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 ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ІРИС»

Одна з головних цінностей Деренівської Купелі — кремнієва вода, яка 
є основою всього оздоровчого процесу. Починаючи з 17 століття, 
унікальні мікроелементи деренівської води та чисте гірське повітря, 
протягом 400 років прославляли курорт на всю Європу. В 
сучасності,  відродивши можливості Деренівської Купелі та 
доповнивши їх передовими апаратними технологіями та надсучасними 
методиками, ми створили унікальний комплексний  продукт, який 
впливає на відновлення, очищення, омолодження та оздоровлення 
організму людини.

ПРОПОНУЄМО ШИРОКИЙ СПЕКТР ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ:

• Відновлення та лікування опорно-рухового апарату
• Стабілізації дисбалансу нервової системи 
• Нормалізації обміну речовин 
• Детоксу та очищення
• Зняття стресу та відновлення енергетичного балансу
• Естетики та корекції тіла
• Косметологічні послуги по догляду за обличчям 
• Догляд та відновлення волосся

Сучасний ритм життя, екологія і стреси відбирають безліч ресурсів у 
кожної людини. Відтак ключова місія нашого Оздоровчого центру 
«Ірис» — подарувати гостеві радість, легкість і гармонію. Завітайте 
до цієї території здоров'я, молодості й краси.
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Загальновідомо, що провести якісне лікування неможливо без 
точної діагностики. Діагностика або check-up організму – це 
перевірка насамперед всіх основних систем організму, яка 
спрямована на  визначення функціонального стану органів та 
систем, попередження розвитку захворювань та виявлення їх на 
ранніх стадіях. 

В процесі діагностики у нашому Оздоровчому центрі Ви маєте 
можливість виявити всі ризики для здоров'я, схильність до того чи 
іншого захворювання, скласти план по відновленню та 
реабілітації всього організму. Крім того, сучасне обладнання 
центру надає можливість провести детальне та повноцінне 
обстеження.

ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ



КОНСУЛЬТАЦІЇ ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛІКАРІВ

КОНСУЛЬТАЦІЯ  ЕНДОКРИНОЛОГА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕВРОЛОГА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА  

КОНСУЛЬТАЦІЯ РЕВМАТОЛОГА 

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЯ 

1500 грн 1500 грн

1500 грн 1500 грн

1500 грн 700 грн

*Всі консультаційні послуги надаються висококваліфікованими лікарями, 
кандидатами медичних наук, доцентами з багаторічним стажем роботи та з 

багатим практичним досвідом перейнятим у країнах Європи та Америки.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРОФІЛЬНИХ ЛІКАРІВ*

КОНСУЛЬТАЦІЯ  ДЕРМАТОЛОГА

ФІЗИЧНОГО КОНСУЛЬТАЦІЯ 
ТЕРАПЕВТА, ЕРГОТЕРАПЕВТА  

КОНСУЛЬТАЦІЯ  ТЕРАПЕВТА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДІЄТОЛОГА

1000 грн
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Для гостей, які проживають в готелях Деренівської Купелі консультація лікаря БЕЗКОШНО!

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ЛІКАРЯ З 8:00 ПО 20:00 - 1000 грн

1500 грн

з біоімпедансометрією

1000 грн

1000 грн

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА

КОМПЛЕКСНЕ УЗД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
щитовидна та паращитовидна залоза, 

печінка, жовчний міхур, селезінка, 
підшлункова залоза, нирки, 

наднирники, простата. 

КОМПЛЕКСНЕ УЗД ДЛЯ ЖІНОК
щитовидна та паращитовидна залоза, 

печінка, жовчний міхур, селезінка, 
підшлункова залоза, нирки, 
наднирники, матка,додатки.

ЕЛАСТОМЕТРІЯ
печінки, щитоподібної та молочної 

залози.

УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ 
ПОРОЖНИНИ

печінка, жовчний міхур, селезінка, 
підшлункова залоза.

1800 грн

1900 грн

1200 грн

700 грн

750 грн

700 грн

700 грн / 1200 грн

УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 

УЗД СУГЛОБІВ

900 грн

УЗД НИРОК, НАДНИРНИКІВ, 
СЕЧОВОГО МІХУРА

УЗД МАТКИ, ДОДАТКІВ 
(трансабдомінально / 

інтравагінально)

УЗД ПРОСТАТИ, СЕЧОВОГО 
МІХУРА

УЗД ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА 
РЕГІОНАРНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ

600 грн

УЗД М'ЯКИХ ТКАНИН 

700 грн

700 грн

УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА НИРОК - 1000 грн



ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

ЗАБІР ВЕНОЗНОЇ КРОВІ 

ПАКЕТ КОНТРОЛЬ БАЛАНСУ ВІТАМІНІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
фолієвва кислота, віт В9,ціанкобаламін, віт В12,паратгормон, кальцитонін, кальцій, 
кальцій іонізований,фосфор, вітамін D. Електроліти крові: Na, K, Cl, Mg, Ir

КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я (ЗАГАЛЬНИЙ)
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, білок загальний, 
сечовина, креатинін, глюкоза, кальцій іонізований, тиреотропний гормон, вітамін D 

КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний, 
альбумін, ГГТ, ЛФ, амілаза загальна, креатинін, сечовина, сечова кислота, 
ліпідограма, глікозильований гемоглобін, кальцій іонізований, залізо, тиреотропний 
гормон, пролактин, індекс HOMA, вітамін D 

КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний, 
альбумін, ГГТ, ЛФ, амілаза- загальна, креатинін, сечовина, сечова кислота, 
ліпідограма, глікозильований гемоглобін, тиреотропний гормон, fPSA, tPSA, індекс 
вільного PSA, індекс HOMA, вітамін D 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
T3 загальний; T4 загальний; ТТГ; ATПO; АТТГ; T4 вільний; T3 вільний; Рецептори ТТГ, 
антитіла IgG

ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид, індекс НОМА

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "ДІАГНОСТИКА РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ" 
anti CCP, anti MCV/ACPA, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор

СУГЛОБОВІ БОЛІ, ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА
С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О, сечова кислота

100 грн

2700 грн

1700 грн

3100 грн

2900 грн

1900 грн

900 грн

1600 грн

650 грн

*Детально, про показники та їх значення, що входять в пакет, можна дізнатись у 
лікаря! В медичному центрі «Ірис» додатково можна провести забір крові на 

окремі показники, яких немає в переліку! 
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ (РОЗГОРНУТИЙ)  
В даний пакет входять загальні показники контролю стану здоров'я жінки (21 
параметр) та включені додаткові показники гормонального фону і  рівня 
електролітів.

ПАКЕТ ПРОБЛЕМИ ЗАЙВОЇ ВАГИ  
Даний пакет аналізів нам допоможе виявити причину надлишкової ваги та містить 
такі показники: біохімічні показники роботи печінки, ниркові проби, гормональна 
панель, ліпідограма, вуглеводний обмін. 

ПАКЕТ ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ
Моніторинг рівня ліпідів, особливо холестерину — важливе завдання кожної людини, 
для профілактики серцево-судинних захворювань. Цей пакет включає у себе 
лабораторні показники з печінковим пробами, нирковим комплексом  та 
електролітами крові. 

ПАКЕТ ПОВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я
Розширений перелік показників крові, який висвітлює роботу всіх органів та систем 
організму на період діагностики. Включає у себе більше як 40 показників.

ПЛР-ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Результат видається на двох мовах з QR- код і підходить для виїзду за кордон

4100 грн

2900 грн

3800 грн

800 грн

1300 грн

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

450 грн

До Ваших послуг різні види ін'єкційних методик, за допомогою яких Ви зможете 
закінчити Ваше планове лікування або покращити загальний стан згідно 

індивідуальних рекомендацій наших лікарів.

МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД

 

ВНУТРІШНЬОМ'ЯЗЕВА ІН'ЄКЦІЯ 
(власні медикаменти) 

ВНУТРІШНЬОВЕННА ІН'ЄКЦІЯ
(власні медикаменти) 

ВНУТРІШНЬОВЕННА КРАПЕЛЬНИЦЯ 
(власні медикаменти) 

250 грн

600 грн

200 грн

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
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ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВА ІН'ЄКЦІЯ 

500 грн

120 грн



Фізіотерапія важлива ланка у фізичній реабілітації людини. Вона 
базується на фізіологічному впливі штучних факторів на 
організм. Фізіотерапія неодноразово доводила свій лікувальний і 
оздоровчий вплив на організм людини. Устаткування  нашого 
Оздоровчого центру охоплює всю апаратну фізіотерапію. Це і 
електролікування, і магнітотерапія, і ультразвукова терапія та  
електростимуляція.

Фізіотерапевтичні методи лікування майже безболісні і при цьому 
практично не викликають побічних дій, алергічних реакцій. Після 
проведення  к урсу  фіз іотерапевтичних  процедур в 
профілактичних цілях спостерігається стійкий ефект, який може 
тривати від кількох місяців до року. А в поєднанні фізіотерапії з 
внутрішнім прийомом мінеральних вод та масажних послуг 
спостерігається стимуляція імунної системи та мобілізація 
власних захисних сил організму. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
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Використання магнітного поля для лікування будь-яких запальних процесів в тканинах, 
внаслідок чого покращується самопочуття, нормалізується сон та функції 
організму.  

МАГНІТОТЕРАПІЯ

Інноваційний метод фізіотерапії, який стимулює природні процеси регенерації, 
скорочує час відновлення м'язів, зв'язок і фасціальної тканини за допомогою 
електромагнітної енергії, яка перетворюється на тепло. Цей метод є пріоритетним 
при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату.

450 грн

ТЕКАР-ТЕРАПІЯ ОДНІЄЇ ЗОНИ ТЕКАР-ТЕРАПІЯ ДВОХ ЗОН  

600 грн 900 грн

ВАЖЛИВО!
Всі процедури надаються згідно призначення лікаря.

Лікування електричними струмами різної інтенсивності та форми, які 
використовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, нервової системи, 
шлунково-кишкового тракту. При електрофорезі додатково використовуються 
лікарські засоби. 

 
*Карипаїн позитивно впливає на пошкоджені кісткові і хрящові тканини. Діюча 
речовина має природне походження: його отримують з соку папайї, тому засіб 
також називають папаїн. Карипаїн містить особливий протеолітичний фермент, 
який діє на не колагенові структури. Карипаїн розсмоктує зруйновані компоненти 
хряща або міжхребцевих дисків, при цьому не впливаючи на колаген, який входить до 
складу здорового хряща.

Застосування ультразвукових хвиль різної частоти та інтенсивності, які проводять 
молекули лікарських препаратів (при потребі), тим самим стимулюючи 
відновлювальні та тканинно-обмінні процеси. 

УЛЬТРАЗВУКОВА 
ТЕРАПІЯ  

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ 

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ З 
ОЗОНІКОНОМ* 

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ
З КАРИПАЇНОМ*

АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ 

ДІАДИНАМОТЕРАПІЯ 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З  
КАРИПАЇНОМ *

450 грн

450 грн

450 грн

450 грн

600 грн

450 грн 600 грн
480 грн

600 грн

*Озонікон – швидко  та ефективно допомагає при болях у суглобах та м'язах, 
гематомах та у захворюваннях хребта. Діюча речовина – активний озон, екстракти 
квітів арніки, хондроїтин, глюкозамін, пантенол, які  мають хондропротекторну дію, 
протизапальну дію, обезболюючу та ранозагоюючу. 
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АПАРАТ SOLEOSONOSTIM 

 АПАРАТ DIMAP D2000 

АПАРАТ THERMO-TK



Метод фізіотерапевтичного впливу на захворювання опорно-рухового апарату за 
допомогою ультразвукових хвиль певної частоти, які фокусуються у визначеній 
ділянці тіла, надаючи чітко спрямовану терапевтичну дію, не пошкоджуючи тканини 
організму. При цьому виникають значні механічні напруження, які здатні руйнувати 
патологічні утворення (нарости, шипи та інше).

УДАРНО – ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ ОДНІЄЇ 
АНАТОМІЧНОЇ ДІЛЯНКИ

УДАРНО – ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
П'ЯТКОВОЇ ШПОРИ

600 грн 800 грн

Застосування змінного електричного струму високої частоти, що викликає 
резонансні коливання клітин всередині організму, посилює біохімічні процеси в них, 
прилив життєвих сил та зменшення болей. Має широкий спектр застосування в 
медицині та хороші результати при лікуванні ожиріння і целюліту.

ВИСОКОТОНОВА ТЕРАПІЯ 

700 грн

Інгаляція -  це введення в організм лікарських засобів або біологічно активних 
речовин шляхом вдихання у виді розчину аерозолю. 

ІНГАЛЯЦІЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ 

ІНГАЛЯЦІЯ З ЛІКУВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ
(протинабрякова суміш, декасан, хлорофіліпт, ментол-евкаліпт) 

100 грн10

200 грн10

ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ
(інгаляційний метод)

Відноситься до природних методів, який дозволяє швидко усунути кисневий голод, 
покращує засвоєння клітинами глюкози, стимулює вироблення біологічно активних 
сполук, збалансовує роботу органів та систем. Також його особливістю є 
неспецифічний вплив на організм: регуляція захисних й адаптивних реакцій.

300 грн30

Дарсонвалізація – один з видів фізіотерапевтичних процедур, де основний вплив на 
тканини відбувається короткочасними імпульсами змінного струму високої частоти і 
напруги, але малої сили. При цьому виникають і терапевтично впливають такі 
фактори як незначне тепло, інфрачервоні промені, низькочастотний ультразвук 
та озон.

ДАРСОНВАЛЬ ДАРСОНВАЛЬ ВОЛОСИСТОЇ 
ЧАСТИНИ ГОЛОВИ

400 грн 450 грн

1200 грн30

ОЗОНОТЕРАПІЯ
( )внутрішньовенно

Терапевтична методика, в основі якої лежить внутрішньовенне введення 
концентрованого озону. Вона має протизапальну, противірусну, 
антибактеріальну, антигрибкову, імуномодулюючу, знеболюючу дію.   В 
результаті цього посилюється метаболізм, зменшується  больовий синдром, 
підвищується імунітет, і відбувається загальна детоксикація організму.

10

АПАРАТ HITOP1TOUCH 

АПАРАТ ENPLUS 

АПАРАТ КОРОНА 

ІНГАЛЯЦІЇ 
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Важливу роль у реабілітації займають рухові методи відновлення. 
До них відносяться всі види занять, які допомагають відновити 
втрачені рухи, зняти важкість та біль у більш навантажених зонах 
хребта, збільшити функціональні резерви організму, відновити 
працездатність та покращити загальний стан людини.  

Для досягнення вище поставлених цілей використовується і 
поєднання водного питного режиму, і природні фізичні фактори 
(сонце, повітря, термальні води), і фізичні вправи згідно 
індивідуальних рекомендацій лікарів-реабілітологів та 
курортологів. 

 ДОДАТКОВІ МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ



ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА
Лікувальна фізична культура (ЛФК) – як метод реабілітації, який полягає в 
застосуванні фізичних вправ та сприяє більш швидкому і повноцінному відновленню 
втрачених діапазонів рухів, оздоровленню та укріпленню всього організму.  

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА НА ПРОФІЛАКТОРІЇ ЄВМІНОВА 
Заняття за Методикою Євмінова запускають механізми самовідновлення структур 
хребта та дозволяють вилікувати більшість захворювань хребта в будь-якому віці: від 
порушень постави і сколіотичної хвороби, до різних проявів остеохондрозу – 
міжхребцевої кили, радикуліту, спондилоартрозу та ін.

ОРЕНДА СКАНДИНАВСЬКИХ ПАЛОК (ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ)

АКВААЕРОБІКА 
Аквааеробіка – це ефективна програма тренувань у воді. Всі заняття проходять під 
музичний супровід, що робить уроки емоційними і яскравими. Важливим відмінком таких 
вправ є зниження навантажень на хребетний стовп і в цілому на опорно-руховий 
апарат.

АПІТЕРАПІЯ (ПО СЕЗОНУ)
Чудова комплексна терапія на весь організм людини, що базується на близькому                                
контакті з бджолиною сім'єю. Лікувальний ефект полягає в дії мікровібрацій та 
іонізованого повітря, що виникає в результаті праці бджіл у вулику. Позитивно діє на 
нервову, м'язеву, репродуктивну і ендокринну системи, та опорно-руховий апарат. 
Покращує діяльність дихальної та серцево-судинної систем (нормалізує 
артеріальний тиск, покращує кровообіг).

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРЕНУВАННЯ
   

450 грн60

300 грн30

500 грн60

СКАНДИНАВСЬКА ХОДА (З ІНСТРУКТОРОМ) 
Скандинавську ходьбу по праву можна назвати комплексом загальних фізичних 
вправ, яка покращує роботу опорно-рухового апарату, серцево-судинної, 
дихальної, та нервової систем. Під час ходьби задіються 90% м'язів, включається 
правильна робота суглобів, підвищується рівень мозкового кровопостачання, 
стабілізується тиск, покращується координація рухів, зникає депресія та 
знижується емоційна перевтома. 

450 грн60

500 грн60

150 грн60

30 300 грн

одної анатомічної ділянки

КОНСУЛЬТАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА
З МАНУАЛЬНИМ М'ЯЗЕВИМ ТЕСТУВАННЯМ  

1500 грн60

КІНЕЗІОТЕРАПІЯ

800 грн40

КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ

500 грн

одної анатомічної ділянки
ЛІМФОДРЕНАЖНЕ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ

500 грн
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Для водолікування використовується декілька видів мінеральної води:

Лікувальна мінеральна вода з високим вмістом кремнію та інших мікроелементів 
має позитивний вплив на стан кісткового обміну, пришвидшує синтез колагену 
та  має здатність зменшувати рівень холестерину. Крім того вона наділена 
вираженими детоксикаційними властивостями, які сповільнюють процеси 
старіння, виводять шлаки та покращують обмінні процеси.

У термальній воді «Закарпатська-2» провідними є високий вміст кремнієвої 
кислоти, наявність борної кислоти та температурний фактор (43°С), 
особливо при зовнішньому застосуванні. Тому вода «Закарпатська 2» 
рекомендована для лікування і профілактики цілої низки захворювань та в 
цілому позитивно впливає на здоровя та стан шкіри. 

Природна питна вода, яка одержана з артезіанської свердловини, має 
багатий мікро- та макроелементний склад, містить природній кремній, йод, 
цинк та мідь і в основному складі води переважають гідрокарбонати. Крім того, 
вона містить цілу низку життєво необхідних мікроелементів, які зумовлюють 
фізіологічну повноцінність питної води .

13

ВОДОЛІКУВАННЯ

«ЗАКАРПАТСЬКА 1»

«ЗАКАРПАТСЬКА 2»

«ДЕРЕНІВСЬКА КУПІЛЬ» 



Внутрішній прийом питної лікувальної, термальної, гідрокарбонатної 
натрієвої мінеральної води

РЕКОМЕНДОВАНО: для профілактики та лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту, а саме, хронічні гастрити типу А,В, хронічні панкреатити, хронічні 
коліти, хронічні холецестити та інші; для профілактики та лікування захворювань 
сечо-статевої  системи, а саме,  хронічний пієлонефрит, хронічний 
гломерулонефрит, цистит та інші.

ТЕРМАЛЬНІ  ЛІКУВАЛЬНІ  ДЖЕРЕЛА

 

БЮВЕТ 

БАЛЬНЕОЛОГІЯ

Зовнішнє застосування термального басейну з мінеральною, лікувальною 
водою «Закарпатська2»

РЕКОМЕНДОВАНО: для профілактики та покращення роботи опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної та нервової системи. Сприяє у лікуванні низки 
гінекологічних захворювань та патологічних станів. Має колосальний вплив на 
обмінні процеси в організмі, на регенерацію шкірних покривів та створює 
додатковий заспокійливий ефект. 

ВАЖЛИВО!
Використання всіх вод з термальних джерел тільки згідно 

рекомендацій лікаря!

 

ПІДВОДНИЙ РУЧНИЙ
 ДУШ-МАСАЖ 

МОЛОЧНА ВАННА 

ВАННА ЛАГУНА

ВАННА АРКТИКА 

ВАННА КЛЕОПАТРИ 

МІНЕРАЛЬНА ВАННА    

ВУГЛЕКИСЛА ВАННА 

ВИХРОВИЙ ГІДРОМАСАЖ 
НИЖНІХ КІНЦІВОК 

МІНЕРАЛЬНА ВАННА З 
ГІДРОМАСАЖЕМ

ГІДРООЗОНОТЕРАПІЯ

ПЕРЛИННА ВАННА ЗІ  SPA-МАСЛАМИ 

450 грн20

600 грн15

450 грн15

550 грн20

600 грн20

700 грн20

1000 грн30

800 грн30

800 грн30

800 грн30

800 грн30

ВАННА З МІКРОНІЗОВАНИМИ 
ВОДОРОСТЯМИ

800 грн30
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Масаж – є одним із методів оздоровлення, підвищення 
працездатності, лікування та профілактики захворювань. 
Поєднання іспанської техніки, яка спрямована на повільне та 
глибоке розслаблення м'язів та прийомів лікувального масажу 
дають потужний вплив на організм. Тоді покращується 
функціонування серцево-судинної, нервової системи та  опорно-
рухового апарату.

15

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ 



МАСАЖ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ МАСАЖ 

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ 

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ 

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ
 на натуральному йогурті  

«BEAUTY MAMMA»
догляд для вагітних та годуючих мам 

МАСАЖ 
ШИЙНО-КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ     

МАСАЖ ГОЛОВИ 
голова + шийно-комірцева зона

МАСАЖ СТОП 

МАСАЖ СПИНИ 

МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ 

МАСАЖ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 

650 грн20

750 грн30

700 грн20

900 грн30

1400 грн60

720 грн20

820 грн30

2200 грн90

1000 грн30

1200 грн30

2050 грн60

1600 грн40 1900 грн60
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Персонально розроблені комплекси процедур фахівцями 
нашого Центру здоров'я та краси  дозволять Вам зробити своє 
тіло ще досконалішим, привабливішим та відтермінувати вікові 
зміни. Апаратні та безапаратні масажні техніки нададуть змогу  
позбавитись від зайвих жирових відкладень, вдосконалити силует 
та посилять процеси ліполізу.  

Відчуйте баланс емоційної естетики та краси тіла у поєднання з 
турботою про Вас!  

17

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ



ВАКУУМНО-РОЛИКОВИЙ МАСАЖ

  GERARD'S

   Основний ефект та користь від вакуумного масажу досягається завдяки тиску 
капсул сполучної тканини з жировими клітинами, які в свою чергу розриваються, їх 
вміст виходить назовні, а лімфатична система виводить їх з організму.

ВАКУУМНО-РОЛИКОВИЙ  МАСАЖ ТІЛА :

ЗОНИ РУК ЗОНИ СТЕГОН ТА 
СІДНИЦЬ 

ЗОНИ ЖИВОТА 

650 грн20 1000 грн30 800 грн30

ПРЕСОТЕРАПІЯ 

   Пресотерапія - механічний лімфодренаж, який діє на кровоносну та лімфатичну 
систему стислим повітрям, що подається через спеціальні манжети. Має 
антицелюлітну дію, знімає втому та набряки на нижніх кінцівках, покращує дренаж.

ПРЕСОТЕРАПІЯ 
ЗОНИ РУК 

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ 

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ,
 СТЕГОН ТА ЖИВОТА 

АНТИЦЕЛЮЛІТНА ПРЕСОТЕРАПІЯ 

600 грн45400 грн30

800 грн60500 грн30

МАСАЖНЕ КРІСЛО ‘RELAX TIME” 

200 грн20
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АНТИЦЕЛЮЛІТНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 

Акустичні хвилі низької частоти, які фокусуються у визначеній ділянці тіла, мають 
можливість руйнувати всі жирові клітини. Також сприяють стимуляції мікроциркуляції в 
тканинах, покращують кровообіг та стимулюють природню активацію ліполізу 
(розпад жирів). 

АНТИЦЕЛЮЛІТНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ (2 ЗОНИ)

МОДЕЛЮЮЧА ПРОГРАМА ДЛЯ ТІЛА «AESTHETIC BEAUTY»

Програма, складається з поєднання косметичної естетики тіла та ударно-
хвильової терапії, яка має  неперевершений ефект у  відновленні нормального 
стану шкіри, її пружності, еластичності, вирівнюванню рельєфу шкірного покриву та 
сприяє розщепленню жирових з'єднань. 

Включає в себе: 
-скрабування всього тіла морським регенеруючим скрабом 

за допомогою рукавичок «Кесе» ;
-ударно-хвильова терапія проблемних зон;

-обгортування проблемних зон антицелюлітним кремом;
-моделюючий масаж на антицелюлітному кремі.  

КОРЕГУЮЧА ПРОГРАМА ДЛЯ ТІЛА «SLIM BODY» 

Програма направлена на зменшення проявів целюліту
Включає в себе: 

- пілінг всього тіла морським відновлюючим скрабом за 
допомогою рукавичок «Кесе» ;

- обгортування проблемних зон антицелюлітним кремом на кофеїні ;
- вакуумно-роликовий масаж проблемних зон на апараті «Green Vac Prestige» 

- лімфодренаж на мигдальній олії .

1300 грн

4000 грн120

4000 грн130

ВІДНОВЛЮЮЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТІЛА
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ЛІТОТЕРАПІЯ

Оздоровлення дорогоцінними мінералами та червоними водоростями
Включає в себе: 

- Обгортання  живильним бальзамом на основі Холодного Морського Крему з 
маслом Ши та маракуї;

- Релаксуючий масаж голови;
- Скрабування всього тіла багатим на дорогоцінні водорості та корали скрабом;

- Лімфодренажний масаж на основі воску з морськими екстрактами з 
моделюючою та антиоксидантною дією.

«ЛЕГКІСТЬ НІЖОК»

Особливий догляд для ніжок, в основі якого лежать мікроелементи
та дорогоцінні мінерали 

Включає в себе:
- Скрабування ніг (до колін)  відновлюючим скрабом;

- Дренуючий масаж на основі Холодного Морського Крему;
- Зволоження гелем, котрий тонізує, освіжає та охолоджує.

4000 грн120

1700 грн60

ВІДНОВЛЮЮЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТІЛА
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Збережіть природню красу на довгі роки. Комплексний підхід та 
правильно підібрані профілактичні процедури допоможуть Вам  
надовго зберегти, сяйво та молодість шкіри. Наші косметологічні 
процедури та програми особливо будуть корисні для жителів 
мегаполісів, так як погана екологія та напружений ритм життя 
призводить до тьмяності та зневоднення шкіри, знижує природні 
захисні властивості і провокує ранні прояви вікових змін.

Процедури проводяться на основі кремнієвої води, яка генерує 
синтез колагену із застосуванням апаратів передових 
європейських фірм в поеднанні з найкращою косметологічною 
продукцією відомих світових брендів. Крім того, пропонуємо Вам 
апаратні та безапаратні методи омолодження і корекції. При 
проведенні будь-яких косметологічних процедур важливим є 
естетичний ефект, який досягається завдяки професійному 
підходу наших фахівців-косметологів.

*всі маски для обличчя за додаткову плату
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DERMALOGICA

   ОЧИЩЕННЯ ТА ЕКСФОЛІАЦІЯ

КИСЛОТНИЙ ПІЛІНГ І СТУПЕНЮ

Поверхневий пілінг на основі 5% кислоти з ферментованих водоростей та 20% 
комплекс фруктових кислот призначений для відлущення ороговілих клітин шкіри. 
Завдяки цьому запускається процес відновлення поверхневого шару епідермісу. 
Можна виконувати у будь-яку пору року. Період реабілітації відсутній.

1500 грн50

HYDROFACIAL- БАЗОВИЙ ДОГЛЯД 

Процедура для глибокого очищення, інтенсивного зволоження і омолодження шкіри. 
В ній використовується поєднання  струменів води,  вакууму та унікальних 
спіралеподібних насадок, які делікатно видаляють зовнішній  тьмяний шар шкіри. 
Активні компоненти екстрактів водорослей та пептидів заспокоюють та 
попереджають появу вікових змін.

3000 грн60

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ, ОБЛИЧЧЯ

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ СПИНИ

Ультразвукова процедура, яка відлущує ороговілий шар шкіри, активно стимулює її 
оновлення та колір, зменшує вугрові висипи. Підходить для всіх типів шкіри. 

1500 грн40

1800 грн40 1900 грн50

 

      

ПРОЦЕДУРА «COMBI СLEAN» ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ 

Ця процедура поєднує в собі ультразвуковий пілінг обличчя та догляд за шкірою з 
підвищеною секрецією шкірного сала,  жирним блиском , неоднорідною 
структурою, розширеними порами  та частими висипаннями. Засоби ,що 
використовуються в даній процедурі, дарують максимально глибоке очищення, 
регуляцію шкірного сала, відчуття свіжості та чистоти.

1900 грн40

                                                                             THALGO® 

IMAGE®USA

YOTSUBA JAPAN
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DERMALOGICA 

  ДОГЛЯД ЗА  НОРМАЛЬНОЮ ТА СУХОЮ ШКІРОЮ

YOTSUBA JAPAN

РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ДОГЛЯД HYDRA AHA + ULTRASOUND 

 Дана процедура застосовується для покращення якості і зовнішнього вигляду шкіри, 
схильної до втрати тонусу та еластичності. Активні компоненти, які зміцнюють 
судинну стінку, знімають чутливість та реактивність судин. Комбінація з апаратною 
технологією UltraSound ефективно і надовго зменшує глибину зморшок, запобігає 
втраті вологи та усуває набряки.

ГЛИБОКЕ ЗВОЛОЖЕННЯ З РЕГЕНЕРУЮЧОЮ МАСКОЮ 

Процедура глибокого зволоження – це приємна та розслабляюча процедура, яка 
вирішує одразу декілька найголовніших завдань: інтенсивно зволожує та відновлює 
шкіру, підсилює кровообіг та регенерацію. Масаж обличчя активізує кровообіг та 
покращить тонус шкіри, а  ревіталізуюча та регенеруюча маска на основі 
екстрактів гінеуму, плаценти, молочної кислоти та колагену  сприяє  розгладженню 
зморшок, звужує пори та бореться з вільними радикалами, які провокують раннє 
старіння шкіри.

 

2300 грн50

2500 грн50

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 

Глибоке введення гіалуронової кислоти за допомогою ультразвукових хвиль 
забезпечує інтенсивне зволоження сухої та зневодненої шкіри. Заспокоює 
реактивну шкіру та зберігає її бар'єрну функцію. Робить шкіру гладкою та 
однорідної структури. Заповнює дрібні мімічні зморшки. 

АНТИОКСИДАНТНИЙ ДОГЛЯД 
З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ 

Процедура спрямована на відновлення захисного бар'єру шкіри. Вітаміни А, В5, С, Е, F 
та антиоксиданти покращують імунну функцію шкіри, зволожують та заспокоюють 
її. Моделюючий та  стимулюючий масаж покращить лімфовідтік та підвищить 
сприйнятливість шкіри до косметичних засобів , а мультивітамінна маска живить та 
покращує метаболізм в тканинах обличчя.

2300 грн70

2500 грн40
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КИСНЕВА МЕЗОТЕРАПІЯ

 Процедура , за допомогою якої відбувається внутрішнє насичення шкіри киснем і 
вітамінами, прискорюється регенерація клітин та здійснюється поверхнева 
детоксикація. Антиоксидантні компоненти підтримують оптимальний водний баланс 
та активізують синтез колагену.  Також підходить вагітним та годуючим мамам.

ЕКСПРЕС-ДОГЛЯД 

Безапаратний догляд, який багатий на антиоксиданти та унікальні органічні 
інгредієнти, що моментально очищують шкіру, наповнюють та відновлюють 
здорове сяяння. Підходить для усіх типів шкіри.

1200 грн30

1900 грн30

DERMALOGICA 

  ДОГЛЯД ЗА ЧУТЛИВОЮ ТА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ДЛЯ РЕАКТИВНОЇ ШКІРИ 

Суперконцентрований серум, який вводиться за допомогою апарату  в глибокі шари 
шкіри заспокоює, відновлює та захищає шкіру від подразливих факторів. Зменшує 
дискомфорт стресованій, реактивній шкірі завдяки пептидам, які стимулюють 
синтез колагену. Нормалізує гідроліпідний баланс та підвищує захисний бар'єр шкіри. 

ДОГЛЯД ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ІЗ ЗАСПОКІЙЛИВИМ КОМПЛЕКСОМ 

Ця доглядова процедура підійде власникам чутливої, реактивної шкіри. Очищення та 
м'яка ексфоліація ороговілого шару епідермісу допоможе збільшити проникність 
шкіри для заспокійливої сироватки від Dermalogica, а ліфтинговий масаж зменшить 
набряки та поверне шкірі тонус. Для глибокого зволоження використовується 
кондуктивна маска-база, яка містить подвійну гіалуронову кислоту різної форми, що 
допомагає їй проникнути глибше.

2300 грн70

2500 грн50

IMAGE®USA

КРІОТЕРАПІЯ

Це дія на шкіру обличчя холодом, внаслідок чого іде звуження судинної сітки, 
зменшення почервоніння та набряків. Також кріотерапія допомагає звузити пори, 
тонізує обличчя та розгладжує зморшки. Підходить для всіх типів шкіри, в тому числі і 
для чутливої .

3500 грн40
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 ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ З ВІКОВИМИ ЗМІНАМИ

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ІЗ РЕТИНОЛОМ 

Укріплюючий іонізуючий активний концентрат з 1% мікрокапсульованим ретинолом, 
введений ультразвуковими хвилями, усуває видимі ознаки старіння шкіри, такі як дрібні 
зморшки, зміна тону та структури шкіри. Допомагає зменшити в'ялість шкіри. 
Додаткові інгредієнти в концентраті заспокоюють та захищають шкіру від 
подразнення.

АНТИВІКОВИЙ ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ  ІЗ КОНТУРУЮЧИМ КОМПЛЕКСОМ 

Це комплексний догляд за шкірою з початковими проявами старіння. В дану 
процедуру входить моделюючий масаж з лімфодренажним ефектом та контурна 
маска, суть якої полягає в нагріванні дерми, внаслідок чого посилюється кровообіг, 
покращуються міжклітинні обмінні процеси, підтягується в'яла шкіра. 

2300 грн70

2500 грн40
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УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ  ІЗ ОЛІГОПЕПТИДАМИ 

Апаратна процедура, під час якої сироватка вводиться у дерму ультразвуковими 
хвилями. Світлий, іонізуючий активний концентрат допомагає пригнічувати 
пігментацію для більш рівномірного тону шкіри. Працює з природньою 
мікрофлорою шкіри, щоб допомогти контролювати меланогенез.

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ З НІАЦИНАМІДОМ 

Очищаючий іонізуючий активний концентрат допомагає нормалізувати секрецію 
сальних залоз, звужує розширені пори, зменшує почервоніння від запалення, не 
пересушуючи шк іру .  Н іацинамід ефективно бореться з бактеріями 
Propionnibacterium acnes, які викликають вугрову хворобу. 

2500 грн50

2500 грн50

ДОГЛЯД З ПРЕБІОТИКАМИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

Дана процедура поєднує у собі ультразвуковий фонофорез, комбінацію сильних 
антибактеріальних пептидів, пробіотиків, саліцилову кислоту, заспокійливі та 
протизапальні рослинні інгредієнти, які направленні на комплексну терапію 
проблемної шкіри. Очищаюча маска на основі зеленої глини багата пробіотиками, 
антиоксидантами та мінералами. Вона наповнює шкіру та відновлює її мікробіом. 

3100 грн60
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    ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ СХИЛЬНОЮ ДО
 ВИСИПАНЬ ТА ПІГМЕНТАЦІЇ
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                   ДОГЛЯДОВІ ТА МОДЕЛЮЮЧІ ПРОЦЕДУРИ

БЕЗІН'ЄКЦІЙНА КАРБОКСИТЕРАПІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ 

Інноваційний догляд за шкірою обличчя з запатентованим підходом, який забезпечує 
відлущування ороговілої шкіри, насичення шкіри киснем зсередини організму, 
введення захисних, коригуючих і превентивних інгредієнтів, що робить шкіру свіжою, 
омолодженою та яскраво сяючою. 
Кожна процедура має свій індивідуальний набір, куди входить: капсула, праймер-
гель та сироватка. Це забезпечить безпеку та індивідуальну гігієну клієнту.

3900 грн60

RF – ЛІФТИНГ ШИЇ ТА
 ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ 

RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ

RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ , 
ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

RF – ЛІФТИНГ  ЗОНИ РУК  

4000 грн902300 грн40

1300 грн253300 грн60

РФ – ліфтинг це унікальна методика безопераційного омолодження шкіри за 
допомогою впливу електричної радіохвилі. Завдяки патентованій технології TriPollar 
шкіра глибоко та рівномірно нагрівається, що служить пусковим механізмом для 
синтезу нового колагену та еластину в дермі. Процедура підсилює кровообіг, 
обмінні процеси, та клітинне дихання. 

       МАСАЖІ ОБЛИЧЧЯ

КОСМЕТИЧНИЙ МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ 

Масаж обличчя зміцнює м'язи та судини, попереджає й усуває зморшки, підвищує 
еластичність шкіри, усуває жирові відкладення на щоках та підборідді, а також 
попереджає й усуває провисання шкіри в області вилиць і підборіддя. Масаж 
стимулює обмінні процеси в шкірі та підвищує її пружність. 

1200 грн40

МАСКИ 

750 грн

- Маска  клінічний колоїдний овес, Dermalogica

- Мультивітамінна відновлююча маска, Dermalogica

- Кондуктивна маска-база, Dermalogica

- Ліфтинг маска Miracle Skin, Gerard`s

- Альгінатна маска, Gerard`s

- Себорегулююча очищуюча маска, Dermalogica

- Укріпляюща трасформуюча маска, Dermalogica

- Очищуюча маска з пребіотиком, Image

- Омолоджуюча маска з стовбуровими клітинами, Image

- Біоцелюлозна маска, Resha

- Ревіталізуюча та регенеруюча маска, Resha

- Заспокійлива та детоксикуюча глиняна маска, Resha

- SOS маска заспокійлива, Thalgo 
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 ОСОБЛИВИЙ МОРСЬКИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 

Подразнення чутливої шкіри може з'явитися від косметики, погодних умов, харчових 
продуктів… Якщо у вас чутлива шкіра, то ви як ніхто інший знаєте як важливо 

підібрати для неї правильний догляд.
Фахівці Оздоровчого центру «Ірис» розробили унікальний комплекс процедур, які 

зроблять вашу шкіру сяючою й здоровою.
Включає в себе:

- ультразвуковий пілінг на основі рисової пудри;
- глибоке зволоження на основі заспокійливого відновлювального бальзаму;

- SOS-маска у поєднанні з мультизаспокійливим концентратом;
- живлення шкіри морським гіалуроновим кремом.

Розкішний догляд, збагачений екстрактом гамамелісу – заспокоїть шкіру, 
забере почервоніння та знизить гіперактивність чутливої шкіри.

3700 грн80

ЛІФТИНГОВИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «SUPERLIFT» 

Догляд за вимогливою шкірою 
Включає в себе:

- очищення і тонізування обличчя та зони декольте ;
- ультразвуковий пілінг на основі ексфоліанту на апараті Silk Sonic;

- активне зволоження та відновлення балансу з додаванням іоноактивної 
сироватки з гіалуроновою кислотою на апараті Geneo+ ;

- ліфтинг-маска для обличчя ;
- легкий апаратний вібромасаж обличчя та зони декольте на апараті «Geneo+»

3700 грн90

ПЕПТИДНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ З СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ

Активна комплексна процедура, яка поєднює у собі кисневу мезотерапію , 
ультразвуковий фонофорез та розкішні антивікові продукти,  в основі яких лежать 
рослинні стовбурові клітини чотирьох видів рослин і пептиди з ботулоподібною 
дією. Беспрецендентна концентрація інгредієнтів відновлює структуру ДНК клітин, 
значно зменшує глибину мімічних зморшок та інші прояви старіння шкіри. 

Рекомендовано для:
- Обезводнена, втомлена, чутлива шкіра

- Втрата еластичності та тонусу
- Прояви перших вікових змін

- Відновлення після всіх видів пілінгів
- Живлення для шкіри, яка піддається періодичним стресам та фотостарінню 

3700 грн80
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    КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ

IMAGE®USA

DERMALOGICA 

                                                                           THALGO

“ULTRA SHINE” ІНТЕНСИВНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ОМОЛОДЖЕННЯ 
ОБЛИЧЧЯ

Унікальна комплексна процедура, яка дозволяє глибоко очистити шкіру за 
допомогою поєднання ультразвукового пілінгу, ферментів та молочної кислоти. 
 Другим етапом є глибоке зволоження за рахунок введення у дерму активних 
інгредієнтів : сквален, гідролізований колаген, екстракт плаценти, вітамін С, 
гіалуронат натрія, токоферол та масло дамаської троянди ультразвуковими 
хвилями. Колекція мультифункціональних біоцелюлозних масок підсилить ефект для 
отримання бажаного результату. 

3700 грн80

YOTSUBA JAPAN



I.
довжина до 10 см 

II.
довжина до 20 см 

III.
довжина до 30 см

IV.
більше 30 см

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

Блискуче і доглянуте волосся – результат збалансованої роботи 
всього організму і гарного, професійного, догляду за ним! Ваше 
волосся варте того, щоб про нього піклувалися.

Майстри салону краси  пропонують спеціально розроблені 
комплексні програми по догляду за волоссям із використанням 
передових розробок та професійних косметичних засобів, 
спрямованих на їх відновлення та живлення. 
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ДОГЛЯД ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА НІГТІІВ 



         DAVINES, ІТАЛІЯ

ANTI - AGE - ТЕРАПІЯ

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ* 
до 60  хвилин

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

об'єм +29%

  Відновлююча серія Renewing розроблена для підтримки ідеального стану та 
життєвого циклу шкіри голови і волосся. Продукція збагачена сумішшю активних 
інгредіентів, які мають антиоксидантну, протизапальну та продовжуючу дію на 
життєвий цикл шкіри голови. Для всіх типів волосся.

I. II. III. IV.

1200 грн 1400 грн 1600 грн 1750 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. У складі продуктів : гіалуронова кислота, фітоактиви, у 
формулі яких є молекули з дисахаридів, що дарують силу, зволоження та утримують 
вологу. Рекомендована для тонких і слабких локонів.

I. II. III. IV.

1200 грн 1400 грн 1550 грн

ДИВО КЕРАТИНУ

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ*
 до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
відновлення, еластичність, 

зволоженість

Кератин, що міститься в "Диві Кератину" виконує дві функції: проникає всередину 
волосся, глибоко відновлюючи структуру, і, в той же час, ущільнює поверхню 
кутикули. Спільно з екстрактом Rosa canina (шипшина), багатим на вітамін С кератин, 
олія мандарину, петит грейна, іланг-ілану мають властивість відновлювати 
структуру пошкодженого волосся.  

I. II. III. IV.

1400 грн 1600 грн 1800 грн 1950 грн

LEBEL, ЯПОНІЯ

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 структури волосся. 
Цьому сприяють унікальні компоненти, а особливо природний кератин сої, завдяки 
якому проходить  регенерація волосся, збільшується їх еластичність та щільність, 
усувається пористість. Шампунь, мус, сироватка, маска з антиоксидантами швидко 
живлять і зволожують волосся та шкіру голови.

I. II. III. IV.

1300 грн 1600 грн 1800 грн 1900 грн
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1000 грн



білого, протеїни шовку, кератину та сої. Етапи: очищення, зволоження мусом, 
нанесення зволожуючих, протизапальних та омолоджуючих сироваток, 
відновлюючі креми та фіксуюча олія.

I. II. III. IV.

1500 грн 2300 грн 3100 грн 3800 грн

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 
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ПРОГРАМА «АБСОЛЮТНЕ ЩАСТЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ» 
INFINITY AURUM SALON CARE 

ПРОГРАМА ДОГЛЯДУ ДЛЯ ВОЛОССЯ «ENERGING»

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
до 60 хвилин

ПЕРЕВАГИ 
миттєво потовщує та зміцнює діаметр волосся, 
запобігає випадінню волосся, надає густоти і 

регулює вироблення себуму

Програма розроблена для усунення проблем шкіри голови та ламкого волосся, 

схильного до випадіння. Крім того вона також забезпечує профілактичне 

лікування різних форм алопеції. Активні інгредієнти ефективно очищають шкіру 

голови, фітоактив кофеїну – стимулює мікроциркуляцію , екстракт зеленого чаю 

та вітамін В3 (ніацінамід) має притизапальну та антибактеріальну дію. 

Рекомендовано для ламкого та пошкодженого волосся. 

I. II. III. IV.

1400 грн 1600 грн 1800 грн 1950 грн

        

DAVINES , ІТАЛІЯ

СТРИЖКИ / УКЛАДКИ / ЗАЧІСКИ

ЗАЧІСКА

I. IІ. 

IІI. IV. 

1200 грн 1300 грн

    

I. IІ.

900 грн

УКЛАДКА

IІI. IV.

1200 грн

    

I. IІ.

500 грн 600 грн

ПЛЕТІННЯ

IІI. IV.

700 грн 800 грн

ЧОЛОВІЧА СТРИЖКА

/ МИТТЯ ГОЛОВИ  

400/600 грн

БОРОДА

ТА ВУСА 

300 грн

ДИТЯЧА

СТРИЖКА

350 грн

ЖІНОЧА
СТРИЖКА

600 грн

СТРИЖКА
ЧУБЧИКА

300 грн250 грн

СТРИЖКА
ЧУБЧИКА

(дитяча)

1000 грн 1100 грн 1000 грн

1100 грн



МИТТЯ

+МАСАЖ ГОЛОВИ

+ СКРАБУВАННЯ

+ УКЛАДКА

800 грн

    

ФАРБУВАННЯ

ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ
(з краскою)

I. IІ. 

IІI. IV. 

1900 грн 2100 грн

    ФАРБУВАННЯ КОРЕНЯ 1200 грн

1500 грн 1700 грн

ФАРБУВАННЯ ВОЛОССЯ
(без краски)

I. IІ. 

IІI. IV. 

1600 грн 1800 грн

1200 грн 1400 грн

ОЧИЩЕННЯ ЩКІРИ
ГОЛОВИ

SPA-ДОГЛЯД ДЛЯ РУК ТА СТОП:

Комплексний догляд для рук та стоп, що включає в себе етапи скрабування, 
обгортання, легкого масажу та зволоження. 

Пропонуємо Вам догляди на основі:
- натурального йогурту та вітамінів, від італійського бренду Gerard`s; 

- морських мікронізованих водоростей та ментолу, 
від французького бренду Thalgo;

650 грн45850 грн30

ПАРАФІНОТЕРАПІЯ SPA-ДОГЛЯД ДЛЯ РУК ТА СТОП

 ПОСЛУГИ ДЛЯ НІГ: 

ПЕДИКЮР ЖІНОЧИЙ
з/без замочування, чистка, зняття

 (за потреби), покриття гель-лаком

ГІГІЄНІЧНА ЧИСТКА ПАЛЬЦІВ НІГ 
зняття (за потреби)  + чистка

ЧИСТКА НІГ 
з/без замочування, 

чистка стоп та нігтів

850 грн60

700 грн60
1000 грн1,5

ГОД

   ПОСЛУГИ ДЛЯ РУК: 
  

КЛАСИЧНИЙ ЖІНОЧИЙ МАНІКЮР
зняття (за потреби), чистка, покриття

 ГІГІЄНІЧНА ЧИСТКА НІГТІВ РУК
зняття (за потреби)  + чистка

ЗМІЦНЕННЯ НІГТЬОВОЇ ПЛАСТИНИ
зняття (за потреби), чистка, покриття 

лікувальним матеріалом 

РЕСТАВРАЦІЯ 
1 НАРОЩЕНОГО НІГТЯ / 

УКРІПЛЕННЯ 
АКРИЛОВОЮ ПУДРОЮ

ДИЗАЙН 1 НІГТЯ

800 грн1,5

550 грн60

750 грн60

120 грн30

140 грн60

ГОД
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Обираючи оздоровлення в Деренівській Купелі ви робите вибір 
на користь міцного здоров’я та гармонії усіх систем організму. 

Всі медичні послуги надаються фахівцями Оздоровчого 
центру «Ірис» відповідно до отриманої ліцензії МОЗ України 

від 21.02.2019 року.

Поєднання сучасних апаратних технологій, досвіду фахівців 
Оздоровчого центру «Ірис» та мальовничої природи 
Деренівської Купелі робить перебіг лікування, оздоровлення та 

профілактики не лише дієвим, а й максимально приємним. 
Пориньте у світ здоров’я та краси в Деренівській Купелі.

Дієтичне меню, створене спеціалістами Курорту збалансує 
та збагатить ваш організм необхідними поживними 

речовинами та вітамінами.

ДІЄТИЧНЕ
МЕНЮ





www.derenivska-kupil.ua
Тел.: +38 (0312) 42 81 01

Моб. тел.: +38 (050) 446 30 00
medical@derenivska-kupil.ua
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