
ПОСЛУГИ 
САЛОНУ КРАСИ 



ANTI - AGE - ТЕРАПІЯ

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ* 
до 60  хвилин

ПЕРЕВАГИ 
м'якість + 37%, блиск + 29%, 

об'єм +29%

Відновлююча серія Renewing розроблена для підтримки ідеа-
льного стану та життєвого циклу шкіри голови і волосся. Продукція з 
Відновлюючої серії ідеально підходить для всіх типів волосся та 
шкіри голови, особливо для людей віком 30/35+. Продукція 
збагачена  сумішшю активних інгредіентів, призначених для виді-
лення фітоактивів, які являються ефективними, мають антиокси-
дантні, протизапальні та продовжуючі життєвий цикл шкіри голови 
та волосся властивостями.

I. - 800 грн
II. - 1000  грн

III. - 1200 грн
IV. - 1300 грн

ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ 
ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
 до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
зволоження, щільність, об'єм,

еластичність

Процедура спрямована на збільшення еластичності, наповнення 
вологою, потовщення волосся, рекомендована для тонких і слабких 
локонів. Гіалуронова кислота і фітоактиви сливи складові засобів. 
Комплекс складається з трьох етапів: очищення спеціальним 
шампунем, насичення філлером і кондиціонування волосся. У складі 
філлера міститься гіалуронова кислота - унікальна новинка від 
лабораторії Davines. Також оригінальним є наявність у формулі 
молекул з дисахаридів, які дарують силу, зволоження, утримують 
вологу, поступово розподіляючи її по всій довжині волосся. Всі 
засоби не мають в складі сульфатів і парабенів. Наповнене життям 
волосся, зволожене і сяюче – ось результат даного догляду.

I. - 500 грн
II. - 700 грн

III. - 900 грн
IV. - 1000 грн

ДИВО КЕРАТИНУ

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
 до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
відновлення, еластичність, 

зволоженість

Кератин, що міститься в "Диві Кератину" виконує дві функції: про-
никає всередину волосся, глибоко відновлюючи структуру, і, в той 
же час, ущільнює поверхню кутикули. Спільно з екстрактом Rosa 
canina (шипшина), багатим на вітамін С кератин має захисну 
функцію та  відмінно відновлює структуру пошкодженого волосся. 
Всі формули містять фітоактив, отриманий з винограду, багатий 
поліфенолами який являється надзвичайним антиоксидантом. 
Ароматична композиція створена на основі ефірних олій 
мандарина, петит грейна і іланг-ілангу. Ці олії зволожують та 
збільшують еластичність волосся. Серія поживних, зволожуючих та 
відновлюючих засобів Davines Natural Tech Nourishing для 
зневодненої шкіри голови і сухого, ламкого, пошкодженого волосся 

I. - 1000 грн
II. - 1200  грн

III. - 1400 грн
IV. - 1500 грн

DAVINES, ІТАЛІЯ



LUXURY OIL SPA THERAPY

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ* 
до 40 хв

ПЕРЕВАГИ 
зволожує, відновлює, надає

екстра блиск

INNOVATIS LUXURY CARE, ІСПАНІЯ

Маска для волосся Luxury Deep Mask  - глибоко зволожує та живить 
волосся. Збагачена маслом ши, колагеном та екстрактом чорної 
ікри - розкішним та цінним джерелом вітамінів та антиоксидантів, 

ЕКСПРЕС-ПРОГРАМА «БЛИСК І СИЛА»
 INFINITY AURUM SALON CARE  

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
 відновлюється баланс 

вологи шкіри голови та волосся, 
програма має стійкий ефект

Експрес-програма направлена на відновлення пошкодженої стру-
ктури волосся. Цьому сприяють унікальні компоненти, а особливо 
природний кератин сої, завдяки якому проходить  регенерація воло-
сся, збільшується їх еластичність та щільність, усувається пори-
стість. Шампунь, мус, сироватка, маска з антиоксидантами швидко 
живлять і зволожують волосся та шкіру голови.

ПРОГРАМА «АБСОЛЮТНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ» 
INFINITY AURUM SALON CARE 

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
до 90 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
відновлення вологи в структурі волосся 

і шкіри голови, виводить токсини, 
стимулює ріст волосся

Програма володіє ефектом детоксикації та сприяє росту 
здорового волосся. Унікальні відновлюючі властивості програми, 
забезпечують компоненти натурального органічного походження: 
гідролізований колаген, гіалуронова кислота, СМС-комплекс, мед, 
екстракти насіння соняшника, бамбуку та лімантесу білого, 
протеїни шовку, кератину та сої. Етапи: очищення, зволоження мусом, 
нанесення зволожуючих, протизапальних та омолоджуючих 
сироваток, відновлюючі креми та фіксуюча олія.

I. - 1100 грн
II. - 1900 грн

III. - 2650 грн
IV. - 3500 грн

LEBEL, ЯПОНІЯ

I. - 700 грн
II. - 1000 грн

III. -  1300 грн
IV. - 1900 грн

ПРОГРАМА «ЖИТТЄВА СИЛА ТА ВІДНОВЛЕННЯ»

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
блиск, шовковистість, еластичність

Завдяки унікальному складу сивороток  що використовуються в 
програмі - красу та здоровя волоссю допомагають відновити 16 
видів амінокислот, протеїни пшениці, сої, шовку, кератину, ліпіди, 
кераміди, а також комплекс кліткових  мембран (СМС). 

I. -  700 грн
II. - 1000 грн

II. - 1300 грн
IV. - 1900 грн



I. -  300 грн
II. - 350 грн

III. - 400 грн
IV. - 450 грн

УКЛАДКА НА БРАШ

УКЛАДКИ

I. -  400 грн
II. - 500 грн

III. - 600 грн
IV. - 700 грн

УКЛАДКА КОКТЕЛЬНА

ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 7-12 РОКІВ

УКЛАДКА + МАСАЖ ГОЛОВИ + НАКРУТКА

I. -  300 грн II. - 350 грн III. - 400 грн

Для дівчат:

УКЛАДКА + МАСАЖ ГОЛОВИ + ПЛЕТІННЯ

I. -  300 грн II. - 350 грн III. - 400 грн

Для хлопців:

СТРИЖКА + МАСАЖ ГОЛОВИ + УКЛАДКА (СТАЙЛІНГ)
350 грн

*  Час на процедуру середній в залежності від довжини та густоти 
волосся:

I. - довжина до 10 см
 II. - довжина до 20 см
III. - довжина до 30 см

IV. - більше 30 см

ІДЕАЛЬНЕ ВОЛОССЯ - ЦЕ РОЗКІШ, ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ 
СОБІ ДОЗВОЛИТИ

і збагачена Омега - 3 жирними кислотами та вітаміном С з високою 
здатністю відновлення гідроліпідного шару кутикули волосся. Олію 
для волосся  Sublime Luxury Fluid було розроблено з використанням 
розкішних та іноваційних інгредієнтів щоб надати молодості вашому 
волоссю. Олія з речовин мертвого моря легка  та  м'яка за  
текстурою та  не залишає слідів після  нанесення.

I. - 450 грн
II. - 550 грн

III. - 650 грн
IV. - 750 грн

Тел.: +38 (0312) 42 81 01
Моб. тел.: +38 (050) 446 30 00

medical@derenivska-kupil.ua

SPA-ДОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

СТРИЖКА + МАСАЖ ГОЛОВИ + УКЛАДКА (СТАЙЛІНГ)
500 грн

За попереднім бронюванням


