
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

SPA RITUALS IN THE MOROCCAN HAMMAM 

 
 

СПА РИТУАЛИ В ХАМАМІ (МАРРОКАНСЬКИЙ) 
 

 

СПА РИТУАЛИ MORJANA / SPA MORJANA RITUALS 

Аромати Сходу та виключно натуральні компоненти марроканської косметики та чайна церемонія зі 

смачним трав’яним чаєм подарують відчуття незабутнього відпочинку. Ритуал здатен розслабити та надати 

душевну рівновагу. Ви тримаєте незабутні відчуття від очищення шкіри рукавичною Kesse, від глибокого 

живлення та зволоження нату-ральними масками. 

The flavours of the East, only natural ingredients of the Moroccan cosmetics and having a tea party with a delicious, herbal tea 

will give a sense of an unforgettable vacation. You will gain relaxation and emotional balance, have your skin cleansed with the 

use of a Kesse mitten, deep nourishment and hydration with a set of natural masks. 

 
«Тисяча та одна ніч» / «A thousand and One Night» 1800 
(очищення та детоксикація) / (cleansing and detoxification) 

Прогрівання в хамамі – пілінг-масаж рукавицею Kesse з марокканським чорним милом – обгортання 

мінеральною глиною Гассул – нанесення натурального арганового масла. 

Warming up in the Hammam – Peeling massage with Kesse mitten with the use of the 

Moroccan black soap – Body wrap in Ghassoulite mineral clay – Application of natural argan oil. 

 
«Таємниця подорожей» / «The Mystery of Travelling» 1900 
(зволоження та живлення) / (hydration and nutrition) 

Казковий східний ритуал починається з прогрівання в хамамі. – Нанесення маррокан-ського Чорного 

мила та пропарення – Пілінг-масаж рукавицею Kesse (скраб «Мед с ми-гдалем» - обгортання тіла маслом 

Ши – Нанесення натурального бурштинового масла. 

A fabulous oriental ritual begins with a warming up in the Hammam – Application of the Moroccan black soap and steaming 

– Peeling massage with Kesse mitten – Scrub «Honey and Almond» – Body wrap with Shea butter – Application of natural 

amber oil. 

 
«Імператорський» / «Imperial» 2200 

(живлення та відновлення) / (nutrition and regeneration) 

Вишуканий марокканський ритуал краси, який зволожує шкіру, розслабляє тіло, за-спокоює та дарує 

внутрішню радість. Прогрівання в хамамі – (скраб «Мед з мигдалем» - медове обгортання – нанесення 

танучого меду). 

An exquisite Moroccan beauty ritual that nourishes and rejuvenates the skin relaxes the body and brings peace and joy 

to the soul. Warming up in the Hammam – Scrub of your choice: «Honey and Almond» Applying melting honey.



 

 

СПА РИТУАЛ THALGO / SPA RITUALS THALGO 

Відкрийте для себе ароматну та манливу атмосферу чарівного моря, яка знімає 

напруження та розслаблює тіло і мозок. 

Discover the aromatic and enchanting magical atmosphere of the magic sea, which gives You the relaxation of mind and 

body and relieves nervous tension. 

 
«Море та відчуття» / «The Sea and Sensations» 1650 
 

Розкішна глибоко розслабляюча процедура с теплими вулканічними камеями та Морським скрабом, 

чуттєва подорож, народжена завдяки злиттю двох світів: моря та мінералів. Це повне умиротворення та 

гарне самопочуття. (Процедура проводиться в кабінеті) 

A luxurious deeply relaxing procedure with warm volcanic stones and sea scrub, a sen-sual journey born of the merger 

of two worlds: the sea and minerals. It gives a complete sense of peace and feeling well. (The treatment takes place in a 

salon) 

 
ОБГОРТАННЯ / WRAPPING 

Обгортання з морськими мікронізованими водоростями 1300 

Wrapping with micronized sea weeds 

Обгортання з морськими мікронізованими водоростями + скрабування 1700 

Wraps with sea micronized algae + scrubbing 

Обгортання «Сіль океану» 900 

Wrapping «The Salt of the Ocean» 

Обгортання «Зелений чай» 1700 

«Green Tea» wrapping 

Обгортання «Апельсин» 1700 

«Orange» wrapping 
 

Медове обгортання 1700 

Honey wrapping 

Вологе сповивання Styx 1400 

Wet swaddling Styx 

Обгортання ліфтингове Bruno Vassari 2800 

Wrapping lifting Bruno Vassari 

Обгортання Detox 1200 

Detox Wrap 

Обгортання антицелюлітне Bruno Vassari 2400 

Wrap anti-cellulite BrunoVassari 

Обгортання Osmothermy Ericson 1550 

Osmothermy Ericson body wrap 

 

СКРАБУВАННЯ / SCRUBBING 

Скрабування тіла на основі французької косметики Charme d’Orien 900 

Body scrubbing based on French cosmetics Charme d’Orient



 

 

СКРАБУВАННЯ В ХАМАМІ / SCRUBBING IN HAMAMME 

Хамам-скрабування Morjana 

Hammam scrubbing Morjana honey and almond 

 
МАСАЖІ / MASSAGES 

Класичний масаж тіла (60 хв/90 хв) 

Classic body massage (60 min/90 min) 

Класичний масаж спини (30 хв) 

Classic back massage (30 min) 

Масаж шийно-коміркової зони (30 хв) 

Massage of neck and collar area (30 min) 

Лімфодренажний масаж тіла (60 хв/90 хв)  

Lymphatic drainage body massage (60 min/90 min) 

Лімфодренажний масаж рук та ніг (40 хв) Lymphatic 

drainage arms and legs massage (40 min) 

Антицелюлітний масаж (40 хв/60 хв) 

Anti-cellulite body massage (40 min/60 min) 

Спортивний масаж (60 хв/ 

90 хв) Sports massage (60 min) 

Хіромасаж тіла (60 хв) Body 

chiromassage (60 min) 

Масаж дитячий (40 хв) 

Massage for children (40 min) 

Стоунтерапія (60 хв/90 хв) Stone 

therapy (60 min/90 min) 

Розслабляючий масаж з маслом Ши (60хв/90 хв) 

Relaxing massage with Shea butter (60 min/90 min) 

Ліпка живота (40 хв) Modelling of 

abdomen(40 min) 

Масаж для вагітних             
(40 хв/60 хв) Massage for pregnant 

women 

Медовий масаж 
Honey massage 

Масаж Аюрведа (60 хв) 

Ayurveda massage (60 min) 

Точковий масаж стоп (30 хв) 

Acupressure foot massage (30 min) 

Арома-масаж (60 хв/90 хв) Aroma 

massage (60min / 90min) 

Парний масаж тіла з маслом Ши (60 хв/90 хв) 

Steam body massage with Shea butter (60min / 90min) 
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ХАМАМ (ТУРЕЦЬКИЙ) / HAMMAM (TURKISH) 

Хамам (30 хв) 700 
Hammam (30 min) 

Хамам (40 хв) 900 
Hammam (40 min) 

Хамам Strong (60 хв) 1100 

Hammam Strong (60 min) 

 

АПАРАТНА КОСМЕТОЛОГІЯ ТІЛА 
BODY HARDWARE-CONTROLLED COSMETOLOGY 
 
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА СТАНЦІЯ SLIM UP ULТRA 
/ MULTIFUNCTION STATION SLIM UP ULTRA 

Slim Up ULTRA-SLIM 900 

(програма для стрункої фігури показана при загальній наявності целюліту та локальних 

жирових відкладеннях) (60 хв) 

(a programme for building a shapely figure is indicated with the general presence of cellulite and local fat deposits) (60 min) 

Slim Up ULTRA-MODEL 900 

(антицелюлітна програма, яка направлена, перш за все, на ліквідування целюліту 4-го 

ступеня, а також на боротьбу с локальними жировими відкладенями) (60 хв) 

(an anti-cellulite programme primarily aimed at elimination of 4th-degree cellulite and at the elimination of local fat deposits) (60 min) 

Slim Up ULTRA-MASS 700 

(дія програми направлена на підтягування сідниць, живота та плечей) (40 хв) 

(the programme addresses the tightening of buttocks, belly and shoulders) (40 min) 

Slim Up ULTRA-LIPOCELL 900 

(програма показана на початкових стадіях целюліту, при набряковому целюліті, 

а також при важкому кровообігу) (60 хв) 

(the programme is indicated at the cellulite initial stages, edematous cellulite and poor blood circulation) (60 min) 

Slim Up ULTRA-FIBROCELL 900 

(сильна антицелюлітна програма при рецидивному целюліті) (60 хв) 

(a specially powerful anti-cellulose programme for a tough untreatable and recurrent cellulite) (60 min) 

Slim Up ULTRA-MEGASLIM 700 

(найсильніша програма для схуднення. Застосовується у випадку сильного ожиріння, 

коли під шкірою помітне велике скупчення жиру) (40 хв) 

(the most powerful slimming programme from the hardware memory. It is used in the case of massive obesity, when large 

fat accumulations are clearly visible under the skin) (40 min) 

IMPERIUM MED 650 

Кавітація (1 зона) (30-40 хв) 

Cavitation (1 area) (30-40 min) 

ПРЕСОТЕРАПІЯ / PRESSURE THERAPY 475 

Пресотерапія Perfecta для ніг, стегон та талії (30 хв) 

Pressure therapy Perfecta for legs, thighs and waist (30 min) 

RF IMPERIUM MED 650 

Радіохвильовий ліфтинг тіла (1 зона) (30-40 хв) 

Radio wave body lifting (1 area) (30-40 min)



 

 

КАБІНЕТ ГІДРОМАСАЖУ / HYDROMASSAGE ROOM 

Гідромасаж класичний (30 хв/45 хв) 
Classic hydromassage (30 min/45 min) 

Перлинні ванни (20 хв) 
Pearl baths (20 min) 

Вихрові ванни (20 хв) 
Whirlpool baths (20 min) 

Ванна Клеопатри (60 хв) 
Cleopatra’s bath (60 min) 

Активна добавка для ванн 
Active bath additive 

Магнієвий фітоконцентрат, мінеральні кристали 
Magnesium phytoconcentrate, mineral crystals 

Кристалічний концентрат (Бішфіт) 
Crystalline concentrate (Bishfit) 

 
ДОДАТКОВІ ІНГРЕДІЄТИ / ADDITIONAL INGREDIENTS 

Масло Ши для тіла (30 мл) 
Body Shea butter (30 ml) 

Морський плазна-гель Thalgo (10 мл/40 мл) 
Sea plasma gel Thalgo (10 ml/40 ml) 

Танучий мед (20 мл)  
Melting honey (20 ml) 

Гель-ліфтинг Форте (20 мл) 
Lifting gel Forte (20 ml) 

Крем зволожуючий Reminesens (Gerards) (40 мл) 

Moisturising cream Reminiscence (Gerards) (40 ml) 
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ДОГЛЯДИ ERICSON LABARATOIRE 
TREATMENTS FROM ERICSON LABARATOIRE 

 

Біо Пюр / Bio Pure 

Пептидний детокс та оксигенація шкіри. Потужна терапія для мешканців мегаполісів. 

Захист шкіри від кисневого голодування та забруднень. 

Peptide detox and skin oxygenation. Powerful therapy for residents of megalopolises. Protecting skin from oxygen 

starvation and pollution. 

 
Гідро Клінік / Hydro Clinics 

Глибоке зволоження та живлення шкіри – підвищення еластичності, потужна реге-нерація 

пошкодженої шкіри, покращення кольору обличчя, заповнення зморшок. 

Deep moisturizing and nourishing the skin - increasing elasticity, powerful regeneration of damaged skin, improving 

complexion, filling wrinkles. 

 
Слім Фейс Ліфт / Slim Face Elevator 

Моделювання овалу обличчя, відновлення контуру, потужний ліфтінг, зменшення другого 

підборіддя, прибирає набряклість, заповнює зморшки. 

Face contour modeling, contour restoration, powerful lifting, reduction of double chin, 

removes puffiness, fills wrinkles. 
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Фемініті / Feminiti 2010 

Відновлення гормонального балансу шкіри, інтенсивне зволоження, розгладження 

зморшок. Профілактика передчасного старіння шкіри. Інтенсивний відновлюючий та зволожуючий 

догляд. 

Restoration of hormonal balance of the skin, intensive moisturizing, wrinkle smoothing Prevention of premature aging of 

the skin. Intensive restoring and moisturizing care. 

ПІЛІНГ / PEELING 

Мигдалевий 800 
Almond 

Феруловий 800 

Ferulovy 

Джеснера+ретиноловий 1650 

Jesner + Retinol 

Лужний пілінг DANNE Alkaline Wash 1070 

(рубці, постакне, освітлення пігментації, видалення небажаного волосся на обличчі/тілі, гіперкератоз, фолікуліт, розтяжки) 

Alkaline Peeling DANNE Alkaline Wash (scars, post-acne, lightening of pigmentation, removal of unwanted hair, face / body, 

hyperkeratosis, folliculitis, stretch marks) 

Лужний пілінг DANNE Alkaline Wаsh+ферментна маска 1620 
Alkaline Peeling DANNE Alkaline Wash + Enzyme Mask 

Пілінг ретиноловий (Yellow peel) 950 
Retinol peeling (Yellow peel) 

Видалення мертвих клітин Prozyme 1480 
Removal of dead cells Prozyme 

Очищення с Pronzyme + Sebum soak 1480 
Cleansing with Pronzyme + Sebum soak 

Пілінг саліциловий 25% (15 хв) 950 
Salicylic peeling 25% (15min) 

Пілінг саліциловий 25% + ретиноловий (30 хв) 1450 
Salicylic peeling 25% + retinol (30 min) 

МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ / FACE MASSAGES 

Хіромасаж (30 хв) 560 

Chiromassage (30 min) 

Міопластика обличчя (60 хв) 700 

Face myoplasty (60 min) 

Лімфодренажний масаж (30 хв) 600 
Lymphatic drainage massage (30 min) 

Ліфтинговий масаж (30 хв) 560 

Lifting massage (30 min) 

Класичний масаж (30 хв) 500 
Classic massage (30 min) 

Японський масаж «Кобідо» (60 хв) 900 

Cobido, Japanese massage (massage of face, head hairy area, decollate and legs) (60 min) 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ МАСАЖУ / MASSAGE FACILITIES 
Масло збагачене фітоестрогенами Feminity Ericson (6 мл) 250 

Oil enriched with phytoestrogens Feminity Ericson (6 ml)



 

 

ДОГЛЯДИ DANNE / DANNE TREATMENT 

Ферментна маска-догляд Danne / Enzyme facial mask Danne Підтягує 

та зміцнює знесилені м’язи обличчя / Tightens and strengthens the weakened muscles 
of the face 

Нормалізує обмінні процеси, меланогенез, секреторну активність сальних залоз, покращує кровообіг і лімфодренаж, 

виводить токсини, зволожує, живить шкіру. / Normalizes metabolism, melanogenesis, and secretory activity of the sebaceous 

glands; improves blood circulation and lymphatic drainage, removes toxins, and moisturizes and nourishes the skin. 

Потрійна маска «М’язовий бендінг» Dаnnе 
Triple mask “Muscle banding” Danne 

Маска «Швидкої краси» Dаnnе 
Quick Beauty Mask Danne 

Миттєвий ліфтінг с Quick Peel Dаnnе 
Instant lifting with Quick Peel Danne 

Догляд «Мати нареченої» Dаnnе 
Care “Mother of the Bride” Danne 

Атравматичне очищення Danne 
Atraumatic cleaning Danne 

Глибока ревізія шкіри (micro peel+sebum soak) Danne 
Deep revision of the skin (micro peel + sebum soak) Danne 

Глибоке очищення шкіри з Micro Peel Danne 
Deep cleansing of the skin with Micro Peel Danne 

Лімфодренаж Danne 
Lymphatic drainage Danne 

Тренування судин. Ліфтинг Danne 
Vascular training. Danne lifting 

АПАРАТНА КОСМЕТОЛОГІЯ ОБЛИЧЧЯ 
FACE HARDWARE-CONTROLLED COSMETOLOGY 
Ультразвуковий пілінг 
Face ultrasonic peeling 

Гідродермообразія обличчя 
Facial hydraulic dermabrasion 

Оксимезотерапія обличчя 
Facial oxymesotherapy 

Оксимезотерапія обличчя+шия+декольте 
Oxymesotherapy of face+neck+decollate 

Радіохвильвий ліфтінг 1 зона (шия, декольте) 
Radio-wave lifting 1 area (neck and decollate) 

Радіохвильовий ліфтинг (обличчя) 
Radio-wave lifting (face) 

Радіохвильовий ліфтинг (обличчя +шия+ декольте) 
Radio-wave lifting (neck and decollate) 

 

ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ / SKIN CLEANSING 

Спрей DANNE Herb and Mineral (2,5 мл) 
Spray DANNE Herb and Mineral (2,5 ml) 

Скраб DERMALOGICA (щоденний суперфоліант) (2,5 мл) 
Scrub DERMALOGICA (daily superfoliant) (2,5 ml) 
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ДОГЛЯДИ ЗА ОБЛИЧЧЯМ / FACE CARE 

Догляд для очей Age perfection (ліфтинг, зволоження, омолодження) 800 
Eyes care «Age perfection» (lifting, moisturisation and rejuvenation) 

Догляд з колагеновим листом (зволоження) 1450 
Care with collagen sheet (moisturising) 

Догляд Casmara 1800 
Care Casmara 

Неінвазивна карбокситерапія (40 хв) 1500 
Non-invasive carboxytherapy (40 min) 

Неінвазивна карбокситерапія (скорочена програма) 1100 
Non-invasive carboxytherapy (shortened program) 

 
ФІНАЛЬНІ КРЕМИ, СИРОВАТКИ / FINSHING CREAMS AND SERUMS 

Крем Acu Crème DANNE (2 мл) 100 
Cream Acu Crème DANNE (2 ml) 

Крем DERMALOGICA (1,5 мл) 100 
Cream DERMALOGICA (1,5 ml) 

Крем Гідра Клінік (3 мл) 170 
Cream Hydro Clinics (3 ml) 

Крем Біо Пюр (3 мл) 220 
Cream Bio Pur (3 мl) 

Крем Феменіті (3 мл) 200 
Femenity cream (3 ml) 

Анестезія (5 мл) 180 
Anesthesia (5 ml) 

Крем Hedrant PostTreatments SPF30 MediCare (3 мл) 90 
Hedrant Post Treatments SPF30 MediCare Cream (3 ml) 

 
ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ / EXTRA PROCEDURES 
МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ / FACIAL MASKS 

Маски для обличчя HYDRO PEPTIDE (5 мл) 350 

Facial masks HYDRO PEPTIDE (5 ml) 

Маски для обличчя Dermalogica (5 мл) 250 

Facial masks Dermalogica (5 ml) 

Заспокійлива маска Dermalogica з колоїдним вівсом (25г) 300 

Soothing mask Dermalogica with colloid oats (25 g) 

Альгінатна маска Casmara 590 

Alginate mask Casmara 

Маска Femenity (5мл) 290 

Mask Femenity (5ml) 

Маска Гідро Клінік (5 мл) 280 
Mask Hydro Clinics (5ml) 

Маска (Acu Masque Danne) 4 мл 310 
Mask (Acu Masque Danne) (4 m)l 

Активатор (Aqua DHerb) (2 мл) 100 
Activator (Aqua DHerb) (2 ml)



 

 



 

 

КАБІНЕТ НІГТЬОВОГО СЕРВІСУ / NAIL SERVICE PARLOUR 

Дитячий манікюр/педикюр      
Children’s manicure/pedicure 

Апаратне шліфування стоп  
Feet hardware-controlled grinding 

Покриття нігтів гель-лаком   
Coating nails with gel varnish  

Френч-покриття нігтів 
гель-лаком  
French coating nails with gel varnish  

Покриття нігтів лаком      
Coating nails with client’s varnish 

Зняття/покриття 
лаком/гель-лаком           
Removal/coating with varnish/gel varnish 
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50/100 

Обгортання рук/ніг  
Wrapping of arms/legs 

Парафінотерапія рук/ніг 
Paraffin therapy for hands/feet 

Спа-педикюр 
SPA pedicure 

Спа-манікюр 
SPA manicure 

Зміцнення нігтів гелем 
Strengthening nails by gel 

Шліфування нігтів 
Grinding nails 

Складна стопа 

(апарат. обробка стопи) 
Folding foot (hardware processing 

of the foot) 

Лікувальне покриття нігтів 
Healing nail coating 
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ НІГТЬОВОГО СЕРВІСУ 
ADDITIONAL SERVICES OF THE NAIL SERVICE PARLOUR 

Рефлекторний масаж стоп (20 хв) 300 
Feet reflex massage 

Корекція довжини та форми нігтів рук, полірування 120 
Hand nails length and form correction, polishing 

Корекція довжини та форми нігтів ніг, полірування 150 
Feet nails length and form correction, polishing 

Маска для ніг 200 

Foot mask



 

 

ДЕПІЛЯЦІЯ ВОСКОВА 
WAX DEPILATION 

Депіляція бікіні (не глибоке) 400 

Bikini depilation (not deep) 

Депіляція бікіні «Голлівуд» 500 

«Hollywood» bikini depilation 

Депіляція верхньої губи 150 

Upper lip depilation 

Депіляція ніг вище колін 250 

Thigh depilation 

Депіляція ніг до колін 250 

Shank depilation 

Повна депіляція ніг 450 

Full leg depilation 

Депіляція пахвових западин 200 

Armpit depilation 

Депіляція рук до ліктя 220 

Forearms depilation 

Повна депіляція рук 300 
Full arms depilation 

 
 
Депіляція спини (ж/ч) 
Back depilation (w/m) 

Депіляція живота (ж/ч) Depilation of 

the abdomen (w/m) 

Депіляція сідниць 
Buttocks depilation 

Депіляція білої лінії живота 
Depilation of the white line 
of the abdomen 

Депіляція брів 
Eyebrow depilation 

Депіляція стоп 
Depilation of feet 

Депіляція колін 
Knee depilation 

Депіляція грудей (чол) 
Breast depilation (men) 

 
 
350/470 

 
300/400 

 
300 

 
180 

 
 
180 

 
150 

 
150 

 
400 

 
НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ТА КОРЕКЦІЯ БРІВ 
EYELASH EXTENSIONS AND EYEBROW SHAPING 

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ / EYELASH EXTENSIONS 

Класика 
Classic 

2D 

3D 

4D 

Голлівуд 
Hollywood 

Куточки 
Corners 

Зняття роботи чужого майстра без подальшого нарощування 
Removing the work of someone else’s master without further expansion 

Зняття роботи чужого майстра з наступним нарощуванням 
Removing the work of someone else’s master, followed by building 
 
Зняття нашої роботи з наступним нарощуванням 
Removal of our work with subsequent build-up 
 
Кольорові вії, L, M вигини 
Colored eyelashes, L, M curves 
 
Ефект стрілки, промінчики та мокрий ефект 
Arrow effect, rays and wet effect 
 
Ламінування вій 
Lamination of eyelashes 

 
 
 
650 

 
700 

750 

800 

850 

 
550 

 
250 

 
200 

 
Безкоштовно 
Free 
 

+150 

 
+150 

 
700



 

 

Фарбування вій 300 
Dyeing of eyelashes 
 
Ботокс +200 
Botox 
 
Ламінування брів+Корекція 700 
Eyebrow lamination + Correction 
 
Ламінування брів + Корекція + Фарбування 800 
Eyebrow lamination + Correction + Painting 
 
Корекція + Моделювання + Фарбування 600 
Correction + Modeling + Painting 

 
 

ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ / LASER HAIR REMOVAL 

Стрижка волосся 
Hair cutting 
 
Лазерна динамічна епіляція голови 
Laser dynamic hair removal of scalp 
 
Лазерна динамічна епіляція потилиці 
Laser dynamic hair removal of the back of the head 
 
Лазерна динамічна епіляція чола 
Laser dynamic hair removal of forehead 
 
Лазерна динамічна епіляція вух 
Laser dynamic hair removal of ears 
 
Лазерна динамічна епіляція обличчя 
Laser dynamic hair removal of face 
 
Лазерна динамічна епіляція брів 
Laser dynamic hair removal of eyebrows 
 
Лазерна динамічна епіляція міжбров’я Laser 
dynamic hair removal between eyebrows 
 
Лазерна динамічна епіляція підборіддя 
Laser dynamic hair removal of chin 
 
Лазерна динамічна епіляція скроней 
Laser dynamic hair removal of temples 
 
Лазерна динамічна епіляція щік 
Laser dynamic hair removal of cheeks 
 
Лазерна динамічна епіляція скроней і щік Laser 
dynamic hair removal of temples and cheeks 
 
Лазерна динамічна епіляція носу 
Laser dynamic hair removal of nose 
 
Лазерна динамічна епіляція верхньої губи 
Laser dynamic hair removal of upper lip 
 
Лазерна динамічна епіляція шиї 
Laser dynamic hair removal of neck 
 
Лазерна динамічна епіляція ареолу 
Laser dynamic hair removal of areolas 
 
Лазерна динамічна епіляція декольте 
Laser dynamic hair removal of decollete 
 
Лазерна динамічна епіляція плечей 
Laser dynamic hair removal of shoulders 

 

Жінки Чоловіки 
 

150 150 

 
1500 1500 

 
500 650 

 
450 500 

 
320 360 

 
1050 1290 

 
290 290 

 
240 240 

 
420 500 

 
320 420 

 
360 450 

 
560 750 

 
240 240 

 
340 450 

 
500 850 

 
320 500 

 
550 550 

 
800 900



 

 
                                                                                                                                                                                                                 Жінки                       Чоловіки 

 
Лазерна динамічна епіляція грудей 
Laser dynamic hair removal of chest 
 
Лазерна динамічна епіляція пахвових областей 
Laser dynamic hair removal of armpits 
 
Лазерна динамічна епіляція кистей рук та пальців 
Laser dynamic hair removal of hands and fingers 
 
Лазерна динамічна епіляція рук до локтів 
Laser dynamic hair removal of forearms 
 
Лазерна динамічна епіляція рук повністю 
Laser dynamic hair removal of full arms 
 
Лазерна динамічна епіляція спини 
Laser dynamic hair removal of back 
 
Лазерна динамічна епіляція білої лінії живота 
Laser dynamic hair removal of abdomen white line 
 
Лазерна динамічна епіляція живота 
Laser dynamic hair removal of abdomen 
 
Лазерна динамічна епіляція попереку 
Laser dynamic hair removal of back 
 
Лазерна динамічна епіляція стегон 
Laser dynamic hair removal of thighs 
 
Лазерна динамічна епіляція внутрішньої частини стегон 
Laser dynamic hair removal of inner thighs 
 
Лазерна динамічна епіляція сідниць 
Laser dynamic hair removalof buttocks 
 
Лазерна динамічна епіляція сідниць частково 
Partial laser dynamic hair removal of buttocks 
 
Лазерна динамічна епіляція бікіні частково 
Partial laser dynamic hair removal of bikini 
 
Лазерна динамічна епіляція глибокого бікіні 
Partial laser dynamic hair removal of deep bikini 
 
Лазерна динамічна епіляція бікіні екстра 
Laser dynamic hair removal of bikini extra 
 
Лазерна динамічна епіляція чоловічого лобка 
Laser dynamic hair removal of male pubis 
 
Лазерна динамічна епіляція колін 
Laser dynamic hair removal of knees 
 
Лазерна динамічна епіляція ніг повністю 
Laser dynamic hair removal of full legs 
 
Лазерна динамічна епіляція стоп та пальців 
Laser dynamic hair removal of feet and toes 
 
Лазерна динамічна епіляція пальців 
Laser dynamic hair removal of toes 
 
Лазерна динамічна епіляція гомілок 
Laser dynamic hair removal of lower legs 

 

1025 1590 

 
625 750 

 
400 500 

 
975 1350 

 
1090 1290 

 
1450 1710 

 
480 575 

 
750 1350 

 
680 890 

 
1550 1825 

 
890 1025 

 
990 1250 

 
690 890 

 
1280 1325 

 
1550 1900 

 
1290 1700 

 
1500 

 
390 500 

 
2690 2750 

 
350 400 

 
240 240 

 
1290 1325



 

 



 

 


