ВІЗИТИ ОДНОГО ДНЯ*
Ціна з ПДВ, грн
Пн-Чт

Пт-Нд**

Ритуал
в хамамі
Відвідування (відвідування Відвідування
SPA-зони*** SPA-зони в
SPA-зони ***
подарунок)

Дорослі

1200

Діти****(від 3-х до 12 років,

400

у супроводі батьків)

Діти

(до 3-х років,
у супроводі батьків)

Сімейний

(2 дорослих + 1 дитина)

безкоштовно

2500

Для проживаючих
у готелі

1000

Для проживаючих
у готелі

300

Для проживаючих
у готелі Сімейний

2100

3000

3000

Ритуал
в хамамі
(відвідування
SPA-зони в
подарунок)

1800
500

безкоштовно

3700

1200

3300

3300

(дорослих)

(дітей)

(2 дорослих + 1 дитина)

Плюс одна дитина
до пакету Сімейний
Infinity pool

(тільки для дорослих)

250

1000

-

400

2500

300

1500

-

* У вартість входить відвідування аквабанного комплексу, тренажерного залу і групових занять фітнесом за розкладом
** та святкові дні
*** Можливий обмежений доступ у Хамам у зв’язку з проведенням індивідуальних процедур
****Тариф діє з моменту досягнення дитиною 3-хрічного віку
При замовленні SPA-процедур на суму від 3000 грн — відвідування аквазони в подарунок
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

АБОНЕМЕНТИ
Абонемент на
відвідування SPA-зони
на 1 місяць

Дні відвідування

Послуги

Ціна з ПДВ, грн

Пн-Нд

басейн, лазні, тренажерний
зал, групові заняття
фітнесом, соляна
кімната — 4 сеанси,
біоімпедансометрія,
консультація SPA-лікаря

9000

Пн-Пт

басейн, лазні,
тренажерний зал, групові
заняття фітнесом,
біоімпедансометрія,
консультація SPA-лікаря

6000

Пн-Нд

басейн

безкоштовно

Пн-Нд

басейн, лазні

3000

Wellness
Безлімітний

Wellness Будні
Діти

(до 3-х років, у
супроводі батьків)

Діти

(від 3-х до 12 років, у
супроводі батьків)

Сімейний

(2 дорослих + 1
дитина)

Дует

(2 дорослих)

Wellness школа

Wellness школа

Wellness школа

Пн-Нд

басейн, лазні, тренажерний
зал, групові заняття
фітнесом, соляна
кімната — 4 сеанси,
біоімпедансометрія,
2 консультації SPA-лікаря

Пн-Нд

басейн, лазні,
тренажерний зал, групові
заняття фітнесом,
біоімпедансометрія,
2 консультації SPA-лікаря

14000

1 місяць*

12 персональних тренувань,
4 візити в аквазону,
2 біоімпедансометрії,
1 кардіограма, 1 консультація
SPA-лікаря

9700

2 місяці*

24 персональних
тренування,
8 візитів в аквазону,
2 біоімпедансометрії,
1 кардіограма, 1 консультація
SPA-лікаря

17700

3 місяці*

36 персональних тренувань,
12 візитів в аквазону,
3 біоімпедансометрії,
2 консультації SPA-лікаря,
2 кардіограми

25200

* Можлива заморозка не більше, ніж на 1 місяць
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

18000

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

КЛУБНІ КАРТИ
Ціна з ПДВ, грн

Admiral Spa 6 міс.
Admiral Spa 12 міс.
Admiral Spa + Kid 6 міс.
Плюс одна дитина до карти 6 міс.
Admiral Spa + Kid 12 міс.
Плюс одна дитина до карти 12 міс.
Admiral Premium Spa 6 міс.
Admiral Premium Spa 12 міс.

28000
44000
35000
6000
55000
11000
44000
66000

WELLNESS
Час

Ціна з ПДВ,
грн

Консультація SPA-лікаря, розробка
раціону харчування і консультації в
месенджерах протягом 1 місяця

60 хв

2000

Біоімпедансометрія

60 хв

1000

60 хв

3000

Кардіограма

30 хв

300

Соляна кімната

30 хв

200

Абонемент на 10 сеансів
у соляній кімнаті

30 хв

1600

(Wellness-тест на визначення складу тіла)

Безконтактний аналіз крові за
131 показником з консультацією і
рекомендаціями SPA-лікаря

** При придбанні 2-х та більше карт - знижка 10% на другу та наступні карти

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

ФІТНЕС

Ціна з ПДВ, грн
Час

Разове вiдвiдування тренажерного
залу i групових занять з фітнесом

Абонемент на 12 вiдвiдувань
тренажерного залу i групових занять фітнесом

Персональне тренування для
дорослих*

60 хв

Клiп-карта на 10 занять для
дорослих*

Сплiт-тренування для двох дорослих

60 хв

Сплiт-карта на 10 тренувань для
двох дорослих*

Персональне тренування для
дитини*

60 хв

Клiп-карта на 10 тренувань для
дитини*

Сплiт-тренування для двох дітей
Сплiт-карта на 10 занять для двох

60 хв

60 хв

дітей

Гостьовий візит для дорослого,

60 хв

Для власників
клубних карт

Для
нерезидентів
клубу

у складі
клубної карти

400

у складі
клубної карти

4400

550

750

4950

6750

800

1250

7200

11250

450

650

4050

5850

600

1050

5400

9450

350

400

що супроводжує дитину

* Термін дії фітнес-карт не більше 3-х місяців від дати активації

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA ДЛЯ ДВОХ
Ціна з ПДВ,
грн,

Premier Dead Sea 180 хв

З освіжаючими і цілющими ароматами мінералів і солі
Мертвого моря

8000
за двох

Прогрівання в індивідуальній парній
Для двох:
Пілінг під душем Віші “Сіль+трави”
Бальнеокомпрес на все тіло “Сіль+грязь”
Активна вуглеводна Детокс-маска для обличчя з ефектом ліфтингу і
живлення шкіри
Душ з гелем “Мінерали Мертвого моря”
Масаж тіла з гарячими каменями
Чаювання з міні-десертами

Балійський 180 хв

З ароматами свіжих фруктів і ніжністю йогурту

7000
за двох

Прогрівання в індивідуальній парній
Для двох:
Морський пілінг тіла під душем Віші
Чуттєвий масаж Мандала
Фруктово-йогуртове живильне обгортання для тіла
Йогуртовий догляд за шкірою обличчя
Просеко (375 мл)
Чаювання з міні-десертами

Арктика 180 хв

Заспокійливе тепло і бадьорий холод.
З ароматом свіжого снігу, нотками гіацинта і білих
квітів жасмину і магнолії

7000
за двох

Для двох:
Гідромасажна аромаванна “Арктика”
Пілінг тіла “Арктика”
Масаж тіла і голови “Арктика” зі скляними кулями з арктичною водою
Масаж обличчя “Арктика”
Просеко (375 мл)
Чаювання з міні-десертами

Sahara Dream 180 хв

З ароматами морської свіжості, оліями Ші та Аргана

6000
за двох

Прогрівання в індивідуальній парній
Для двох:
Морський пілінг тіла під душем Віші
Глибокий масаж Sahara Dream для зняття напруги, що походить з
берберських традицій
SPA-догляд для ніг
Чаювання з міні-десертами

Занзібар 180 хв

з ароматами екзотичних фруктів і ванілі

6000
за двох

Прогрівання в індивідуальній парній
Для двох:
Аромапілінг тіла “Занзібар” під душем Віші
Розслаблюючий масаж тіла з аромамаслами “Занзібар”
Розслаблюючий масаж обличчя
Чаювання з міні-десертами

Процедури можуть бути замінені за бажанням гостя на рівнозначні за ціною
При замовленні SPA для двох — вільне відвідування SPA-зони.
Рекомендуємо відвідування SPA-зони за 1-2 години до початку процедур.

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA ДЛЯ НЬОГО
Рекомендуємо прогрів тіла в парних
і плавання в аквазоні перед початком процедур

Ціна з ПДВ, грн,
час, хв

SPA-ДНІ

Плюс експрес
Базова
догляд за
програма,
обличчям, грн
грн

Ритуал для чоловіків Strong Man

120

Ритуал для чоловіків Re-Energy

		
150
3400

Аромаскрабування тіла, бальнеокомпрес на спину
“Сіль + грязь” для розслаблення,
Strong масаж тіла, чай “Релакс”
Рекомендований експрес-догляд за типом шкіри

Прогрів у парній, пілінг під душем Віші “Сіль +
водорості”, бальнеокомпрес на все тіло “Сіль +
грязь”, масаж стоп, масаж тіла з гарячими каменями
Рекомендований експрес-догляд за типом шкіри

3000

3800

4200

SPA-РИТУАЛИ В ХАМАМІ
Турецький SPA-ритуал

Прогрів, пілінг рукавичкою Кесе, мильний масаж,
контрастні процедури, зволоження тіла, чаювання

120

Пн-Чт
3000/
	
Пт-Нд
3300

		

Марокканський SPA-ритуал

150

Прогрів, нанесення чорного мила Бельді, пілінг
рукавичкою Кесе, глиняне обгортання Гасул, миття і
масаж голови, масаж тіла, чаювання

Пілінг рукавичкою Кесе
Мильний масаж

ПІЛІНГИ
Аромапілінг на вибір
Пілінг під душем Віші
Зволоження тіла оксамитовим молочком

МАСАЖІ
Масаж класичний (тонізуючий; релакс)

Strong масаж (з глибокою
роботою з м’язами)

Масаж голови Anti-Stress
Масаж ніг Intensive
Масаж стоп

Пн-Чт

3300/
		
Пт-Нд
3600

45
60

1100/1250
1500/1650

30
30
20

800
1100
600

30
60
90

700
1100
1500

60

1500

30
40
20

500
800
500

АПАРАТНІ ОПЦІЇ З ДОГЛЯДУ
ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

час, хв

Ціна з ПДВ,
грн,

Ультразвуковий пілінг шкіри

15

200

Дарсонвалізація шкіри

10

100

20

500

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
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA ДЛЯ НЬОГО
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

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

Ціна з
ПДВ, грн

30 хв

1800

60 хв
60 хв

2500
3300

30 хв
90 хв

1800
3300

75 хв

3300

75 хв

3300

75 хв

3300

60 хв

2200

60 хв

3000

60 хв

3300

HYDRAFACIAL (США)

Апаратна методика очищення, зволоження та омолодження
шкіри:
Hydrafacial очищующий та зволожуючий експрес-догляд
Hydrafacial базовий очищуючий догляд
Hydrafacial омолоджуючий догляд

OXYjet (Німеччина)

Апаратна методика безін'єкційної кисневої терапії,
омолодження і оздоровлення. В одній процедурі
поєднується глибоке очищення і тонізація, ліфтинг, киснева
терапія і кисневий масаж, киснева кріотерапія, інгаляції
киснем (97%).
OXYjet Очищуючий і кисневий експрес-догляд
OXYjet Омолоджуючий догляд

Люкс-догляд на основі
низькомолекулярної платини Forlle’d

Уповільнює основні механізми старіння, чинить потужну
антиоксидантну дію, забезпечує відновлення пошкоджених
клітинних структур. Рекомендується для шкіри, схильної до
стресу, яка втрачає тонус і еластичність.

3D моделювання обличчя, люкс-догляд
Forlle’d

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

Карбоксітерапія, люкс-догляд Forlle’d

В основу процедури покладений принцип стресової терапії
(виникає дефіцит кисню в тканинах через надлишок
вуглецю), у відповідь на який шкіра, акумулюючи свої
можливості, прокидається і запускає механізм відновлення і
насичення киснем.

Догляд, який регулює
баланс шкіри Yon-Ka

Очищення і відновлення при схильності до акне для будьякого віку. Забезпечує регуляцію шкірного сала, очищує
і вирівнює колір шкіри. Стимулює оновлення шкіри.
Заспокоює і пом’якшує, нормалізує pH

Догляд з альфа-кислотами
Alpha-Vital Yon-Ka

Надає шкірі миттєву свіжість, гладкість і сяйво завдяки
оновлюючій дії фруктових кислот

Морська зволожуюча гіалуронова
програма Thalgo

Інтенсивне зволоження і надання пружності, шкіра виглядає
наповненою і свіжою

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-ДЕНЬ
ДЕТОКС І КОРЕКЦІЯ ФІГУРИ*
Одноденні програми Здоров’я та Задоволення
Рекомендуємо прогрів тіла в парних і плавання в аквазоні перед початком процедур

Час,
хв

Програма

Ціна з ПДВ,
грн,
Плюс
Базова
експреспроградогляд за
ма, грн
обличчям**

Морські Водорості Дренаж

Пілінг під душем Віші, обгортання на основі
прохолодного водоростевого гелю, лімфодренажний
масаж тіла, чай “Детокс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

150

3400

4200

150

3400

4200

150

3600

4400

180

3600

4400

150

3600

4400

Морські Водорості Детокс

Морський пілінг, водоростеве обгортання,
лімфодренажний масаж тіла, чай “Детокс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

Ideal Shape

Морський пілінг, підводний душ-масаж, апаратний
масаж Vela Shape 2 (30 хв) в поєднанні з ручним, чай
“Детокс”.
Оптимальний курс 4-6 процедур.
Рекомендований експрес догляд за обличчям за типом
шкіри.

Activ Slim

Підводний душ-масаж, обгортання водоростевою
мінеральною пастою, моделюючий апаратний масаж
Celutec в поєднанні з ручним, чай “Детокс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

Lifting терапія

Прогрів в соляній кімнаті, чай “Детокс”, пілінг тіла
“Абрикос”, ліфтинг-обгортання з глиною, водоростями
і колагеном, ліфтинговий масаж тіла по масці,
моделюючий масаж проблемних зон із зволожуючим
лосьйоном і гелем Алое Вера.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

* Рекомендуємо до початку процедур пройти консультацію SPA лікаря.
** Під експрес доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури
При замовленні SPA дня - вільне відвідування SPA-зони. Рекомендуємо відвідування SPA-зони за 1-2 години до
початку процедур.
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-ДЕНЬ
ДОГЛЯД І РЕЛАКС*
Рекомендуємо прогрів тіла в парних і плавання в аквазоні до початку процедур

Час,
хв

Програма

Ціна з ПДВ,
грн,
Плюс
експресБазова
догляд за
програма
обличчям/
волоссям*

Арктика

Гідромасажна аромаванна “Дивовижна Арктика”
з морською сіллю, ірландським мохом; пілінг тіла з
морською сіллю і водоростями; релакс масаж тіла і
голови із застосуванням скляних кульок з арктичною
водою; живильне обгортання “Морський крем”, чай
“Релакс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

180

3400

4200

180

3400

4200

150

3200

3850**

150

3200

4000**

150

3000

3650**

120

3000

3650**

Полінезія

Пілінг тіла “Полінезія” з ароматом ванілі і кокоса,
гідромасажна аромаванна “Води Лагуни”,
полінезійський масаж мішечками з піском Бора-Бора,
шовкове кремове обгортання, чай “Релакс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

Занзібар

Пілінг під душем Віші “Занзібар” з морською сіллю
і оліями мигдалю та абрикоса, релакс масаж тіла, голови
і обличчя “Занзібар”, чай “Релакс”
Рекомендована укладка волосся

Балійскій догляд Lulur

Пілінг тіла під душем Віші, обгортання на основі йогурту
і фруктів, Мандала-масаж, чай “Релакс”.
Рекомендований експрес-догляд за обличчям за типом
шкіри

Антистресовий догляд Kerala

Мандала-масаж, енергетичний масаж обличчя і голови
Kerala, чай “Релакс”
Рекомендована укладка волосся

Догляд для майбутніх мам і мам
малюків Beauty Mama

Ніжний пілінг шкіри, м’який і дбайливий масаж,
нанесення крему Beauty Mama, йогуртовий догляд за
обличчям, чай “Релакс”.
Рекомендована укладка волосся

* Під експрес-доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури
** Ціна може змінюватися в залежності від довжини волосся
При замовленні SPA дня - вільне відвідування SPA-зони. Рекомендуємо відвідання SPA-зони за 1-2 години до початку
процедур.

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

БАЛЬНЕОSPA *
PREMIER (ІЗРАЇЛЬ)
Мінералізація шкіри, профілактика болю в суглобах і м’язах, покращення
психоемоційного стану, розслаблення
Ціна з ПДВ,
грн,
Плюс
Час,
Базова
експресПрограма
хв
програма
догляд за
обличчям**

Солегрязьова Бальнеотерапія

Прогрівання в соляній кімнаті, чай “Детокс”, пілінг
під душем Віші сіль + водорості, бальнеокомпрес
“Сіль+грязь” спина/все тіло, масаж тіла з гарячими
каменями спина/все тіло. Рекомендована грязьова
маска для обличчя з витяжками з трав і цілющими
маслами

150

спина
-2200
/все тіло3400

/4200

180

4000

4800

150

4000

4800

3000

Солегрязьова Детокситерапія

Прогрівання в соляній кімнаті, дренажний
напій “Океанічна вода”, пілінг під душем Віші
“Сіль+водорості”, бальнеокомпрес на спину “Сіль”,
обгортання “Грязь+алое”, масаж тіла із зволожуючим
лосьйоном. Рекомендована грязьова маска для обличчя
з витяжками з трав і цілющими маслами

Солегрязьова і Живильна терапія

Прогрівання в соляній кімнаті, дренажний
напій “Океанічна вода”, підводний душ-масаж,
бальнеокомпрес “Сіль+грязь”, масаж голови,
обгортання “Йогурт+алое”, вібромасаж тіла Cellutec. Рекомендована грязьова маска для обличчя з
витяжками з трав і цілющими маслами

Солегрязьова терапія в хамамі

Прогрівання в Хамамі, пілінг рукавичкою Кессе з гелем
“Мінерали Мертвого моря”, бальнеокомпрес на все тіло
“Сіль+грязь”, грязьова маска для обличчя з травами і
цілющими маслами під час укутування, миття і масаж
голови, масаж тіла Fusion зі зволожуючим лосьйоном,
чаювання

Пн-Чт

150

3600/
Пт-Нд

-

4000

Бальнеоритуал для двох Premier
Dead Sea

Прогрівання в індивідуальній парній, Вода Fiuggi, пілінг
під душем Віші “Сіль+трави”, бальнеокомпрес на все
тіло “Сіль+грязь”, активна вуглеводна детокс-маска для
обличчя з ефектом ліфтингу і живлення шкіри, масаж
тіла гарячими каменями, чаювання з міні-десертамі

180

8000/за
двох

-

* Рекомендуємо до початку процедур пройти консультацію SPA лікаря.
** Під експрес доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури
При замовленні SPA дня - вільне відвідування SPA-зони. Рекомендуємо відвідування SPA-зони за 1-2 години до
початку процедур.
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
МИ ПРАЦЮЄМО З THALGO, YON-KA, CHARM D’ORIENT, PREMIER

SPA-РИТУАЛИ В ХАМАМІ
Ціна з ПДВ, грн
Час
Пн-Чт
процедури

Пт-Нд

120 хв

3000

3300

150 хв

3300

3600

150 хв

3600

4000

Пілінг рукавичкою Кессе

45 хв

1100

1250

Мильний масаж

60 хв

1500

1650

Вимірювання PH шкіри до і після
процедур

30 хв

150

150

Масаж стоп і голови

30 хв

500

500

20 хв

800

800

Турецький SPA-ритуал

Прогрів, пілінг рукавичкою Кесе, мильний масаж,
контрастні процедури, зволоження тіла, чаювання

Мароканський SPA-ритуал

Прогрів, нанесення чорного мила Бельді, пілінг
рукавичкою Кесе, глиняне обгортання Гасул, миття і масаж
голови, масаж тіла с живильним маслом Ші, чаювання

Premier SPA-ритуал

Прогрівання в Хамамі, пілінг рукавичкою Кессе з гелем
“Мінерали Мертвого моря”, бальнеокомпрес на все тіло
“Сіль+грязь”, грязьова маска для обличчя з травами і
цілющими маслами під час укутування, миття і масаж
голови, масаж тіла Fusion зі зволожуючим лосьйоном,
чаювання

Додаткові опції:

Експрес-догляд за шкірою обличчя
з маскою з білої глини, меду та маточного молочка

ГІДРОПРОЦЕДУРИ
Час
процедури

Ціна
з ПДВ, грн

Аромаванна

30 хв

600

Підводний душ-масаж

45 хв

1000

Гідропроцедура

60 хв

1100

Аромапілінг на вибір

30 хв

800

Пілінг під душем Віші

30 хв

1100

Зволоження тіла оксамитовим молочком

20 хв

600

45 хв

1300

підводний душ-масаж з наступною аромаванною

ПІЛІНГИ

ОБГОРТАННЯ
Водоростеве, Глиняне Гасул, Грязьове з
Алое Вера, Шовкове, Йогуртове

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
МАСАЖІ КЛАСИЧНІ

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

Масаж класичний
тонізуючий, релакс

Масаж класичний
зволожуючий зі SPA кремом Premier

Strong масаж

з глибокою роботою з м’язами; моделювання фігури

Масаж голови Anti-Stress
Масаж ніг Intensive
Масаж стоп
Масаж дитячий (для дітей від 3-х до 12 років)

Ціна з
ПДВ, грн

30 хв

700

60 хв

1100

90 хв

1500

60 хв

1500

60 хв

1500

30 хв

500

40 хв

800

20 хв

500

30 хв

500

60 хв

1100

30 хв

800

60 хв

1500

МАСАЖІ МОДЕЛЮЮЧІ

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

Лімфодренажний масаж

М’який, хвилеподібний масаж, який поліпшує обмінні процеси
в організмі, сприяє виведенню токсинів і знімає набряки,
розслаблює м’язи. Необхідний як стартовий при курсі корекції
фігури і у випадку застою рідини в тканинах.
Рекомендований курс процедур. Призначається індивідуально

Апаратна методика вібромасажу Cellutec
(Франція)

Вібромасаж в поєднанні з контрастними моделюючими
лосьйонами покращує кровообіг в тканинах, сприяє
лімфодренажному ефекту і поліпшенню тонусу шкіри.
Рекомендований курс процедур. Призначається індивідуально

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ
Час
процедури

Ціна з ПДВ,
грн

Апаратна методика корекції фігури Vela
Shape 2 (Ізраїль)

Поєднання ефективних методик в одному сеансі масажу:
вакуумно-роликового масажу, інфрачервоного прогріву тканин
і радіоліфтінгу шкіри дозволяє досягти вражаючих результатів
за 6-8 сеансів.
Рекомендований курс процедур. Призначається індивідуально

60 хв

2000

90 хв

1600

90 хв

1600

90 хв

1600

60 хв

1600

90 хв

1600

60 хв

2400

90 хв

1600

90 хв

1600

SPA-МАСАЖІ

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

Фьюжн-масаж

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

Sahara Dream масаж

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

Стоун-масаж

Глибокий релакс і прогрів тканин гарячими базальтовими
камінцями

Аромарелакс-масаж маслом-свічкою

Розслаблюючі рухи майстра і чудові аромати масла-свічки
створять повну фізичну і ментальну релаксацію

Mandala в 2 руки

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

Mandala в 4 руки

Масаж виконується двома майстрами синхронно і асиметрично

Полінезія

Розслаблюючий масаж з олією Моноі й теплими мішечками
з піском Бора-Бора

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
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ*
МИ ПРАЦЮЄМО З THALGO, YON-KA, FORLLE’D

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

Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

-

800

МАСАЖІ

в усі масажі включено очищення і тонізація шкіри до і після, завершуючий крем

Французький лімфодренажний масаж
обличчя
Швейцарський моделюючий масаж
обличчя

60 хв

1100

60 хв

1100

60 хв

2200

90 хв

3000

ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ

Процедури глибокого очищення, які відновлюють баланс
шкіри, звужують пори і надають матовість. Підтримують
здоровий стан шкіри

Догляд, який регулює баланс шкіри
Yon-Ka

Очищуючий і відновлюючий догляд при схильності до акне
для будь-якого віку. Забезпечує регуляцію шкірного сала,
очищує і вирівнює колір шкіри. Стимулює оновлення шкіри.
Заспокоює і пом’якшує, нормалізує pH шкіри

SPA-РИТУАЛИ

Чудові аромати, розкішні текстури, дбайливий догляд нададуть
Вам незабутнє задоволення, а Вашій шкірі сяйво і здоров’я

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

ЕКСПРЕС-ДОГЛЯДИ***

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

Французький масаж Yon-Ka
Абсолютне сяйво шкіри Thalgo
Полунично-йогуртовий догляд Gerards

30 хв

700

30 хв

800

30 хв

800

Експрес-догляд «Аромапауза» Yon-Ka

30 хв

800

Експрес-догляд живильний Thalgo

30 хв

800

Експрес-догляд очищуючий Yon-Ka

30 хв

800

* У всі догляди включений масаж обличчя
** При замовленні процедури комп’ютерна діагностика шкіри одним показником в подарунок
*** Під експрес-доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ*
ЖИВИЛЬНІ, ЗВОЛОЖУЮЧІ ТА АНТИВІКОВІ
ДОГЛЯДИ

процедури спрямовані на стимуляцію клітин шкіри до природного омолодження,
на покращення тонусу м’язів обличчя, моделювання овалу обличчя, вироблення
колагеново-еластинових волокон, надання пружності й поліпшення текстури шкіри
Час
процедури

Ціна з
ПДВ, грн

OXYjet Очищуючий і кисневий експресдогляд

30 хв

1800

OXYjet Омолоджуючий догляд

90 хв

3300

30 хв

1800

60 хв

2500

60 хв

3300

75 хв

3300

75 хв

3300

75 хв

3300

75 хв

3300

OXYjet (Німеччина)
Апаратна методика безін’єкційної кисневої терапії,
омолодження і оздоровлення.
В одній процедурі: глибоке очищення й тонізація, ліфтинг,
киснева терапія і кисневий масаж, киснева кріотерапія,
інгаляції киснем (97%)

HYDRAFACIAL (США)

Апаратна методика очищення, зволоження и омолодження
шкіри

Hydrafacial очищуючий та зволожуючий
експрес-догляд
Hydrafacial базовий очищуючий догляд
Hydrafacial омолоджуючий догляд
Люкс-догляд на основі
низькомолекулярної платини Forlle’d

Уповільнює основні механізми старіння, чинить потужну
антиоксидантну дію, забезпечує відновлення пошкоджених
клітинних структур. Рекомендується для шкіри, схильної до
стресу, яка втрачає тонус і еластичність.

3D моделювання обличчя, люкс-догляд
Forlle’d

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

Карбоксітерапія, люкс-догляд Forlle’d

В основу процедури покладений принцип стресової терапії
(виникає дефіцит кисню в тканинах через надлишок
вуглецю), у відповідь на який шкіра, акумулюючи свої
можливості, прокидається і запускає механізм відновлення і
насичення киснем.

Time Resist, люкс-догляд Yon-Ka

Ефективний Anti-Age догляд, що поєднує активний ручний
масаж і препарати, що містять “активатор молодості” - пілінг
з великою концентрацією кислот для посилення клітинного
оновлення, альгінатна аромамаска з швидким і тривалим
ефектом ліфтингу.

* У всі догляди включений масаж обличчя
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ*
Час
процедури

Ціна з ПДВ,
грн

75 хв

3000

Морська зволожуюча гіалуронова
програма Thalgo

75 хв

3300

Морська кремнієва програма для
надання пружності шкірі Thalgo

60 хв

3300

60 хв

2500

20 хв

500

Догляд з альфа-кислотами Alpha-Vital
Yon-Ka

Надає шкірі миттєву свіжість, гладкість і сяйво завдяки
оновлюючій дії фруктових кислот і альгинатній масці з
ефектом ліфтингу

Інтенсивне зволоження і надання пружності, шкіра виглядає
наповненою і свіжою

Ефективний масаж і препарати на основі кремнію активують
синтез колагену, еластину і гіалуронової кислоти

Догляд за сухою та чутливою шкірою
Thalgo

Очищення, зволоження та живлення шкіри. Унікальна
формула препаратів на основі олії з водоростей і морського
воску, насичує шкіру необхідними елементами, заспокоює,
повертає м’якість і відчуття комфорту, відновлюючи водноліпідний баланс шкіри

Біостимуляція шкіри світлом і чистим
киснем BIO2Light
Застосовуються хвилі в спектрі чотирьох кольорів:
блакитний, зелений, помарачевий і червоний. Довжина і
спектр підбираються індивідуально. Покращує кровообіг,
обмін речовин, заспокоює шкіру, активує імунну систему.
Найкращий спосіб завершити будь-яку процедуру.

* У всі догляди включений масаж обличчя

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

АПАРАТНА
КОСМЕТОЛОГІЯ*
Час
процедури

Ціна з ПДВ,
грн

40 хв

10 грн/
імпульс

демонстраційна процедура
(одна з зон: сідниці, стегна, живіт)

15 хв

400

овал обличчя

15 хв

500

руки (трицепс)

20 хв

500

живіт + сідниці + стегна

60 хв

2000

живіт + сідниці + стегна + руки

80 хв

2300

сідниці + стегна

45 хв

1500

живіт повністю

30 хв

800

сідниці

30 хв

800

стегна

30 хв

900

гомілки

20 хв

600

спина повністю

30 хв

900

зональний вібромасаж тіла

30 хв

800

повний вібромасаж тіла

60 хв

1500

вібромасаж голови

15 хв

300

30 хв

500

Апаратна методика безопераційної
ліпосакції Ultra Shape (Ізраїль)

Апарат сертифікований CE та FDA. Процедура комфортна,
не потребує анестезії, займає близько 40 хвилин.
Система UltraShape генерує імпульсний, фокусований
ультразвук для механічного (не теплового) і вибіркового
руйнування жирових клітин в певній точці підшкірножирової клітковини, не пошкоджуючи шкіру, судини, нерви
і сполучну тканину.
Видимі результати після першої процедури (зменшення
окружності 3-5 см.). При збалансованому харчуванні
курс до 3-х процедур. Не потребує медикаментозного
супроводу після процедури.
На процедуру потрібно від 400 до 700 імпульсів;
Процедуру призначає і проводить SPA-лікар.

Апаратная методика
корекції фігури Vela Shape 2 (Ізраїль)
Апарат сертифікований CE та FDA.
Вакуумно-роликовий масаж, інфрачервоний прогрів
тканин і радіоліфтинг шкіри

Апаратна методика вібромасажу
Cellutec (Франція)

Вібромасаж в поєднанні з контрастними моделюючими
лосьйонами покращує кровообіг в тканинах, сприяє
лімфодренажному ефекту і поліпшенню тонусу шкіри.
Тиск і коливальний рух, які створюються аплікатором,
діють в різних напрямках та викликають резонанс в шарах
тканин.Терапія успішно використовується в лікувальнопрофілактичних цілях, зокрема в реабілітації спортсменів,
полегшує біль у м’язах

Пресотерапія Pulstar PSX (Франція)

Венозно-лімфатичний дренаж сприяє виведенню зайвої
рідини, позбавляє від набряків, виводить шлаки і токсини,
відновлює водний баланс, нормалізує стан міжклітинної
рідини, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту,
позитивно впливає на емоційний стан

* Процедури призначаються після консультації SPA лікаря
Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

BEAUTY
МИ ПРАЦЮЄМО З JOICO, TECNA, KERAPLANT

ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ
SPA-РИТУАЛИ З ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ
І ВОЛОССЯ (Включаючи укладку):
Ціна з ПДВ, грн
час

1 довжина 2 довжина 3 довжина 4 довжина 5 довжина

SPA-реконструкція
пошкодженого волосся

90 хв

700

1200

1750

1950

2300

SPA-ензимотерапія
для волосся

90 хв

700

1200

1750

1950

2300

Joico

Tecna

ОЗДОРОВЧІ ДОГЛЯДИ KERAPLANT NATURE
Жирна шкіра голови

90 хв.

700

1100

1300

1500

1800

Жирна лупа

90 хв.

700

1100

1300

1500

1800

Суха лупа

90 хв.

700

1100

1300

1500

1800

Чутлива шкіра голови

90 хв.

700

1100

1300

1500

1800

Випадіння волосся

90 хв.

700

1100

1300

1500

1800

ПОСЛУГИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Стрижка

40 хв

600

Укладка

30 хв

200

Стрижка бороди і вусів

30 хв

200

-

ПОСЛУГИ ДЛЯ ЖІНОК
Стрижка з укладкою

60-90 хв.

650

850

1050

1300

1600

Укладка

30-60 хв.

400

650

850

1100

1400

15 хв.

200

Стрижка чубчика

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

BEAUTY
ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА РУКАМИ
Жіночий манікюр

класичний; європейський; апаратний

Чоловічий манікюр
Дитячий манікюр
SPA-догляд
Система відновлення нігтьової пластини
Покриття безбарвною основою
Покриття лаком
Парафінотерапія рук
Покриття нігтів гелем-лаком
Покриття нігтів гелем-лаком «Френч»
Зняття гелю-лаку

Час

Ціна з ПДВ,
грн

60 хв.

400

60 хв.

500

30 хв.

300

30 хв.

450

15 хв.

400

10 хв.

100

15 хв.

300

30 хв.

450

60 хв.

500

60 хв.

550

15 хв.

200

90 хв.

800

90 хв.

900

40 хв.

400

60 хв.

600

90 хв.

1100

90 хв.

1200

10 хв.

250

ПРОЦЕДУРИ ДОГЛЯДУ ЗА НОГАМИ
Жіночий педикюр
Чоловічий педикюр
Дитячий педикюр
SPA-догляд

АПАРАТНИЙ ПЕДИКЮР
на основі німецької косметики SUDA:

Апаратний педикюр жіночий
Апаратний педикюр чоловічий

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Масаж стоп
Лікування врослого нігтя
Видалення стрижневого мозоля
Лікування тріщин 1-ї категорії складності

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

300
300
400

BEAUTY
Лікування тріщин 2-ї категорії складності

600

ДЕПІЛЯЦІЯ

Бікіні глибоке
Бікіні
Ноги до колін
Ноги повністю
Руки до ліктя
Руки повністю
Верхня губа, підборіддя
Пахви
Спина

Час

Ціна з ПДВ,
грн

60 хв.

1200

40 хв.

800

15 хв.

500

30 хв.

800

15 хв.

300

20 хв.

500

10 хв.

200

15 хв.

300

20 хв.

500

20 хв.

250

40 хв.

300

15 хв.

200

15 хв.

200

БРОВИ І ВІЇ
Корекція брів
Надання форми бровам
Фарбування брів
Фарбування вій

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

ПРОЦЕДУРИ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
(ВІД 7 ДО 12 РОКІВ)
Процедура

Масаж тіла
Гідромасажна аромаванна
Шоколадне обгортання
Обгортання з полуницею і йогуртом
Догляд за обличчям

Очищення і тонізація шкіри, живильна маска з шоколадом або
йогуртом, легкий масаж обличчя

Дитячий манікюр

Аромаванночка, догляд за нігтями, зволожуючий крем і масаж
рук

Дитячий педикюр

Аромаванночка, догляд за нігтями, зволожуючий крем і масаж
ступень

Час
процедури

Ціна з ПДВ,
грн

30 хв.

500

30 хв.

600

30 хв.

900

30 хв.

900

30 хв.

700

30 хв

300

40 хв

600

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-EТИКЕТ
Вітаємо вас у найкращому в Україні Wellness & SPA за версією
міжнародної премії World Luxury Awards.
Ми прагнемо створити для вас атмосферу релаксу і тиші.
•
Просимо поважати інших гостей, їх право на приватність і спокій.
•
Закликаємо не користуватися мобільними телефонами, електронними девайсами та іншими гучними приладами в SPA-зоні.
•
У Wellness & SPA куріння заборонено. Паління можливе тільки в спеціально відведеному для цього місці: на відкритій терасі аквазони.
•
Ми просимо вас заповнювати реєстраційну форму на рецепції Wellness & SPA.
Ваш підпис свідчить про згоду з правилами відвідування Wellness & SPA.
•
Реєстраційна форма заповнюється кожного відвідування у разі, якщо ви не проживаєте в готелі.
•
Для вашої зручності вам нададуть в користування індивідуальні шафки в чоловічій і жіночій роздягальнях, в яких знаходяться рушник, простирадло, халат, шапочка.
•
Просимо вас не залишати в шафках цінні речі. За їх збереження ми не несемо
відповідальності і рекомендуємо залишати їх в депозитаріях на рецепції Wellness & SPA.
•
Рекомендуємо не одягати коштовності під час візиту. Це створює незручності
при відвідуванні бань, саун та процедур, а також додає вам переживань з приводу їх
збереження.
•
Дітям до 12 років окрема шафа у роздягальні не надається.
•
У разі, якщо дитина у віці від 3-х років і дорослий, що її супроводжує, різної
статі, ми надаємо шафку в дитячій кімнаті або шафку в дорослій роздягальні, куди дитину
супроводжує адміністратор.
•
Відвідування аквазони можливе лише у купальних костюмах. Рекомендуємо
брати з собою змінне взуття для перебування. У разі відсутності вам запропонують одноразове змінне взуття.
•
У тренажерний та фітнес-зал, аквазону і банний комплекс допускаються гості
тільки у змінному взутті.
•
Особи до 16 років можуть відвідувати Wellness & SPA тільки в супроводі дорослого.
•
Будь ласка, не залишайте своїх дітей без нагляду і не дозволяйте їм порушувати
атмосферу тиші і релаксу.
•
Будьте уважні в аквазоні: пересувайтеся тільки у змінному взутті, тому що підлога може бути слизькою; не торкайтеся гарячих деталей у лазнях і саунах, щоб уникнути
опіків; не пірнайте і не стрибайте з бортиків басейну.
•
Зверніть увагу, що хамам може бути заброньований під індивідуальні процедури
і відповідно деякий час недоступний для загального користування, про що буде свідчити
табличка на дверній ручці.
•
Завітайте до Wellness-бару з корисним та різноманітним меню. Не вживайте,
будь ласка, їжу та напої в інших місцях аквазони.

SPA-процедури
•
Будь ласка, під час бронювання процедур повідомте нам про свій фізичний стан,
наявні проблеми зі здоров’ям, вагітність, а також, якщо ви спостерігаєтеся у лікаря. Це
дозволить нам запропонувати вам процедури, що відповідають вашим потребам та стану
здоров’я, тому що деякі з них можуть бути вам протипоказані.

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

SPA-EТИКЕТ
Прибуття до Wellness & SPA
•
Для вашої зручності ми рекомендуємо приходити за 15 хвилин до часу призначеної процедури, щоб у вас був час переодягнутися та заповнити медичну анкету.
•
Запізнення може призвести до скорочення часу процедури і як результат – позначитися на ефективності і вашому настрої.
•
Усі процедури повинні закінчуватися вчасно, щоб не доставляти незручності і не
затримувати наступного гостя.
•
Рекомендуємо перед процедурами відвідати нашого SPA-лікаря для оцінки стану здоров’я, Wellness-тесту, індивідуального підбору найбільш ефективних саме для вас
SPA-програм.

Під час процедури
•
Рекомендуємо приймати душ перед процедурою для кращої абсорбції вашою
шкірою цінних компонентів SPA-косметики. Міні-парфумерію для приймання душу ви
знайдете в персональних шафках у роздягальнях другого поверху.
•
Для вашого комфорту рекомендуємо надягати одноразову білизну, яка також
знаходиться в персональних шафках. Проходити процедури без будь-якої білизни заборонено.
•
Якщо у вас є гендерні переваги щодо вибору SPA-майстрів, просимо озвучувати
це під час бронювання, щоб у рецепції була попередня можливість врахувати це.
•
Озвучуйте SPA-майстру ваші побажання щодо проведення процедури: сила
впливу, уникнення окремих зон, гучність музики, інтенсивність світла.
•
У разі виникнення дискомфорту під час процедури обов’язково повідомляйте
про це майстру.
•
За умови бронювання SPA-днів або ритуалів у хамамі, а також SPA-процедур на
суму від 3000 грн, відвідування SPA-зони включено.

Після процедури
Рекомендуємо не поспішати: вас проведуть до кімнати відпочинку, де ви зможете випити
води, трав’яного чаю та розслабитися.

Процедура анулювання броні
Якщо ви бажаєте скасувати або перенести процедуру, будь ласка, повідомте нам про це
не менш ніж за 4 години до призначеного часу, щоб уникнути 100% оплати за призначену
процедуру або персональне тренування.
Дані банківської картки або заставний депозит будуть гарантом вашої броні.

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності оригінал меню вам надасть адміністратор
У вартість послуг включений клубний сервіс в розмірі 5%
Ціни дійсні з 01.03.2020 р.
Аквазона: Понеділок: 15:00-23:00, вівторок-неділя 9:00-23:00
SPA-процедури: щодня 9:00-21:00

Тренажерний зал: щодня 9:00-23:00

