH WITH ESSENTIAL OILS

Тривалість процедур, хв/ Ціна для гостей СПА, грн/ Ціна для Вас, грн/
Duration, min
Price for SPA guests, UAH Price for you, UAH

60

680

850

30

580

720

20

480

600

60

580

720

Гідромасажна ванна з маслами
DERMOPHISIOLOGIQUE (водорості та йод)
Hydromassage bath with oils
DERMOPHISIOLOGIQUE (seaweeds and iodine)

60

720

900

Гідромасажна ванна з маслами
DERMOPHISIOLOGIQUE (детоксикація)
Hydromassage bath with oils
DERMOPHISIOLOGIQUE (detox)

60

720

900

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

ЧАС/TIME

1 місяць /
1 month,
грн/UAH

6 місяців /
6 months,
грн/UAH

12 місяців /
12 months,
грн/UAH

Пн-Пт / Mo-Fri

7:00-17:00

1 300

5 000

8 000

Пн-Пт / Mo-Fri

7:00-24:00

1 500

АБОНЕМЕНТ/SUBSCRIPTION

Дні тижня/
days of week

РАНКОВА КАРТКА /
MORNING CARD
КАРТКА ПОВНОГО ДНЯ /
STAR CARD

ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ / GUEST VISIT  1 РАЗ/ ONCE – 200 грн/UAH
ПЕРСОНАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ / PERSONAL TRAINNING – 1 год/1 hour – 300 грн/UAH,
– 1,5 год/1,5 hours – 400 грн/UAH
ДЛЯ КОЖНОГО ГОСТЯ, В ШАФЦІ ЗГІДНО З НОМЕРОМ НА БРАСЛЕТІ БЕЗКОШТОВНІ – РУШНИК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І БАННИЙ РУШНИК. /
FOR EACH GUEST IN THE LOCKER CORRESPONDING TO THE NUMBER ON THE BRACELET – FREЕ FACIAL TOWEL AND BATH TOWEL.

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Золота вуаль/Golden Veil
Догляд для джентельменів/Gentleman Care
Чутливий догляд/Sencetive care
Пелюстки лотосу/Lotus Petals
Масаж обличчя з олією/face massage on oil
Масаж обличчя з олією/face massage on oil
Масаж обличчя з кремом/face massage on cream
Масаж обличчя з кремом/face massage on cream
Візаж / Visage
1. Фарбування брів (фарба) / Painting of eyebrows (paint)
2. Фарбування вій (фарба) / Coloring of eyelashes (paint)
3. Корекція брів / Correction of eyebrows

Тривалість процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

60

1000
850
850
850
450
800
550
900

60
60
60
30
50
30
50
20
20
20

150
150
150

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ/APPLICATION AREA

Обличчя/face
Шия і декольте/Neck and neckline»
Кисті рук/Wrist

Тривалість процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

10

400
400
400

10
20

Це хороша можливість глибоко зволожити шкіру та підживити її вітамінами, це ефективний спосіб омолодити шкіру, розгладити дрібні
зморшки та розслабитися, в поєднанні з 20-хвилинним масажем рук або стоп відповідно.
Результат ви побачите вже після першої процедури!
It is a good opportunity to deeply moisturize the skin and to feed it with vitamins, it is the effective way to rejuvenate skin, to smooth small
wrinkles, and to relax in a combination with 20-minute massage of hands or feet.
You will see result after the first procedure!
НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Парафінотерапія для рук/Paraffin therapy for hands
Парафінотерапія для ніг/Paraffin therapy for feet

Тривалість процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

30

250
350

50

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

Кількість осіб 6 (4 години)

Number of people 6 (4 hours)

* 4 години відпочинку в SPA
* Хамам для нареченої / іменинниці
* Догляд для обличчя нареченої / іменинниці «Золотий догляд»
* Медово-кавові / медово-сольові пілінги для подружок (5)
* Бонуси - пляшка шампанського та фруктова тарілка

* 4 hours of relaxation in the SPA
* hamam for the bride / birthday girl
* care for the face of the bride / birthday «Golden Care»
* honey coffee / honey and salt peels for girlfriends (5)
* Bonuses - a bottle of champagne and a fruit plate

Пн. - Чт. - за умови входу в СПА
до 13:00
Пт. - Нд. - за умови входу в СПА
до 13:00

Mon - Thu - if the entrance to the SPA
10572 UAH
is before 13:00
Fri - Sun - if the entrance to the SPA
12204грн
12204 UAH
until 13:00

10572 грн

** кожен додатковий гість тарифікується відповідно вартості
СПА-послуг
Необхідний попередній запис

** each additional guest makes additional SPA rate
Pre-registration is required

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість
процедур, год./
Duration, hours

Ціна, грн/
Price, UAH

3

4500

3

4400

2,5

3500

3

4160

3,5-4

6250

3

5500

3,5

7740

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ/ENERGY OF NATURE

«Масаж віниками (1), мильно-березовий обмив милом з натуральних компонентів (1), скраб
(1), грязьова лазня (1), релакс масаж (2), додаємо обтирання льодом (1)»
«Massage with brooms (1), soap-birch washing with soap from natural ingredients (1), scrub (1),
mud bath (1), relax massage (2), we add rubbing with ice (1)»

1001 НІЧ/1001 NIGHTS

«Пінний масаж в хамамі (2), релакс масаж (1), шоколадне обгортання (1).»
«Foam massage in the Hamam (2), relax massage (1), chocolate wrap (1).»

РАЙСЬКА НАСОЛОДА/PARADISE PLEASURE

«Грязьова лазня (2), класичний масаж (1), релакс масаж (1).»
«Mud bath (2), classical massage (1), relax massage (1)»

КОРОЛІВСЬКИЙ ДОГЛЯД/ROYAL CARE

«Пінний масаж у хамамі (2), зволоження та живлення тіла (2), масаж спини і комірцевої зони,
догляд для обличчя»
«Foam massage in the hammam (2), moisturizing and nourishing the body (2), back and neck area
massage, face care»

«ТАЄМНИЦЯ СХОДУ/THE MYSTERY OF THE EAST»

«Східний хамам (1), турецький хамам (1), стоунтерапія 90 хв. (1), ритуал нареченої (1).
«Eastern hamam (1), Turkish hamam (1), stone therapy 90 min. (1), ritual of the bride (1).»

СЛОВ’ЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ/ SLAVIC TRADITIONS

«Масаж віниками (2), мильно березовий обмив (2), скрабування тіла (2),
обтирання льодом, релакс масаж (2)»
«Massage with brooms (2), soap-birch washing (2), body scrubbing (2), ice wiping,
relax massage (2)»

СХІДНА КОЛИСКА / ORIENTAL СRADLE

«Турецький Хамам (2), масаж спини та комірцевої зони 30 хв (2), шоколадне обгортання (2),
масаж обличчя з кремом 30 хв (2)
Turkish hamam (2), massage of the back and neck zone 30 min (2), chocolate wrapping (2),
face massage on cream 30 min (2)»
* В КОЖНУ ПРОГРАМУ НАДАЄТЬСЯ КОМПЛІМЕНТ - ПОДАРУНОК - ЧАЙ
* IN EACH PROGRAM INCLUDED TEA COMPLIMENT GIFT

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

«Це професійна косметика з Франції зі східною концепцією по догляду за тілом та обличчям, заснована на арабських традиціях.»
«This is a professional cosmetics from France with an oriental body and face care concept based on Arabic traditions.»
ПРОГРАМА/PROGRAM

«Турецький Хамам/Turkish Hammam»
«Східний Хамам/East Hammam»

Скрабування рукавичкою Кессе та чорним милом, грязеобгортання глиною Рассул з пустелі
Магриб, квітковою водою та олією солодкого мигдалю, зволоження тіла емульсією «Східний
підпис».
Scrubbing with Kesse glove and black soap, mud wrapping with clay Sprout from the Maghreb desert,
floral water and sweet almond oil, moisturizing the body by «Eastern signature».

Глибоке зволоження / Deep moisturizing
Додаткова послуга у хамамі
Additional service in the hammam

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

60

1500

60

1500

20

700

35

700

90

1800

120

2500

Пілінг в хамамі/кабінеті каменем Алунітом/Alum peeling in the hammam
/ cabinet

Пілінг з натуральних компонентів Алунітового каменю, оранжевої олії та меду, зволоження та
живлення тіла молочком.
Peeling from natural components of alum stones, orange oil and honey, moisturizing and nutrition of
the body with milk.

Ритуал нареченої/The ritual of the bride

Повністю натуральна та унікальна біла маска - незамінний ритуал дівчат-наречених арабських
традицій. Створена з білої глини, маточного молочка та меду, застосовується для усього тіла та
обличчя, в комплексі з розслабляючим масажем, зволоженням поживним молочком.
Сompletely natural and unique white mask - irreplaceable ritual of girls of Arabic traditions, created
from white clay, royal jelly and honey for the whole body and face in addition to a relaxing massage,
moisturizing with nutritious milk.

«Комплекс «Моделювання фігури»/Complex «Modeling of the figure»

« Антицелюлітний масаж з використанням Бальми - засобу для детоксикації та розігрівання,
водоростеве холодне обгортання, на завершення Кріогель з тривалим ефектом дії»
«Anti-cellulite massage with Balm - provides detoxification and warm-up, algae cold wrap, at the end
- Creogel with long-acting effect»

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

30

900

30
15

900

30

900

30
10

900

Мигдалевий пілінг обличчя/Almond peeling - face

«Для чутливої шкіри, з ознаками фотостаріння, гіперпігментацією, жирною шкірою, широкими
порами, акне. Результат: розгладжування зморшок, освітлення пігментації, швидке покращення
стану жирної шкіри, звужування пор, зменшення вугрів та почервоніння/For sensitive skin,
with signs of aging, hyperpigmentation, oily skin, wide pores, acne. Result: smoothing of wrinkles,
illumination of pigmentation, rapid improvement of the condition of oily skin, narrowing of pores,
reduction of acne and redness»

Мигдалевий пілінг шиї-декольте/Almond peeling - neck-neckline
Якщо разом з обличчям/if both with face

Молочний пілінг - обличчя/Milk peeling face

«Для зневодненої сухої шкіри, з ознаками фотостаріння, з маленькими зморшками. Результат:
інтенсивне зволоження, зменшення зморшок, освітлення шкіри, здоровий та свіжий вигляд
шкіри/For dehydrated dry skin, with signs of aging, with little wrinkles. Result: intense moisturizing,
wrinkle reduction, skin illumination, healthy and fresh skin appearance»

Молочний пілінг шиї-декольте/Milk peeling neck-neckline
Якщо разом з обличчям/if both with face

Ціни на послуги в СПА-комплексі/Prices for procedures in the SPA complex:

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість
процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

90-120

3600

110-120

2700

90-120

3000

ТЕРАПІЯ З МОРСЬКИМИ ВОДОРОСТЯМИ І ГРЯЗЗЮ
Seaweed and sea mud therapy

Процедура призначена для загального відновлення тіла, зниження ваги і активізації обміну
речовин в оргнізмі. Особливо цінний компонент цієї процедури - фукус - бурі водорості. Фукус є
одним із основних постачальників йоду і вітаміну С, йому властиві сильні дренуючі властивості.
Водорість стимулює фібробласти - клітини, які відповідають за синтез колагену в шкірі.
The procedure is intended for the general recovery of the body, weight loss and activation of the
metabolism in the body. The especially valuable component of this procedure is the focus algae. The
fucus is one of the main sources of iodine and vitamin C, it possesses the strong draining properties.
These algae stimulate the fibroblasts – the cells, responsible for collagen synthesis in the skin.

*Процедура заборонена для вагітних, годуючих мам та людей з гіперфункцією
щитовидної залози.
* This procedure is forbidden for the pregnant, breastfeeding mothers and the persons with
thyroid hyperfunction.

ДОГЛЯД ОЛИВКОВИЙ/Olive treatment

Це магічна алхімія тосканської оливи, яка дарує незабутні відчуття південного відпочинку.
Процедура складається з декількох етапів: антицелюлітний масаж з використанням оливкової
олії у вигляді желе і синергії ефірних олій та лімфодренажний масаж на оливковому флюїді. Ці
два етапи сприяють інтенсивному живленню шкіри і ремоделюванню силуету. Наступним етапом
є тонізуюче скрабування тонкоподрібненим листям базиліку. В результаті шкіра набуває нового
вигляду, вона стає м’якою, шовковистою та ніжною на дотик.
The magic alchemy of the Tuscan olive will give You the unforgettable feeling of the holiday in sunny
South. The whole procedure includes several stages: anti-cellulite massage, where the olive oil is
used in the form of the jelly, with synergy of the essential oils, and the lymphatic drainage massage
with olive fluid. These two stages contribute to the intensive skin nourishment and the silhouette
remodeling. The next stage is toning scrubbing with finely ground basil leaves. As a result, your skin
looks fresh and young, it is soft, silky and delicate to the touch.

ШОКОЛАДНА ЕЙФОРІЯ/ Chocolate euphoria

Обгортання на основі натурального шоколаду. Мультисенсорний масаж для обличчя та тіла
з теплою мигдалевою олією та натуральним шоколадом. Масаж з використанням шоколаду
– відмінний спосіб боротьби з депресією. Користь шоколаду: покращує циркуляцію крові,
допомагає боротися з целюлітом, робить шкіру оксамитовою та ніжною, долає поганий настрій,
виробляє ендорфіни, омолоджує та й просто занурює в світ дитинства.
Wrapping with use of the natural chocolate. The multisensory massage for the face and body with
warm almond oil and natural chocolate. The chocolate massage is a great way to fight the depression.
The chocolate improves the blood circulation, helps to fight the cellulite, makes the skin velvety and
delicate. Moreover, it combats the bad mood on stimulating the production of endorphins, rejuvenates
and simply plunges you into the world of the distant childhood.

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУР/PROCEDURES

Тривалість процедур, хв/
Duration, min

Ціна, грн/
Price, UAH

80

2000

АТРАВМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ З ДОГЛЯДОМ
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ ВІД CASMARA
Facial skin atraumatic purification with treatment by Casmara
Повністю змінить Ваш погляд на гігієнічне очищення обличчя (кислотний пілінг,
кисневонасичуюча маска, масаж, альгінатна маска з екстрактом м’яти).
It will dramatically change Your view of the hygienic cleansing of Your face (acid peel,
oxygenating mask, massage, alginate mask with mint extract)

