
с.Лісарня, 74, Мукачівський район, Закарпатська область
+38 067 672 04 96

працює по замовленню

працює по замовленню

140.00

45.00
70.00

від 150.00

Ціна, грн.

170.00

50.00
30.00
45.00

140.00

Ціна, грн.

170.00

90.00

від 150.00

100.00

від 700.00

100.00
200.00

80.00

від 280.00
600.00

300.00
180.00

від 70.00

300.00
400.00

80.00
80.00
50.00

200.00
400.00

Ціна, грн.

ПОСЛУГИ ПЕРУКАРЯ
Послуги для чоловіків

Стрижка звичайна (машинкою)
Стрижка модельна
Корекція волосся (окантовка)
Миття голови
Укладка волосся
Сушка волосся

Послуги для жінок
Стрижка звичайна
Стрижка модельна
Підрівняти кінчики
Підрівняти гривку
Заплітання колосків, косичок   (1 шт.) 
Гофре 
Укладка волосся
Вечірня зачіска
Зачіска
Утюжок
Фарбування волосся
Фарбування волосся (фарба салону Estel, Росія) (1 шт.) 

Ламінування волосся
Миття голови + бальзам
Миття голови + маска
Сушка волосся після миття 

ПОСЛУГИ ВІЗАЖИСТА
Класичний  візаж  
Вечірній  візаж
Корекція брів
Фарбування брів 
Фарбування вій
Наклеювання пучкових вій 
Нарощування вій 

SPA-ЕТИКЕТ
• вхід в SPA-центр, басейн, ванний комплекс і вологу зону можливий 

тільки у змінному взутті
• прийміть душ перед відвідуванням басейну і SPA-зони
• обов'язково одягніть шапочку перед відвідуванням басейну
• запізнившись Ви не зможете скористатися процедурою в повному обсязі
• якщо Ви не використали попередньо замовлену процедуру, кошти не 

повертаються
• на всій території SPA-зони заборонено палити
• перед всіма SPA-процедурами заборонено вживати алкоголь
• відповідальність за дітей несуть вкилючно їх батьки

190.00

100.00

40.00
60.00

170.00

від 50.00

від 350.00
170.00
130.00

від 200.00

80.00

Ціна, грн.

300.00

Ціна, грн.

+130.00

+ 100.00

70.00

60.00

70.00

50.00

1 год.

60.001 год.
60.001 год.

60.001 год.

Ціна, грн.Тривалість:

працює по замовленню

працює по замовленню

РОЗВАГИ

Візит до фітнес залу
Настільний теніс
Бадмінтон

МАНІКЮР
Манікюр гігієнічний жіночий
Манікюр гігієнічний чоловічий
Основа
Основа   лаком
Покриття гель-лаком
Френч  гель-лаком
Французький манікюр
Художнє оформлення нігтів
Гелеве нарощування нігтів
Гелеве укріплення нігтів
Зняття нарощених нігтів
Кореція нарощених нігтів/френч
Зняття гель-лаку
Зняття лаку

ПЕДИКЮР
Педикюр
Педикюр +гель/лак
Кислотний педікюр

Оренда  футбольного/баскетбольного/ 
волейбольного поля, тенісного корту 

Центр здоров’я та краси

П Р А Й С  Л И С Т
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575.00

Ціна, грн.

1100.00120

1050.00120

120
Ціна, грн.Тривалість, хв

900.00

300.0030

300.0030

250.0030

250.00

Ціна, грн.Тривалість, хв

30

575.00 - 645.00

715.00

1 286.00

500.00

1 430.00

715.00

1 286.00

1300.00 -1690.00

1 300.00

Лікування шкіри косметикою Perma Quest (США)

Лікування шкіри - карбоксітерапія
(насичення шкіри киснем)

Маска «Біошкіра» (насичення шкіри 
гіалуроновою кислотою)

Мезотерапія fRS (Іспанія)

Мезотерапія обличчя 
(внутрішні ін’єкції)

Масаж з маскою по типу обличчя 
Academi (Франція)

Механічна чистка обличчя з поверхневим пілінгом
Механічна чистка обличчя 

ПОСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА

Зволожуючий скраб для сухої шкіри 
кукурудзяна мука, мед, вершки, оливкова олія

Антицелюлітний фітнес-скраб 
кава, оливкова олія, кориця

Тонізуючий скраб для еластичності шкіри 
кава, мед, оливкова олія

Біо-регенеруючий медовий скраб 
вершки, мед, вівсяна мука

СКРАБУВАННЯ 

Антицелюлітне обгортування 
 «Апельсин в шоколаді»

Детокс-обгортування з водоростями 
ламінарії

Антивікове відновлююче медове 
обгортування

ОБГОРТУВАННЯ

працює по замовленню

Доглядова процедура преміум класу
Casmara (6 процедур від 60 до 90 хвилин)
Доглядова процедура Skeyndor

1000.00120

1200.00120

55

Тривалість, хв

700.00

25 хв. 300.00

Ціна, грн.Тривалість, хв

1000.00130

120.0020 хв.

15 хв.
15 хв. 250.00

200.00

Ціна, грн.Тривалість:

120

1200.00130

1250.00

Ціна, грн.

SPA-програма 
«Шоколадна насолода»

Прогрівання у римській парній, кавовий 
пілінг, східний мильний масаж, 
прогрівання у римській парній, 
шоколадний масаж, чашка какао або 
рідкого шоколаду

Берберський хамам для глибокої 
релаксації та детоксикації
Прогрівання у римській парній, пілінг рукавицею кессе, 
східний мильний масаж, релаксуючий аромамасаж, 
чорне мило

Прогрівання у римській парній, пілінг рукавицею кессе, 
релаксуючий аромамасаж

Прогрівання у римській парній, пілінг рукавицею кессе, 
східний мильний масаж, релаксуючий аромамасаж

Прогрівання у сінній парній з лікувальними 
закарпатськими травами, скрабування тіла баношем - 
сумішшю кукурудзяної муки та вершків, мильний масаж 
натуральним милом «Секрет старого мольфара», друге 
прогрівання у сінній парній, релаксуючий аромамасаж

Прогрівання у римській парній, пілінг рукавицею кессе, 
східний мильний масаж, масаж тіла з молоком та 
медом, релаксуючий аромамасаж

Закарпатський хамам – унікальна 
процедура з натуральними травами та 
особливим колоритом

Джалім-хамам - омолоджуюча процедура 
для коханих жінок  

Турецький хамам для глибокої 
релаксації та детоксикації

Експрес-хамам для швидкого 
оновлення та покращення стану шкіри

ХАМАМкращий подарунок 
коханій жінці

Ванна «Клеопатри»
маска на обличчя, перлинна ванна з 
молоком та медом

Фітованна  з настоями карпатських трав 
валеріана, шавлія, лаванда 
Пивна ванна
Винна ванна

ВОДНІ SPA-ПРОЦЕДУРИ

Ціна, грн.

1 000.00 1 год.

1 год.

1 год.

300.00

Тривалість:

Тривалість: Ціна, грн.

1 год. 100.00

1 год.

150.00

2 год.

5-20 хв. 100.00

60.00

40.00

1 год.

500.00

400.00

70.00

20.00

65.00

20.00

20.00

10.00

60.00 

Ціна, грн.Тривалість:

Ціна, грн.Тривалість

300.00

60.00

120.001 год.

150.00

1 500.00

50.00

3 000.00

2 400.00

1 200.00

1 680.00

800.00

50 год.

60 год.

60 год.

20 год.
20 год.

20 год. 400.00

50 год. 1 500.00

2 год. 1 200.00

5 000.00

протягом дня
протягом дня

протягом дня

Оренда СПА-центру, 
не більше 8 гостей 
Візит до СПА-центру 1 гість 
  кожен наступний гість
Сауна: сінна/фінська/римська
Душ вражень
Галокамера (дорослий сеанс) 
Галокамера (дитячий сеанс) 

SPA ЦЕНТР

Дерев’яна баня (не більше 8 гостей) 
додатково не більше 2-х осіб по 50 грн./за гостя
Чан (не більше 6 гостей)   
Віник для бані 
(березовий, липовий, кленовий, дубовий)
Шапка для бані
Одноразова шапка для бані
Рукавиця для бані
Оренда рушника для бані (1 шт.)  
Оренда простирадла для бані (1 шт.) 
Одноразові тапочки
Оренда банного комплексу

ВСЕ ДЛЯ БАНІ

вигідна 
пропозиція
Абонемент на басейн
Абонемент на басейн
Абонемент на басейн для дітей до 14 років
Абонемент на басейн для дітей до 14 років
Комплекс 
басейн, тренажерний зал, галокамера
Комплекс для дітей до 14 років
басейн, тренажерний зал, галокамера
Фітнес

АБОНЕМЕНТ

Басейн
Басейн для дітей до 14 років
Басейн (відкритий)
Басейн (відкритий) для дітей до 14 років
Оренда  критого басейну
Оренда  відкритого басейну
Застава  за користування рушником

БАСЕЙНБасейн в понеділок 
працює з 17-00


