ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ:
МИ ПРАЦЮЄМО З THALGO, YON-KA, FORLLE’D, ALPEOR, GERARDS
Час
процедури

Комп'ютерна діагностика стану шкіри
обличчя, голови і волосся за основними
показниками Soft Plus*

Ціна з
ПДВ, грн

800

МАСАЖІ
Французький лімфодренажний масаж
обличчя
Швейцарський моделюючий масаж
обличчя

60 хв

900

60 хв

900

75 хв

1500

75 хв

1500

60 хв

1800

60 хв

1800

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ:

(Процедури глибокого очищення, які відновлюють баланс
шкіри, звужують пори і надають матовість. Підтримують
здоровий стан шкіри)
*Всі догляди включають масаж обличчя

Догляд для регулювання балансу шкіри
Yon-Ka
Очищуючий догляд «Чиста Гармонія»
Alpeor

ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ЖИВЛЕННЯ:

(Процедури спрямовані на зволоження та живлення,
відновлення балансу та надання свіжості шкірі обличчя.
Покращують стан шкіри, стимулюють природні процеси
в шкірі, підтримуючи її молодість)
*Всі догляди включають масаж обличчя

Зволожуючий та живильний догляд
«Багатство Гір» Alpeor
Догляд за сухою
і чутливою шкірою Thalgo

* При замовленні процедури комп’ютерна діагностика шкіри за одним показником в подарунок

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
АНТИВІКОВІ ДОГЛЯДИ:

(Процедури спрямовані на стимуляцію клітин шкіри
до природного омолодження, покращення тонусу м’язів
обличчя, моделювання овалу обличчя, вироблення
колагеново-еластинових волокон, надання пружності
й покращення текстури шкіри)
*Всі догляди включають масаж обличчя

NEW! OXYjet. Апаратна методика
безін’єкційної кисневої терапії,
омолодження та оздоровлення.

Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

90 хв

3000

90 хв

3000

90 хв

3000

75 хв

2200

90 хв

2500

90 хв

2200

75 хв

2500

75 хв

3000

90 хв

2500

60 хв

2500

В одній процедурі: глибоке очищення й тонізація, ліфтинг,
киснева терапія і кисневий масаж, киснева кріотерапія,
інгаляції киснем.

NEW! Люкс догляд на основі
низькомолекулярної платини. Forlle’d.

Уповільнює основні механізми старіння, має потужну
антиоксидантну дію, забезпечує відновлення пошкоджених
клітинних структур. Рекомендується для шкіри, що
піддається стресу і втрачає тонус та еластичність.

NEW! 3D моделювання обличчя Forlle’d.

Неінвазивна методика 3D омолодження шкіри. Дія активних
компонентів здійснюється на шкіру в її тривимірній структурі:
шкіра підтягнута, зволожена, більш пружна.

Догляд для освітлення шкіри
і вирівнювання її текстури Yon-Ka
Догляд для відновлення поверхні шкіри
з альфа-кислотами Alpha-Vital Yon-Ka
Ліфтинг-догляд Soy-Soy для
стимулювання синтезу колагену
і еластину Gerards
Морська Зволожуюча Гіалуронова
програма Thalgo
Морська Кремнієва програма для
надання шкірі пружності Thalgo
Омолоджуючий мультиклітинний
догляд «Гірська Перлина» Alpeor
Активний Anti-Age пілінг PRX-T33
(трихлороцтова кислота) без
ушкоджень шкіри і лущення

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
SPA РИТУАЛИ:

(Чудові аромати, розкішні текстури, дбайливий догляд нададуть
Вам незабутнє задоволення, а Вашій шкірі сяйво і здоров’я)
*Всі догляди включають SPA масаж обличчя
Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

60 хв

1800

90 хв

2200

Органічний догляд з прованськими
травами Thalgo

60 хв

1800

Догляд «Сяйво шкіри» з масажем
віяловими пензликами Yon-Ka

60 хв

1800

NEW! Ритуал Занзібар Thalgo

Догляд з ароматами фруктів, оліями макадамії та червоної
водорості для живлення і зволоження шкіри і глибокого
розслаблення

NEW! Ритуал Скарби океанів Thalgo

Розслаблюючий і тонізуючий масаж з елементами корейської
техніки, індійського масажу голови, японського KoBiDo в
поєднанні з інноваційними морськими формулами сироватки
і кисневої маски дають результат омолодження, краси і
відновлення сил. Стимулює синтез власного колагену

Рекомендується для чутливої шкіри, вагітним і годуючим
мамам. Чудовий масаж мішечками з прованськими травами

Зволоження і живлення шкіри, ароматерапія й неймовірні
сенсорні відчуття

ЕКСПРЕС-ДОГЛЯДИ*:

(процедури спрямовані на зволоження шкіри,
надання їй тонусу, покращення кольору. Підтримують здоров’я шкіри)

Французький масаж Thalgo
Абсолютне сяйво шкіри Thalgo
Полунично-йогуртовий догляд Gerards
Шоколадний догляд Gerards
Експрес-догляд «Аромапауза» Yon-Ka

30 хв

600

30 хв

600

30 хв

600

30 хв

600

30 хв

750

* У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
* Під експрес-доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ
ЧОЛОВІЧІ ДОГЛЯДИ:

(Процедури розроблені спеціально для потреб чоловічої шкіри, з урахуванням її
чутливості та подразнення після гоління. Активні інгредієнти глибоко очищують,
стимулюють і тонізують шкіру, знімаючи сліди втоми і стресу)

NEW! OXYjet. Апаратна методика
безін'єкційної кисневої терапії,
омолодження та оздоровлення.

Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

90 хв

3000

90 хв

3000

90 хв

3000

60 хв

1500

60 хв

1500

75 хв

2500

75 хв

3000

60 хв

2500

15 хв

200

10 хв

50

20 хв

250

В одній процедурі: глибоке очищення й тонізація, ліфтинг,
киснева терапія і кисневий масаж, киснева кріотерапія,
інгаляції киснем.

NEW! Люкс догляд на основі
низькомолекулярної платини Forlle’d.

Уповільнює основні механізми старіння, має потужну
антиоксидантну дію, забезпечує відновлення пошкоджених
клітинних структур. Рекомендується для шкіри, що
піддається стресу і втрачає тонус та еластичність

NEW! 3D моделювання обличчя Forlle’d.

Неінвазивна методика 3D омолодження шкіри. Дія активних
компонентів здійснюється на шкіру в її тривимірній структурі:
шкіра підтягнута, зволожена, більш пружна.

Догляд для регулювання балансу шкіри
Yon-Ka
Зволожуючий догляд на основі
блакитної океанічної водорості Thalgo
Морська Зволожуюча Гіалуронова
програма Thalgo
Морська Кремнієва програма для
надання шкірі пружності Thalgo
Догляд для відновлення поверхні шкіри
з альфа кислотами Alpha-Vital Yon-Ka

ДОДАТКОВІ АПАРАТНІ ОПЦІЇ
З ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ
Ультразвуковий пілінг шкіри
Дарсонвалізація шкіри
NEW! Біостимуляція шкіри світлом і
чистим киснем BIO2Light

Застосовуються хвилі в спектрі чотирьох кольорів блакитний, зелений, помаранчевий і червоний. Довжина і
спектр підбираються індивідуально. Покращує кровообіг,
обмін речовин, заспокоює шкіру, активує імунну систему.
Найкращий спосіб завершити будь-яку процедуру.

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
МИ ПРАЦЮЄМО З THALGO, CHARM D»ORIENT, YON-KA, GERARDS

РИТУАЛИ В ХАМАМІ:
Ціна з ПДВ, грн
Час
процедури

будні

вихідні

120 хв

1800

2100

150 хв

2100

2500

150 хв

2100

2500

150 хв

2300

2800

Пілінг рукавичкою Кессе

45 хв

800

950

Мильний масаж

60 хв

950

1200

Базовий ритуал в хамамі

(Прогрів, пілінг рукавичкою Кессе, мильний масаж,
контрастні процедури, зволоження тіла, чаювання)

Базовий ритуал в хамамі з подальшим
масажем стоп і голови
Марокканский ритуал в хамамі
(прогрів, нанесення чорного мила Бельді, пілінг
рукавичкою Кессе, глиняне обгортання Рассул, релакс
масаж тіла з маслом Ши, чаювання)

Royal Hamam

(прогрів, нанесення чорного мила Бельді, пілінг
рукавичкою Кессе, глиняне обгортання Рассул, пілінг стоп
пемзою з теракоти, маска для обличчя з білою глиною,
медом і матковим молочком, релакс масаж тіла
з олією Ши, чаювання)

ГІДРОПРОЦЕДУРИ:
Час
процедури

Ціна
з ПДВ, грн

Аромаванна

30 хв

450

Підводний душ-масаж

30 хв

600

Гідропроцедура

60 хв

700

Душ Віші

30 хв

450

Час
процедури

Ціна
з ПДВ, грн

Аромапілінг на вибір

30 хв

650

Пілінг під душем Віші

30 хв

800

Зволоження тіла оксамитовим молочком

30 хв

500

45 хв

1300

(підводний душ-масаж з подальшою аромаванною)

ПІЛІНГИ:

ОБГОРТАННЯ:
Водоростеве, Грязьове, Глиняне Рассул,
Шоколадне, Шовкове обгортання
«Індоокеан, Йогуртове обгортання Lulur

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
МАСАЖІ КЛАСИЧНІ:

Рекомендуємо процедуру масажу доповнювати попереднім прогріванням тіла в парних
і пілінгом шкіри

Масаж класичний
(тонізуючий, релакс)

Масаж шийно-комірцевої зони
Масаж стоп
Масаж рук
Масаж голови
Дитячий масаж

Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

30 хв

600

60 хв

900

90 хв

1300

30 хв

600

20 хв

400

15 хв

150

15 хв

200

30 хв

400

60 хв

900

90 хв

1300

30 мин

600

60 хв

2000

90 хв

1300

МАСАЖІ МОДЕЛЮЮЧІ:

Рекомендуємо процедуру масажу доповнювати
попереднім прогріванням тіла в парних і пілінгом шкіри

Лімфодренажний масаж

(М’який, хвилеподібний масаж, що поліпшує обмінні процеси
в організмі, сприяє виведенню токсинів і зняттю набряків,
розслабленню м’язів. Необхідний як стартовий в курсі з
корекції фігури і при застоях рідини в тканинах)

Моделюючий масаж з трав’яними
мішечками

(Техніка поєднує елементи лімфодренажного і антицелюлітного
масажу. Глибоке пропрацювання проблемних зон.
Застосовуються мішечки з травами)

Апаратна методика корекції фігури
Cellutec

(Вібромасаж в поєднанні з контрастними моделюючими
лосьйонами покращує кровообіг в тканинах, сприяє
лімфодренажному ефекту і поліпшенню тонусу шкіри)

Апаратна методика
корекції фігури Vela Shape 2

(Поєднання ефективних методик в одному сеансі масажу:
вакуумно-роликового масажу, інфрачервоного прогрівання
тканин і радіоліфтінга шкіри, що дозволяє досягти вражаючих
результатів за 6-8 сеансів)
живіт + сідниці + стегна

SPA МАСАЖІ:

Рекомендуємо процедуру масажу доповнювати
попереднім прогріванням тіла в парних і пілінгом шкіри

Український SPA-масаж

(Техніка, що поєднує в собі елементи тайського, шведського,
китайського і європейського масажу. Покращує загальне
самопочуття, рухливість суглобів)

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ:
NEW!
Старослов’янський Гречаний масаж

(Глибокий розслаблюючий масаж із застосуванням гарячих
мішечків з гречкою. Здавна на Русі гречка допомагала не
тільки від тілесних недуг, але й при «душевній порожнечі»
і «суєті розуму». Масаж рекомендується при порушенні
обміну речовин, захворюваннях опорно-рухового апарату –
остеохондроз, радикуліт, міозит. Відновлює пружність шкіри і
зміцнює тонус м’язів)

90 хв

1300

90 хв

1300

60 хв

1800

90 хв

1300

60 хв

1100

60 хв

1100

90 хв

1300

90 хв

1300

90 хв

1300

NEW! Mandala масаж в 2 руки

(Глибокий повільний розслаблюючий масаж. Методика поєднує
елементи технік: аюрведичної (абхьянга), російської класичної,
традиційної тайської. Поєднання прийомів класичного масажу і
масажних технік національних шкіл фізіологічно обґрунтоване)

NEW! Mandala масаж в 4 руки

(Масаж виконується двома майстрами синхронно і
асиметрично)

NEW! Масаж Sahara Dream

(Масаж берберських традицій. Повільні, довгі й глибокі рухи
з теплими оліями Ши й Аргани заспокоюють і гармонізують
свідомість)

Аромарелакс масаж олією-свічкою

(в процесі масажу олія-свічка з чудовим ароматом поступово
перетворюється на теплий бальзам з ніжною текстурою,
зігріваючи тіло й роблячи шкіру оксамитовою)

Масаж «Індоокеан»

(чуттєвий масаж з елементами аюрведи, що впливає на
енергетичні центри, завдяки чому знімається нервова напруга)

Масаж «Полінезія»

(розслаблюючий масаж з олією Моноі й теплими мішечками з
піском Бора-Бора)

Стоун масаж

(глибокий релакс і прогрів тканин гарячими базальтовими
камінцями)

Масаж Beauty Mama

(Ніжний дбайливий масаж дозволяє зняти напругу, позбутися
набряклості і глибоко відпочити. Під час і після вагітності, а
також жінкам у період гормональних змін)

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

