
 

Меню послуг CELEBRITY LUXURY SPA 

№   Найменування послуги  Час / Time Ціна / Price    

  Name of services   Хв / min       грн / UAH     

ЕСТЕТИКА ТІЛА                                        

AESTHETICS OF THE BODY 

 

SPA-програми та ритуали/ SPA-programs  
1 Омолоджуючий SPA – ритуал СЕКРЕТИ SOTHYS (SOTHYS) 

 (90 хв - ексфолюючий мус, масаж тіла/ 
 165хв -  ексфолюючий мус, масаж тіла + омолоджуючий ритуал для обличчя СЕКРЕТИ 
SOTHYS) 

Закінчення процедури - бокал шампанського або колагеновий коктейль (на вибір). 

90 / 165 2800 / 4800 

 Rejuvenating SPA - ritual SECRETS OF SOTHYS (SOTHYS) 
(90 min - exfoliating mousse, body massage / 
165 min - exfoliating mousse, body massage + rejuvenating ritual for the face SECRETS OF SOTHYS) 

End of the procedure - a glass of champagne or a collagen cocktail (to choose from). 

  

2 Відновлюючий ритуал СХІДНІ ВІДЧУТТЯ (SOTHYS)  
(пре-ексфолюючий сироп, ексфоліація глиняним камінням, розслаблюючий масаж, 

нанесення лосьйону для тіла)  

Закінчення процедури – чайна церемонія. 

60 3500 

 Restorative ritual EASTERN SENSES (SOTHYS) 

(pre-exfoliating syrup, exfoliation with clay stones relaxing massage, applying body lotion)  

 End of procedure – tea ceremony. 

  

3 Релаксуюча SPA- програма ТИСЯЧА і ОДИН ДОТИК   
(скраб для тіла + розслаблюючий масаж тіла, обличчя, голови, маска)  

Закінчення процедури - чайна церемонія. 

120 3500 

 Relaxing SPA-program THOUSAND and ONE TOUCH 
body scrub sea breeze / sugar syrup + relaxing body massage, face, head, mask) 

End of procedure – tea ceremony. 

  

4 Екзотичний SPA-ритуал ФРАНЖИПАНІ (ELEMIS)  
(Пілінг, масаж тіла, масаж обличчя і декольте, масаж голови, зволожуюче обгортання).  

Закінчення процедури – шампанське. 

120 2900 

 Exotic SPA-ritual FRANGIPANI (ELEMIS) 
(Peeling, body massage, face and neck massage, head massage, wrap). 

End of procedure – champagne. 

  

5 Ліфтинг-обгортання МОРСЬКІ ВОДОРОСТІ (ELEMIS)  
(скульптуруючий масаж стегон, живота, масаж рук і стоп).  

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

90 2900 

 Anti-cellulite lift massage SEAWEED (ELEMIS) 
(sculpturing hips massage, hand and foot massage). 

End of procedure – collagen cocktail. 

  

6 Морський догляд ЛЕГКІ НІЖКИ (ALGOTHERM)  
(пілінг, сироватка-активатор, масаж, обгортання, дренажний комплекс, освіжаючий гель) 

Закінчення процедури – Карпатський чай.  

60 1500 

 Marine care LIGHT LEGS (ALGOTHERM)  

(peeling, serum activator, massage, wraps, drainage complex, refreshing gel) 

End of procedure – Carpathian tea. 

  

7 ВИЇЗНИЙ  МАСАЖ (замовлення SPA-естетиста в номер або будь-який готель в 

межах с.Поляниця та Буковелю) 

- + 100 

 OUTPUT MASSAGE (order of masseur in a room or any hotel within of Polyanytsya and 

Bukovel) 

  

 

Масажі/Massage 
  

7 Масаж ШИЙНО-КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ 15 500  

 CERVICAL-COLLAR ZONE massage     

8 Масаж ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ 30 700  

 NECK ZONE Massage     

9 Масаж ГОЛОВИ 20 500  

 HEAD massage    

10 Масаж ГОЛОВИ ТА ШИЙНО-КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ 30 800  

 HEAD AND CERVICAL-COLLAR ZONE massage     

11 Масаж СТОП РЕФЛЕКТОРНИЙ 30 600  

 FOOT massage     

12 Масаж НІГ 30/40 600/800  

 LEG massage    



 
13 Масаж СПИНИ 

BACK massage 

30 900 

 

  

14 Масаж КЛАСИЧНИЙ 40 / 60/ 90 1100/1500/1900   

 CLASSIC massage     

15 РЕЛАКС - масаж  60/ 90/120 1500/1900/2500   

 RELAX - massage      

16 Масаж СПОРТИВНИЙ 60 / 90 1500/1900   

 SPORT massage     

17 Масаж АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МОДЕЛЮЮЧИЙ 

(бамбуковими паличками/брашинг/банки/скребки на вибір + ручний масаж) 

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

ANTI-CELLULITE MODELING massage 

(bamboo sticks/brushing/banks/scrapers to choose from + hand massage) 

End of procedure - collagen cocktail. 

45/60 1300/1600   

18 Масаж ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ 60 / 90 1300/1500   

 LYMPHATIC DRAINAGE massage     

19 Масаж ДИТЯЧИЙ (до 5-ти років, від 6-ти до 10-ти років) 30/40 600/800   

 KIDS massage (to 5 y.o., from 6 to 10 y.o.)     

20 ГЛИБОКИЙ масаж тіла DEEP TISSUE (ELEMIS)                                                              
(30хв-масаж спини; 60 хв - масаж тіла; 90 хв - масаж тіла і обличчя) 

Закінчення процедури-банановий мілкшейк. 

30 /60 /90 1100/1900/2500   

 DEEP TISSUE massage (ELEMIS) 
(30 m -back massage, 60 min -body massage, 90 min - body and face massage) 
End of procedure - banana milkshake 

    

21 Масаж-обгортання АНГЛІЙСЬКИЙ САД - арома-релакс (ELEMIS) 
 (масаж спини, масаж стоп, масаж рук і шийно-комірцевої зони, голови). 

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 / 90 1700/2100   

 Massage-wrap ENGLISH GARDEN – aroma-relax (ELEMIS) 
(back massage ,foot massage, hands massage, neck and head massage).  

End of procedure - collagen cocktail. 

    

22 SPA-релакс масаж DE-STRESS (ELEMIS) (масаж, обгортання).  

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 / 90 1700/2100   

 SPA-relax massage DE-STRESS (ELEMIS) (massage, wrap) 

End of procedure - collagen cocktail.  

    

23 Детокс масаж-обгортання ТИСЯЧА КВІТІВ (ELEMIS)  
(брашинг, обгортання, масаж обличчя, голови). 

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 2900   

 Detox-wrapping and massage THOUSAND FLOWERS (ELEMIS) 
(wrap, face and head massage, brushing). 

End of procedure - collagen cocktail.  

    

24 Масаж для майбутніх мам НІЖНІСТЬ (ELEMIS)  
(масаж спини, масаж ніг і стоп, масаж рук; 90 хв - масаж обличчя та голови) 

Закінчення процедури – мілкшейк на вибір. 

60 / 90 1400/1900   

 Massage for future moms TENDERNESS (ELEMIS) 
(back massage, foot and leg massage, hands massage, 90 min – face massage and head massage).  

End of procedure - milkshake to choose from. 

    

25 Глибокий масаж м’язів мішечками З КВАРЦЕВИМИ КРИСТАЛАМИ (ELEMIS) 
Закінчення процедури - банановий мілкшейк. 

60 1900   

 Deep muscle massage WITH PURSES OF QUARTZ CRYSTALS (ELEMIS) 
End of procedure – banana milkshake. 

    

27 Масаж тіла ГАРЯЧИМ КАМІННЯМ (ELEMIS)  

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 / 90 1700/1900   

 Body massage HOT STONES (ELEMIS) 

The end of the procedure is a collagen cocktail 

    

Пілінги/ Peeling 

 

  

28 AHA-PHA Ексфолюючий мус СЕКРЕТИ СОТІС (SOTHYS) 40 1500   

 AHA-PHA Exfoliating mousse SECRETS OF  SOTHYS (SOTHYS)     

29 ЦУКРОВО-СОЛЯНИЙ (SOTHYS) ( по олії / по крему – за вибором) 40 900/1200   

 SUGAR AND SALT (SOTHYS) (by oil / by cream - optional)     

30 Інтенсивний очищаючий сольовий скраб ФРАНЖИПАНІ (ELEMIS) 40 900   
 Intensely Cleansing Salt Scrub FRANGIPANI (ELEMIS)     

 

 

 

 

  



 
ЕСТЕТИКА ОБЛИЧЧЯ 

AESTHETICS OF THE FACE 

 

31 КОСМЕТИЧНИЙ МАСАЖ  (обличчя, шия, декольте, голова) 30 900  

 COSMETIC MASSAGE (face, neck, neckline, head)    

32 МАСКИ по типу шкіри (пілінг, маска) 30 700  

 MASKS by skin type (peeling, mask)     

33 АЛЬГІНАТНА МАСКА (SFERANGS)  

(демакіяж, тонізація, ампула-концентрат, альгінатна маска (на вибір), крем)  

Обличчя /Обличчя, шия, декольте 

30 900/1100   

 ALGINATE MASK (SFERANGS)  
(make-up removal, toning, ampoule concentrate, alginate mask (to choose from), cream)  
Face / Face, neck, decollette 

   

34 PRX – T33 ПІЛІНГ (пілінг + без’інєкційна мезотерапія) - 1 мл  - 950  

 PRX - T33 PEELING - 1 ml    

35 Омолоджуючий догляд ОКСІ ПІЛІНГ (ESTHEDERM) 
(зняття макіяжу, зволожуючий спрей, легкий гель-пілінг, оксігенація (оксігенуючий гель), 
заспокійливий біоміметичний крем, нанесення захисного спрею  «самозахист») 
Закінчення процедури-колагеновий коктейль. 

60 1700  

 Rejuvenating care OXY PEELING (ESTHEDERM) 
(make-up removal, moisturizing spray, peeling gel, oxygenation (oxygenating gel), soothing biomimetic 
cream, application of protective spray "self-defense") 

The end of the procedure-collagen cocktail. 

   

36 ЕКСПРЕС - ДОГЛЯД за чутливою шкірою будь-якого типу (FORLLE`D) 

(очищення, сироватка, маска, крем для губ, крем навколо очей, крем для обличчя, 

сонцезахисна емульсія) 

30 1250  

 EXPRESS - CARE for sensitive skin of any type (FORLLE`D) 

(cleansing, serum, mask, lip cream, eye cream, face cream, sunscreen emulsion) 

   

37 Професійний КРІО ДОГЛЯД за шкірою навколо очей (SOTHYS)  

(демакіяж, ексфоліація, ліфтинг- сироватка – боротьба зі зморшками, темними колами та 

набряками, наповнюючий крем для модулювання – пружність, наповнення, гель-маска з кріо 
ефектом, дренуюче модулювання ложками Бернадотт, фінальний крем) 

Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 1700  

 Professional CRIO CARE for the skin around the eyes (SOTHYS)  
(make-up removal, exfoliation, lifting serum - fight against wrinkles, dark circles and puffiness, filling 
cream for modulation - elasticity, filling, gel-mask with cryo effect, drainage, finish cream) 

The end of the procedure-collagen cocktail. 

   

38 Омолоджуючий ритуал СЕКРЕТИ SOTHYS (SOTHYS) 
(очищення, ексфоліація, моделююча сироватка, ущільнюючий моделюючий бальзам, крем) 

Закінчення процедури-колагеновий коктейль. 

75 3900  

 Rejuvenating ritual SECRETS OF SOTHYS (SOTHYS) 
(cleansing, exfoliation, modeling serum, sealing modeling balm, cream) 

Закінчення процедури-колагеновий коктейль. 

   

39 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. 

60 1900  

 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. 

   

40 Догляд для чоловіків БЕЗДОГАННИЙ ДЖЕНТЕЛЬМЕН (ELEMIS)  
(масаж обличчя, ензимний пілінг, УЗ чистка обличчя, гідрогелева маска під очі, гідрогелева  
маска на обличчя, масаж скальпа, маска, зволожувач на обличчя та крем під очі ). 

Закінчення процедури – бокал шампанського. 

60 1900  

 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. 

   

41 Суперфуд ОМЕГА-КОМПЛЕКС (ELEMIS) 
(ензимний пілінг, сиворотка, гідроактивна маска,  

масаж декольте і шийно-комірцевої зони, крем).  
Закінчення процедури - колагеновий коктейль. 

60 1900  

 Superfood OMEGA COMPLEX (ELEMIS) 

(enzymatic peeling, serum, hydroactive mask, neckline and neck massage, cream).  

End of procedure - collagen cocktail. 

   

  

 

   



 
 

42 Ультразвук/ Мікротоки/ Гальваніка/ Киснева інфузія/ Світлотерапія  30 800  
 Ultrasonic/ Microcurrent/ Galvanic/ Oxygen/ Light Therapy    

43 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. 

60 / 90 1900/2500  

 BIOTEC BLEMISH CONTROL  

(60 min - ultrasonic, activator, mask, head massage, LED therapy, hydrogel mask, galvanic. 

Moisturizer under the eyes, face and neck; 90 min + neck and shoulders massage) 

End of procedure - collagen cocktail. 

   

44 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 + масаж скальпа, крем під очі.  
Закінчення процедури – колагеновий коктейль. 

60 / 90 1900/2500  

 BIOTEC LINE ERASER FACIAL 

(60 min – 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 min + neck and shoulder massage) 

End of procedure - collagen cocktail. 

 

 

   

RF ліфтинг / RF lifting 

 

   

45 RF ОБЛИЧЧЯ + ШИЯ + ДЕКОЛЬТЕ (демакіяж, тонизація, гель-активатор, крем) 

*Альгінатна маска + ампула-концентрат (додатково) 

RF FACE + NECK + DECOLLETE (make-up removal, toning, gel activator, cream) 

*Alginate mask + ampoule-concentrate (optional) 

60/*80 1500/1900  

46 RF ЗОНА НАВКОЛО ОЧЕЙ (демакіяж, тонизація, гель-активатор, крем) 20 800  

 RF AREA AROUND THE EYES (make-up removal, toning, gel activator, cream)    

47 RF ТІЛА (ЖИВІТ, ТАЛІЯ, БЕДРА,СІДНИЦІ -  на вибір) 

(очищення теплими рукавицями, гель-активатор, молочко для тіла) 

RF BODY(BELLY, WAIST, HIPS, BUTTON  -  to choose from) 

(cleansing with warm gloves, gel activator, body milk) 

20-30  800  

  

Кавітація тіла/ Cavitation body 

   

48 КАВІТАЦІЯ (ЖИВІТ, ТАЛІЯ, БЕДРА, СІДНИЦ – на вибір) 

(очищення теплими рукавицями, гель-активатор, молочко для тіла) 

CAVITATION (BELLY,WAIST, HIPS, BUTTON - to choose from) 

(cleaning with warm gloves, gel activator, body milk) 

20-30 800  

  

 

Кінезотерапія/ Kinesiotherapy 

   

 

49 
 

ТЕЙПУВАННЯ (1 ділянка)  

  додаткова лінія  

  

500 

100 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ХАМАМ* 

HAMMAM 

 

  

50 Класична програма ТУРЕЦЬКИЙ ХАМАМ (кесе, пінний масаж).  

Закінчення процедури – чай Карпатський збір. Перчатка кесе в подарунок. 

60 1900  

 Classic program TURKISH HAMMAM (kesse, foam massage) 

End of procedure – Carpathian tea. Glove Kesse as a present. 

   

51 Традиційний турецький ПІЛІНГ КЕСЕ Перчатка кесе в подарунок. 30 900  

 Traditional turkish peeling KESSE Glove Kesse as a present.    

52 Традиційний турецький ПІННИЙ МАСАЖ 40 1100  

 Traditional  turkish FOAM MASSAGE    

53 ЦИТРУСОВИЙ ХАМАМ з глазуруванням 

(соляний скраб, масаж гарячими апельсинами, обгортання з натуральним апельсиновим 

соком, нанесення зволожуючого лосьйону).  

Закінчення процедури – цитрусовий фреш.  

70 1900  

 CITRUS HAMMAM with glaze  
(salt peeling, massage with hot oranges, wrap with natural orange juice,  

 moisturizing lotion) 

End of procedure – orange fresh.  

   

54 МАРОККАНСЬКИЙ ХАМАМ  

(скраб для тіла, обгортання мароканською глиною Рассул, ритуал чаювання, релакс 

масаж в кабінеті).  

Закінчення процедури – чай Карпатський збір. 

120 2900  

 MOROCCAN HAMMAM  

(scrub, wrap Moroccan clay Rassoul, tea ritual, relax-massage in cabinet) 

End of procedure – Carpathian tea. 

   

  

*   * При проведенні процедур в хамамі, вхід інших осіб тимчасово не доступний. 

*   * During procedures in hamam, entrance other people is temporary not available.  
 

 

   

 

 

ЧАНИ 

VATS 

 

  

 55   Карпатське джакузі      120      2500 

Закінчення процедури – чай Карпатський збір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ВІЗИТ ОДНОГО ДНЯ 

One day visit 

Для гостей готелю 

For hotel guests 

10.00 –22.00 800 

 

  Безкоштовно 

Free of charge 

3 БАСЕЙНИ, ДИТЯЧИЙ БАСЕЙН, ФІТНЕС-ЗАЛ 8.00 – 22.00  

3 pools, kids pool, gym 

Для гостей готелю 

For hotel guests 

  

Безкоштовно 

Free of charge 

ФІНСЬКА САУНА, ЛАЗНЯ, ХАМАМ, РИМСЬКА ПАРНА, ДЖАКУЗІ, СОЛЯНА 

КІМНАТА, СІННА КІМНАТА, ДУШ ВРАЖЕНЬ, КРИЖАНИЙ ГРОТ, 2 ДИТЯЧІ 

КІМНАТИ, ХАЛАТ, РУШНИК, ОДНОРАЗОВІ ТАПОЧКИ 

Для гостей готелю 

10.00 –22.00  

 

Безкоштовно 

Sauna, hamam, roman steam bath, finnish sauna, ice grotto, hay room, salt room,  

jacuzzi, shower of impressions, robe, towel, 2 kids room's 

For hotel guests 

  

 

Free of charge 

ШАФА ДЛЯ ОДЯГУ 

clothing wardrobe 
 Застава-300 

Deposit-300 

ДІТИ ДО 5- ТИ РОКІВ З БАТЬКАМИ  Безкоштовно 

Children till 5 y.o. with parents.  Free of charge 

ДІТИ 6-11 РОКІВ  400 

Children 6-11 y.o.   

Для гостей готелю  Безкоштовно 

For hotel guests  Free of charge 

ФІТНЕС – ЗАЛ 1 ВІЗИТ / 1 МІСЯЦЬ 10.00 –22.00 250 / 1000 

Gym 1 day / 1 month   250 / 1000 

НІЧНИЙ ВІЗИТ   Після 22.00  500/люд/год 

NIGHT VISIT  After 22.00    500/pers/hour 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ 

Contact us 

Внутрішній телефон: 900; моб.тел.: +38(068) 7 444 888 (Viber) 

                                           From room: 900;  mob.: +38(068) 7 444 888 (Viber) 

 

Адміністрація SPA залишає за собою право змінювати ціни 

Administration reserves the right to change prices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСТЕТИКА РУК І НІГ/HAND AND FOOT AESTHETICS  
№ Найменування послуги/Service  Ціна, грн/ 

Price, UAH 

SPA – догляд / SPA-care 
1 SPA - ДОГЛЯД ЗА КИСТЯМИ РУК “НІЖНИЙ ДОТИК”  (ELEMIS / Jean d`Arcel) 

HAND CARE “TENDERNESS TOUCH”(ELEMIS / Jean d`Arcel)  

(Скраб Франжипані ELEMIS, масаж кисті рук ELEMIS, маска-рукавичка з колагеном  Jean d`Arcel) 

700 

2 КОЛАГЕНОВІ РУКАВИЧКІ  450 

3 SPA - ДОГЛЯД ЗА СТОПАМИ “FOOT SPA” (ELEMIS/ VOESH)  
(Скраб Франжипані ELEMIS, колагенові шкарпетки VOESH, масаж стоп)   

 FOOT CARE “FOOT SPA” (ELEMIS) 

(Frangipani scrub ELEMIS, collagen socks, foot massage) 

800 

4 КОЛАГЕНОВІ ШКАРПЕТКИ  450 

Манікюр / Manicure 
 5  КЛАСИЧНИЙ,  АПАРАТНИЙ,  КОМБІНОВАНИЙ  

 (Обробка кутикули та бокових валиків інструментом/фрезой, надання форми, корекція довжини, олійка/крем, 

масаж рук) 

 CLASSIC,  HARDWARE MANICURE,  COMBINED MANICURE (cuticle processing with tool/ cutter, shaping, 

length correction, oil/cream, hand massage) 

250 

 6 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НЕ ОБРІЗНИЙ (Обробка шкіри ремувером, апельсиновою паличкою, олійка/крем) 
EUROPEAN MANICURE (skin treatment with remoover, with orange stick, oil/cream) 

200 

7 ЧОЛОВІЧИЙ (Обробка кутикули та бокових валиків інструментом + апаратом, надання форми, корекція 
довжини, полірування, олійка/крем, масаж рук) 

FOR MEN (cuticle processing with tool+apparatus, shaping, length correction ,polishing, oil/cream, hand massage) 

350 

 

 8 

 

 9 

ДИТЯЧИЙ (надання форми нігтям, естетична чистка інструментом, олійка/крем) 

FOR KIDS (shaping, manicure with tool, oil/cream ) 

МАНІКЮР + ГЕЛЬ (Зняття старого матеріалу, манікюр,  укріплення гелем/  полігелем, ремонт тріщини, 

донарощення, покриття гель-лаком,  масаж рук) 
GEL POLISH (giving the nail shape, perfect glare, gel polish close to the cuticle) 

150 

 

650-750 

 

10 МАНІКЮР+ГЕЛЬ-ЛАК (зняття гель-лаку, манікюр, вирівнювання нігтьової пластини, створення 

ідеального блиску, ремонт тріщини, покриття встик до кутикули, масаж рук) 

GEL POLISH (giving the nail shape, perfect glare, gel polish close to the cuticle) 

600-650 

11 НАРОЩЕННЯ ГЕЛЕМ + ГЕЛЬ-ЛАК 900 

12 КОРЕКЦІЯ НАРОЩЕНИХ НІГТІВ + ГЕЛЬ-ЛАК (зняття старого матеріалу, манікюр, створення 

ідеального покриття гель-лаком, олійка/крем, масаж рук) 
CORRECTION OF NURSED NAIL + NAIL GEL COATINGS (Removal of old material, manicure, alignment of 

nail plate, creation of perfect gloss, covering end to the cuticle) 

700-900 

13 КОРЕКЦІЯ 1 НІГТЯ 

NAIL CORRECTION 

70 

14 ЗНЯТТЯ ГЕЛЬ-ЛАКУ (зняття гель-лаку фрезою/розмочуванням, полірування, крем/олія) 

RELEASE  NAIL GEL COATINGS (gel / lacquer removal / wetting, polishing, cream / oil) 

150 

15 ЗНЯТТЯ ГЕЛЮ ( зняття гелю фрезою, полірування, крем/олія) 

GEL REMOVAL (gel removal with milling machine, polishing, cream / oil) 

180 

16 СИСТЕМА IBX укріплення нігтів /  IBX NAIL strengthening system  (30 хв/30min)  300 
 

Педикюр / Pedicure  
17  КЛАСИЧНИЙ,  АПАРАТНИЙ,  КОМБІНОВАНИЙ  (стопи + пальчики)  

(пілінг, обробка стопи, пальців та кутикули інструментами/фрезою, надання форми, олійка/ крем, масаж стоп) 

CLASSIC, HARDWARE PEDICURE, COMBINED MANICURE   (treatment of the foot, fingers and cuticle with tools / 

cutter, molding, oil / cream, foot massage) 

550 

18 ПЕДИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК (пілінг, обробка стопи, пальців та кутикули інструментами/фрезою, надання 

форми, покриття гель-лаком, олійка/ крем, масаж стоп) 

PEDICURE + GEL VARNISH (treatment of foot, fingers and cuticle with tools / cutter, molding, molding, gel 

varnish, oil / cream, foot massage) 

700-850 

19 ЕКСПРЕС ПЕДИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК (обробка пальців інструментами + апаратом, надання форми + 
пилка, олійка, крем, масаж стоп)  

EXPRESS PEDICURE (fingers processing with tool and apparatus, shaping + length correction, oil, cream, foot 

massage) 

600 

20 ЧОЛОВІЧИЙ ПЕДИКЮР (пілінг, обробка стопи, пальців та кутикули інструментами/фрезою, надання 

форми, олійка/ крем, масаж стоп) 

  PEDICURE FOR MEN (piling, treatment of the foot, fingers and cuticle with tools / cutter, molding, oil / cream, foot 

massage) 

600-700 

Дизайн нігтів / Nail design 
21 ДИЗАЙН ОДНОГО НІГТЯ (стемпінг, френч, наклейки, фольга, каміння, втирка, мінімалізм) 

DESIGN OF ONE NIGT (stamping, coat, stickers, foil, stones, rubbing, minimalism) 

Від 20 



 

 
Контакти: Внутрішній телефон – 900;  +38 068 7 444 888 

Адміністрація SPA залишає за собою право змінювати ціни 

Contact us: From room: 900; +38 068 7 444 888 

Administration reserves the right to change prices  

ЕСТЕТИКА ВОЛОССЯ/AESTHETICS OF HAIR  
 

№ Найменування послуги/Service   Ціна, грн/  

Price, UAH 

Ритуали для волосся O’rising / O’rising hair rituals 
1 ГЛИБОКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ ВОЛОССЯ / DEEP MOISTURIZING HAIR  1200/1300/1600 
2 ДОГЛЯД ПРИ ВИПАДІННІ ВОЛОССЯ / HAIR LOSS CARE  1200/1300/1600 
3 ВИРІВНЮВАННЯ РН / PH SMOOTHING  1200/1300/1600 
4 СКРАБ ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ /  SCALP SCRUB  250 
5 МАСКА ПО ТИПУ ВОЛОССЯ/HAIR MASK FOR DIFFERENT TYPES  100-300 
6 ВІДНОВЛЕННЯ УФ-утюжком  100 

Естетика жіночого волосся / Aesthetics of women’s hair 
7 СТРИЖКА ВОЛОССЯ/HAIRCUT 

Сервіс включає в себе використання шампуню, кондиціонеру O’rising, стайлінг, стрижку будь-якої 
складності та брашинг /  The service includes the use of shampoo, O’rising conditioner, styling, haircut of 
any complexity and brushing 

600/700/800 

8 ЧІЛКА В РІЗНИХ ФОРМАХ І КОНФІГУРАЦІЯХ/BANGS IN DIFFERENT FORMS 
Сервіс включає в себе використання стайлінгу, стрижку будь-якої складності та брашинг або 

утюжок /  The service includes the use of styling, haircut of any complexity and brushing or ironing 

150-200 

9 ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ ФАРБОЮ КЛІЄНТА/HAIR COLORING WITH CUSTOMER 

DYE 
Сервіс включає в себе використання шампуню, кондиціонеру O’rising, стайлінг, брашинг /  The 
service includes the use of shampoo, O’rising conditioner, styling, brushing 

600/700/800 

10 УКЛАДКА ВОЛОССЯ/HAIR STYLING 
Сервіс включає в себе використання шампуню, кондиціонеру O’rising, стайлінг, зачіску на вибір: за 

формою волосся, брашинг, накрутка, плетіння(1-2 коси) /  The service includes the use of shampoo, 
O’rising conditioner, styling, hairstyle to choose from: hair shape, brushing, cheating, weaving (1-2 braids) 

700/800/900 

11 ЗАЧІСКА / HAIRSTYLE  
Сервіс включає в себе використання стайлінгу, зачіску на вибір: локони, зібране волосся, вечірня 
або інші види зачісок з комбінованими елементами /  The service includes the use of styling, hairstyle to 
choose from: curls, gathered hair, evening or other types of hairstyles with combined elements 

800/900/1100 

Естетика чоловічого волосся / Aesthetics of men’s hair 
12 СТРИЖКА ПІД НАСАДКУ/NOZZLE HAIRCUT 

Сервіс включає в себе: очищення до та після стрижки, надання форми, окантування, 
викоритсання необхідного стайлінгу, масаж голови /  The service includes cleaning before and after 
the haircut, shaping, edging, using the necessary styling, head massage 

500 

13 КЛАСИЧНА СТРИЖКА /CLASSIC HAIRCUT 
Сервіс включає в себе: очищення до та після стрижки, надання форми, окантування, 
викоритсання необхідного стайлінгу, масаж голови /  The service includes cleaning before and after 
the haircut, shaping, edging, using the necessary styling, head massage 

600 

14 КРЕАТИВНА СТРИЖКА /CREATIVE HAIRCUT 
Сервіс включає в себе очищення до та після стрижки, надання форми, окантування, 
викоритсання необхідного стайлінгу, масаж голови /  The service includes cleaning before and after 
the haircut, shaping, edging, using the necessary styling, head massage 

700 

15 ОКАНТОВКA/HAIR ENGING   200 

Естетика бороди / Aesthetics of beard 
16 СТРИЖКА БОРОДИ/TRIM BEARD 

Сервіс включає в себе: створення форми та наведення контуру без використання небезпечного 
леза, використання необхідного стайлінгу /  The service includes: creating a shape and contouring 
without the use of a dangerous blade, the use of the necessary styling 

450 

17 ОКАНТОВКА БОРОДИ/ BEARD TRIM 
Сервіс включає в себе: створення форми та наведення контуру без використання небезпечного 
леза, використання необхідного стайлінгу /  The service includes: creating a shape and contouring 

without the use of a dangerous blade, the use of the necessary styling 

200 

Естетика дитячого волосся / Aesthetics of baby hair   150 

18 СТРИЖКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРАСУНЬ / HAIRCUT FOR LITTLE BEAUTIES 
Сервіс включає в себе використання шампуню, кондиціонеру O’rising, стайлінг, стрижку, зачіску 
на вибір: за формою волосся, брашинг, накрутка, плетіння(1-2 коси) /  The service includes the use of 
shampoo, O’rising conditioner, styling, haircut, hairstyle to choose from: hair shape, brushing, cheating, 
weaving (1-2 braids 

500 

19 СТРИЖКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КРАСЕНІВ /HAIRCUT FOR LITTLE BEAUTIES 
Сервіс включає в себе: очищення до та після стрижки, надання форми, окантування, 
викоритсання необхідного стайлінгу /  The service includes cleaning before and after the haircut, 
shaping, edging, using the necessary styling 

500 
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