Меню послуг CELEBRITY LUXURY SPA
№

Найменування послуги

Час

Ціна, грн

100

2100

90

2100

90

2100

150

2900

90

2100

90

2500

15

400

30

600

20

400

30

700

30

500

30

500

20

400

30

800

ЕСТЕТИКА ТІЛА
AESTHETICS OF THE BODY

SPA-програми та ритуали/ SPA-programs
1

2

3

4

5

6

SPA-програма ШОКОЛАДНА ЕЙФОРІЯ (GERARD’S)
(пілінг, масаж, обгортання).
Закінчення процедури – шоколадний мілкшейк.
CHOCOLATE EUPHORIA (GERARD'S)
(peeling, massage, wrap).
End of procedure– chocolate milkshake.
Екзотичний ритуал з натуральним йогуртом і фруктами LULUR
(GERARD’S) (пілінг, релакс-масаж, обгортання).
Закінчення процедури - банановий мілкшейк.
Exotic ritual with natural yogurt and fruits LULUR (GERARD'S)
(peeling, relax-massage, wrap ).
End of procedure – banana milkshake.
SPA-ритуал OLOIL (GERARD’S)
(масаж тіла, скрабування базиліком, зволожуюче обгортання).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
SPA-ritual OLOIL (GERARD’S)
(massage, peeling with basil, moisturizing wrap).
End of procedure– collagen cocktail.
Ексклюзивна SPA-програма GOLDEN CELEBRITY (GERARD’S)
(пілінг, арома-масаж, косметичний масаж, масаж голови).
Закінчення процедури - бокал шампанського.
GOLDEN CELEBRITY (GERARD’S)
(peeling,aroma-massage, facial massage, golden mask, head massage).
End of procedure– champagne.
Екзотичний SPA-ритуал ФРАНДЖИПАНІ (ELEMIS)
(Пілінг, масаж тіла, масаж обличчя і декольте, масаж голови, зволожуюче
обгортання).
Закінчення процедури – полуничний мілкшейк.
Exotic SPA-ritual FRANGIPANI (ELEMIS)
(Peeling, body massage, face and neck massage, head massage,wrap).
End of procedure– strawberry milkshake.
Ліфтинг-обгортання МОРСЬКІ ВОДОРОСТІ (ELEMIS)
(скульптуруючий масаж стегон, живота, масаж рук і стоп).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Anti-cellulite lift massage SEAWEED (ELEMIS)
(sculpturing hips massage, hand and foot massage).
End of procedure– collagen cocktail.

Масажі/Massage
7
8
9
10
11
12
13
14

Масаж ШИЙНО-КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ
CERVICAL-COLLAR ZONE massage
Масаж ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ
NECK ZONE Massage
Масаж ГОЛОВИ
HEAD massage
Масаж ГОЛОВИ ТА ШИЙНО-КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ
HEAD AND CERVICAL-COLLAR ZONE massage
Масаж СТОП РЕФЛЕКТОРНИЙ
FOOT massage
Масаж НІГ ДО КОЛІНА
LEG MASSAGE TO THE KNEE
Масаж РУК І КИСТІ
HANDS massage
Масаж СПИНИ
BACK massage

15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

Масаж КЛАСИЧНИЙ
CLASSIC massage
Масаж КОРОЛІВСЬКИЙ в 4 руки
CLASSIC massage
Масаж ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ
LYMPHATIC DRAINAGE massage
Масаж СПОРТИВНИЙ
SPORT massage
Масаж ДИТЯЧИЙ
KIDS massage
ГЛИБОКИЙ масаж тіла DEEP TISSUE (ELEMIS)
(30 хв-масаж спини; 60 хв - масаж тіла; 90 хв - масаж тіла і обличчя)
Закінчення процедури-банановий мілкшейк
DEEP TISSUE massage (ELEMIS)
(30 m -back massage, 60 m -body massage, 90 m - body and face massage)
The end of the procedure - banana milkshake
Глибокий масаж м’язів мішечками З КВАРЦЕВИМИ КРИСТАЛАМИ
(ELEMIS) Закінчення процедури - банановий мілкшейк.
Deep muscle massage WITH PURSES OF QUARTZ CRYSTALS (ELEMIS)
End of procedure – banana milkshake.
Масаж-обгортання АНГЛІЙСЬКИЙ САД - арома-релакс (ELEMIS)
(масаж спини, масаж стоп, масаж рук і шийно-комірцевої зони, голови).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Massage ENGLISH GARDEN (ELEMIS)
(back massage ,foot massage, hands massage, neck and head massage).
End of procedure - collagen cocktail.
Масаж тіла ГАРЯЧИМ КАМІННЯМ (ELEMIS)
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Body massage with HOT STONES (ELEMIS)
End of procedure - collagen cocktail.
SPA -релакс масаж DE-STRESS (ELEMIS)
(масаж, обгортання).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
SPA-relax massage DE-STRESS (ELEMIS)
(massage, wrap)
End of procedure - collagen cocktail.
Детокс масаж-обгортання ТИСЯЧА КВІТІВ (ELEMIS)
(обгортання, масаж обличчя, голови, брашинг).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Detox-wrapping and massage THOUSAND FLOWERS (ELEMIS)
(wrap, face and head massage, brushing).
End of procedure - collagen cocktail.
Релакс-масаж CHOCOLATE - натуральний шоколад (GERARD'S).
Закінчення процедури - шоколадний мілкшейк.
Relax-massage CHOCOLATE (GERARD’S)
End of procedure – chocolate milkshake
Масаж для майбутніх мам НІЖНІСТЬ (ELEMIS)
Закінчення процедури – мілкшейк на вибір.
Massage for future moms TENDERNESS (ELEMIS)
The end of the procedure - milkshake to choose from.

40/60

1000/1200

60/90

2300/2700

60/90

1200/1400

60/90

1400/1900

30

600

30/60/90

900/1700/2100

60

1700

60/90

1600/1900

60/90

1500/1700

60/90

1600/1900

60

2500

60/90

1800/2100

60/90

1200/1500

Пілінги/ Peeling
28

Інтенсивний очищаючий сольовий скраб ФРАНДЖИПАНІ (ELEMIS).
Закінчення процедури - полуничний мілкшейк.
Intensely Cleansing Salt Scrub FRANGIPANI (ELEMIS)
End of procedure - strawberry milkshake

40

700

29

Сольовий скраб з морською олією «СІЛЬ ТА ЦУКОР» (ALGOTHERM)
Закінчення процедури – банановий мілкшейк
Salt scrub with sea oil "SALT AND SUGAR" (ALGOTHERM)
The end of the procedure - banana milkshake
Ніжний скраб для тіла з пряною аромакомпозицією з БАМБУКОВИМИ
МІКРОГРАНУЛАМИ (GERARD’S)
Закінчення процедури – цитрусовий лимонад
Gentle body scrab with BAMBOO MICROGRANULES (GERARD'S)
End of procedure - citrus lemonade

40

700

40

700

30

31

Морський делікатний скраб з АБРИКОСОВОЮ КІСТОЧКОЮ
(ALGOTHERM)
Закінчення процедури-цитрусовий лимонад
Sea delicate scrub with APRICOT BONE (ALGOTHERM)
End of the procedure - citrus lemonade

40

700

Обгортання/ Wrap
30

LULUR NATURAL YOGHURT – інтенсивно зволожуючий йогурт з
фруктовими екстрактами. (GERARD’S)
LULUR - intensively moisturizing yogurt with fruit extracts (GERARD'S)

30

700

31

SEAWEED MUD; WHITE MUD - лікувальна детокс морська глина,
збагачена водоростями з антицілюлітною дією; м’яка моделююча біла
глина, збагачена натуральними компонентами (GERARD’S)
SEAWEED MUD; WHITE MUD - therapeutic sea clay, enriched with algae
and anti-cellulite action; soft modeling white clay enriched with natural
components (GERARD'S)
CHOCOLATE - натуральний шоколад. Релаксація та живлення шкіри.
(GERARD'S)
Natural CHOCOLATE. Relaxation and nourishment of the skin (GERARD'S)
ЕСТЕТИКА ОБЛИЧЧЯ
AESTHETICS OF THE FACE
Класичний масаж (обличчя, шия, декольте, голова)
Classic massage (face, neck, neckline, head)
Лімфодренажний масаж (обличчя, шия, декольте, голова)
Lymphatic drainage massage (face, neck, neckline. head)

30

700

30

1100

30

800

30

800

30

500

60

1500

60

1900

60

1500

60

1500

32

33
34

Догляд за обличчям/ Face care
35

36

37

38

МАСКИ по типу шкіри
MASKS by skin type
Омолоджуючий догляд ОКСІ ПІЛІНГ(ALGOTHERM)
(зняття макіяжу, нанесення зволожуючого спрею, легкий пілінг(пілінг
гель), оксігенація(оксігенуючий гель), заспокійливий біомиметичний крем,
нанесення захисного спрею «самозахист»
Закінчення процедури-колагеновий коктейль.
Rejuvenating care OXY PEELING(ALGOTHERM)
(make-up removal, moisturizing spray application, light peeling (peeling gel),
oxygenation (oxygenating gel), soothing biomimetic cream, application of
protective spray "self-defense")
The end of the procedure-collagen cocktail.
Про-колаген ВИКЛИК ВІКУ (ELEMIS) (масаж обличчя, ексфоліація,
сиворотка, гідрогелеві патчі під очі, маска, масаж скальпа,
маска Pro-Collagen marine, масаж рук, крем).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Pro-collagen AGE CHALLANGE (ELEMIS)
(face massage, exfoliation, serum, hydrogel patches, mask, head massage, Procollagen marine mask, hands massage, cream)
End of procedure - collagen cocktail.
Про-дефінішн ЛІФТИНГ І ЧІТКІ КОНТУРИ (ELEMIS)
(ексфоліація, масаж підщелепної області та шиї, V-подібна маска на нижню
щелепу. Масаж очей, гідрогелеві патчі під очі, масаж скальпа, гідрогелева
маска, масаж шиї та плечових суглобів, крем).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Pro-definition LIFTING AND CLEAR CONTOURS (ELEMIS)
(exfoliation, neck and neckline V-similar mask to the lower jaw, massage around
the eyes, hydrogel patches, head massage, hydrogel mask, neck and shoulder
massage, cream).
End of procedure - collagen cocktail.
Догляд для чоловіків БЕЗДОГАННИЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН (ELEMIS)
(масаж обличчя, ензимний пілінг, УЗ чистка обличчя, гідрогелева маска під
очі, гідрогелева маска на обличчя, масаж скальпа, маска, масаж стоп,
зволожувач на обличчя та крем під очі ).
Закінчення процедури – бокал шампанського.
Care for men THE PERFECT GENTLEMEN (ELEMIS)
(face massage, enzymatic peeling, Ultrasonic cleaning of the face, hydrogel mask
under eyes, hydrogel mask for the face, head massage, mask, foot massage,
cream for face and under eyes).
End of procedure – champagne.

39

40

41

Суперфуд ОМЕГА-КОМПЛЕКС (ELEMIS) (ензимний пілінг, сиворотка,
гідроактивна маска, масаж декольте і шийно-комірцевої зони, крем).
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Superfood OMEGA COMPLEX (ELEMIS)
(enzymatic peeling, serum, hydroactive mask, neckline and neck massage,
cream). End of procedure - collagen cocktail.
Догляд ГІДРО-БАЛАНС (ELEMIS) (масаж обличчя, ексфоліація обличчя,
легка УЗ чистка, гідрогелева маска для очей та для обличчяя, масаж рук,
сиворотка. Закінчення процедури – колагеновий коктейль.
Face care HYDRA BALANCE (ELEMIS)
(face massage, exfoliation, Ultrasonic cleaning of the face, hydrogel mask for
eyes and face, hand massage, serum).
End of procedure - collagen cocktail.
Динамік 3D ОНОВЛЕННЯ ANTI-AGE (ELEMIS)
(ензимний пілінг, сировотка, маска, масаж шиї та декольте, плечових
суглобів, зволожувач, SPF- крем.)
Закінчення процедури - колагеновий коктейль.
Dynamic 3D RENEWAL (enzymatic peeling, serum, mask, neck and neckline
massage, shoulder massage, moisturizer, SPF-cream)
End of procedure - collagen cocktail.

30

1900

60

1700

30

1200

30

600

60/90

1900/2500

60/90

1900/2500

60/90

1900/2500

60/90

1900/2500

Апарат ELEMIS BIOTEC/ ELEMIS BIOTEC facials
42
43

44

45

46

Ультразвук/Мікротоки/Гальваніка/Киснева інфузія/Світлотерапія
Ultrasonic/Microcurrent/Galvanic/Oxygen/Light Therapy
BIOTEC СУПЕР ЛІФТИНГ І ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ
(60 хв - ексфоліація, активатор, маска на підщелепну зону, Amber balm,
мікротоки, масаж підщелепної зони, гідрогелева маска, гальваніка;
90 хв + масаж шиї, плечових суглобів, масаж скальпа).
Закінчення процедури – колагеновий коктейль.
BIOTEC FIRM AND LIFT FACIAL
(60 m - exfoliation, activator, mask for submandibular area, Amber balm,
microcurrent, massage for submandibular area, hydrogel mask, galvanic;
90 m + neck massage, shoulder massage, head massage)
End of procedure - collagen cocktail.
BIOTEC КОРЕКЦІЯ ЗМОРШОК
(60хв – ексфоліація, активатор, Amber balm, мікротоки, гідро-гелева маска
під очі, LED терапія, маска Pro –Collagen marine, киснева інфузія, сироватка,
бальзам для шиї та декольте, зволожувач, бальзам під очі; 90 хв + мікротоки,
масаж скальпа, крем під очі. Закінчення процедури – колагеновий коктейль.
BIOTEC LINE ERASER FACIAL
(60 m – exfoliation, activator, Amber balm, microcurrent, hydrogel mask under
the eyes, LED therapy, mask Pro-Collagen marine, oxygen, serum, balm for neck
and neckline, moisturizer, balm under the eyes;
90 m + neck and shoulder massage)
End of procedure - collagen cocktail.
BIOTEC ЧИСТА ШКІРА (60 хв - УЗ пілінг, активатор, маска, масаж
скальпа, LED терапія, гідро-гелева маска, гальваніка, зволожувач під очі,
обличчя та шию; 90 хв + масаж шиї та плечових суглобів).
Закінчення процедури – колагеновий коктейль.
BIOTEC BLEMISH CONTROL
(60 m - ultrasonic, activator, mask, head massage, LED therapy, hydrogel mask,
galvanic. Moisturizer under the eyes, face and neck; 90 m + neck and shoulders
massage)
End of procedure - collagen cocktail.
BIOTEC СУПЕР-ЗАРЯД ШКІРИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
(60 хв – УЗ пілінг, активатор, гідро-гелева маска на обличчя, гальваніка,
киснева інфузія, масаж шиї та плечових суглобів, зволожувач, ; 90 хв +
масаж очей. Закінчення процедури – колагеновий коктейль.
BIOTEC SUPER - CHARGER for men
(60 m - ultrasonic, activator, hydrogel mask, galvanic, oxygen, neck and
shoulders massage, moisturizer;
90 m + around eyes massage) End of procedure - collagen cocktail.

ХАМАМ*
HAMMAM
47

Класична програма ТУРЕЦЬКИЙ ХАМАМ (кесе, пінний масаж).
Закінчення процедури – чай Карпатський збір. Перчатка кесе в подарунок.
Classic program TURKISH HAMMAM (kesse, foam massage)
End of procedure – Carpathian tea. Glove Kesse as a present.

60

1500

48

Традиційний турецький ПІЛІНГ КЕСЕ. Перчатка кесе в подарунок.

30

800

40

1000

70

1500

120

2500

90

1500

Traditional turkish peeling KESSE
49
50

51

Традиційний турецький ПІННИЙ МАСАЖ
Traditional turkish FOAM MASSAGE
ЦИТРУСОВИЙ ХАМАМ з глазуруванням (GERARD’S)
(соляний скраб, масаж гарячими апельсинами, обгортання соєвим гелем та
натуральним апельсиновим соком, нанесення зволожуючого лосьйону).
Закінчення процедури – цитрусовий фреш.
CITRUS HAMMAM with glaze (GERARD’S)
(salt peeling, massage with hot oranges, wrap with soy gel and natural orange
juice, moisturizing lotion)
End of procedure - – orange fresh
Марокканський хамам SAHARA DREAM (GERARD’S)
(скраб для тіла, обгортання з використанням білої глини та перцю, ритуал
чаювання, релакс масаж в кабінеті).
Закінчення процедури – чай Карпатський збір.
Moroccan hammam SAHARA DREAM (GERARD’S)
(scrub, wrap with white mud and pepper, tea ritual, relax-massage in cabinet)
End of procedure – Carpathian tea.

52

Східний SPA-ритуал досконалого оновлення SOAP DREAM (GERARD’S)
(кесе, масаж гарячими мішечками, ритуал чаювання, нанесення
натурального йогурту масажними рухами в кабінеті).
Закінчення процедури – чай Карпатський збір. Перчатка кесе в подарунок.
East SPA-ritual of perfect renewal SOAP DREAM (GERARD’S) (kesse,
massage with hot bags. Tea ritual, massage with natural yogurt in cabinet)
End of procedure – Carpathian tea. Glove Kesse as a present.
ЧАНИ

53

Карпатське джакузі

120

1500

SPA-догляд за волоссям/ SPA-treatment for hair
54

Глибоке ЗВОЛОЖЕННЯ волосся (O'RISING)
Deep MOISTURIZING hair (ORISING)

60

1000/1100/1300

55

Догляд при ВИПАДІННІ волосся (O'RISING)
HAIR LOSS care (ORISING)

60

1100/1300

Services
Візит одного дня*;**;***
One day visit:
3 басейни, басейн дитячий, фітнес-зал***
3 pools, kid1s pool, gym
Фінська сауна, лазня, хамам, римська парна, джакузі, соляна кімната, сінна
кімната, душ вражень, крижаний грот, 2 дитячі кімнати, халат, рушник,
одноразові тапочки, шафа для одягу***
Sauna, hamam, roman sream bath, finnish sauna, ice grotto, hay room, salt room, jacuzzi,
shower of impressions, robe, towel, 2 kids room's***
*діти до 5- ти років з батьками
Children till 5 y.o. with parents.

Duration
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
10.00 – 22.00

Price, UAH
600
600

10.00 – 22.00
безкоштовно
FREE OF
CHARGE

Діти 6-12 років
Children 6-12 y.o.
**для гостей готелей F&B
**for guests of the F&B hotel

300
безкоштовно
FREE OF
CHARGE

Фітнес – зал ***
Gym ***
***Для гостей готелю F&B
***for guests of the F&B hotel

10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00

250
250
безкоштовно

Консультація SPA-естетиста
Consultation of SPA-esthetist

10.00 – 22.00
10.00 – 22.00

безкоштовно

* При проведенні процедур в хамамі, вхід інших осіб тимчасово не доступний.
* During procedures in hamam, entrance other people is temporary not available

Контакти: Внутрішній телефон – 900; +38 068 7 444 888
Contact us: From room: 900; +38(068) 744 48 88
Адміністрація SPA залишає за собою право змінювати ціни
Administration reserves the right to change prices

FREE OF
CHARGE
FREE OF
CHARGE

