
Руська лазня перша година...............................................................  
Руська лазня кожна наступна година....................................... 
Віник дубовий................................................................................................... 
Рукавичка для бані...................................................................................... 
Шапка для бані штучна........................................................................... 
Шапка для бані «повсть».....................................................................
Оренда додаткового рушника............................................................ 
Оренда простирадла для парних................................................... 
Оренда халату..............................................................................................
Тапочки одноразові................................................................................... 
Лосьйон для тіла.......................................................................................... 
Шампунь..............................................................................................................  
Круг дитячий.................................................................................................. 
Купальник........................................................................................................ 
Плавки чолові................................................................................................
Підгузок дитячий для басейну.............................................................
Набір для жіночної гігієни......................................................................

У вартість включено: басейн з термальною, лікувальною, 
мінеральною водою «Закарпатська 2» (32-34°С), відкритий 
прісний басейн (сезонно), Фінська сауна та Римська парна (сауна 
та парна працюють з 14:00 до 19:00), крижаний фонтан, 
тропічний душ, контрастна ванна для ніг, 1 рушник**.
**Заміна використаного рушника за додаткову плату.
*** Тільки у супроводі одного з батьків/опікунів.
Спеціальна пропозиція для гостей готелю «Ірис» та Апартамент-
готелю на відвідування SPA-комплексу «Срібні Терми»:  

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ІНВЕНТАР

200 грн
150 грн
 70 грн
50 грн
30 грн

150 грн
50 грн
40 грн
80 грн
20 грн
30 грн
30 грн

250 грн
450 грн
450 грн 

50 грн
50 грн

SPA – МЕНЮ

SPA – МАСАЖ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАСАЖ*
*Спеціаліст враховує побажання гостя, щодо виду, інтенсивності 

та частин тіла, яким приділяється особлива увага під час 
масажу

 30/60/90хв – 500/850/1300грн

МАСАЖ СТОП НА РЕГЕНЕРУЮЧОМУ КРЕМІ З КОРИЦЕЮ 
 20хв/400грн

МАСАЖ СПИНИ НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО ЙОГУРТУ
 З ТРОПІЧНИМИ ФРУКТАМИ 

30хв/550грн  

МАСАЖ СПИНИ ТА СТОП НА ЖИВИЛЬНОМУ БАЛЬЗАМІ 
ТА ЕФІРНИХ ОЛІЯХ

40хв/650грн

АНТИСТРЕСОВИЙ МАСАЖ З АРОМАМАСЛАМИ 
60хв/800грн

ШОКОЛАДНИЙ МАСАЖ 
60хв/900грн

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО ЙОГУРТУ З 
ТРОПІЧНИМИ ФРУКТАМИ (ДІТИ ЗРОСТОМ ДО 150 СМ) 

30хв/550грн 

YANTRA-МАСАЖ** 
**Біоенергетичний масаж тіла та обличчя, що виконується 

спеціально-розробленою технікою, яка стабілізує, балансує 
та відновлює фізичний та емоційний стан

90 хв/1300грн

SPA – ПРОГРАМИ ОБГОРТАННЯ

SOY SOY
Ліфтинг-програма, яка поєднує спеціальну масажну техніку з 

унікальними продуктами сої, рису та кави. 
Ритуал включає в себе:

- Моделюючий лімфодренажний масаж всього тіла 
на соєвому маслі

- Антицелюлітний та коригуючий масаж проблемних зон соєвим 
желе, кофеїном та соєвою пудрою

 (живіт, талія, руки/сідниці, ноги, зона «галіфе»)
- Зволоження кремом з екстрактом сої

100 хв/1600 грн

OLOIL
Оксамитовий догляд з тосканською оливою та базиліком. SPA-

ритуал включає в себе:
- Антицелюлітний масаж на основі лікувальних ефірних олій та 

оливковому гелі
- Лімфодренажний масаж на основі оливкового флюїду

- Скрабування натуральними листями базиліку
- Обгортання
120хв/1600грн

REMINESSENCE
Програма ліфтингу на основі дорогоцінних мінералів та еліксиру 

молодості, яка включає в себе два етапи:
- Пілінг з екстрактом червоних водоростей

- Обгортання крем-мусом з маслом авокадо та екстрактом 
малахіту                                                                                                                                                      

70хв/1140грн

SPA – ДОГЛЯД ДЛЯ РУК ТА СТОП

ВІТАМІННА ПРОЦЕДУРА НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО 
ЙОГУРТУ

включає в себе:
- Крем-пілінг з мікрогранулами грецького горіха

- Обгортання йогуртом з екстрактом тропічних фруктів
- Масаж рук та стоп

- Зволоження шкіри захисним кремом для рук                                                                                                                                                      
40хв/450грн

ДОГЛЯД НА ОСНОВІ ТОСКАНСЬКОЇ ОЛИВИ ТА БАЗИЛІКУ 
включає в себе:

- Масаж рук та стоп на основі оливкового гелю та поживного 
оливкового флюїду

- Скрабування та обгортання натуральними листями базиліку з 
додаванням заспокійливого та пом'якшуючого масла з 

екстрактом оливи
                                           40хв/450грн

ТОНІЗАЦІЯ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ ДЛЯ РУК ТА СТОП З 
МІНЕРАЛАМИ

включає в себе:
- Пілінг з екстрактом червоних водоростей

- Обгортання крем-мусом з маслом авокадо та екстрактом 
малахіту

- Масаж рук та стоп                                                                                                                                                           
40хв/450грн

ВАННА КЛЕОПАТРИ
30хв/450грн

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ З 
ДОДАВАННЯМ SPA-МАСЕЛ 

30/50хв – 550/700грн

РЕЛАКСУЮЧИЙ ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ + ПЕРЛИННА 
ВАННА ЗІ SPA-МАСЛАМИ 

50хв/700грн

SPA – БАЛЬНЕОЛОГІЯ 

PEPPER AROMA THERAPY
Моделююча програма з білою глиною та ефірною олією 

перцю, яка включає етапи:
- Ароматерапевтичний сольовий пілінг з маслом тіаре

- Обгортання білою перцевою глиною
- Моделюючий масаж на кофеїновому кремі

- Зволоження кремом з екстрактом солодкого перцю та 
апельсину

100хв/1460грн

LULUR
Екзотичний та релаксуючий SPA-ритуал з натуральним 

йогуртом та фруктами, який включає три етапи:
- Пілінг з рослинними мікрогранулами

- Зволожуюче йогуртове обгортання з 
екстрактом тропічних фруктів

- Антистресовий масаж
100хв/1460грн

PEAT THERAPY
Детоксикуюче обгортання з торфом. Покращує кровообіг, 
допомагає зменшити набряки, очищує тіло від токсинів та 
сприяє активації обміну речовин. Ритуал включає в себе:

- Пілінг з рослинними мікрогранулами
- Обгортання біоктивною маскою на основі торфу

- Зволоження шкіри кремом з кофеїном, що сприяє схудненню та 
зменшенню об'ємів

90 хв/2300 грн

CHOCOLAT
Антистресова програма з натуральним чорним шоколадом, яка  

включає в себе три етапи:
- Пілінг з рослинними мікрогранулами

- Шоколадне обгортання
- Зволоження шоколадним кремом з вітамінним комплексом

70хв/1140грн

ПРАЙС НА ВІДВІДУВАННЯ

діти від 120 
до 150 см

діти від 120 до 
150 см

дорослі

Пн - Пт              
Пн - Пт           
Сб - Нд           

12:00 - 20:00
16:00 - 20:00           
12:00 - 20:00           

550
400
600

250                
200
300

безкоштовно
безкоштовно
безкоштовно

з 01.10.2019 по 23.12.2019, з 15.01.2020 по 27.04.2020НИЗЬКИЙ СЕЗОН

Пн - Пт              
Пн - Пт           
Сб - Нд           

12:00 - 20:00
16:00 - 20:00           
12:00 - 20:00           

650
500
800

250                
200
350

безкоштовно
безкоштовно
безкоштовно

з 24.12.2019 по 14.01.2020, з 28.04.2020 по 13.05.2020ВИСОКИЙ СЕЗОН

Дорослі              
Діти зростом від 120 см до 150 см

безкоштовно
безкоштовно           

350 грн                
200 грн

ВИСОКИЙ СЕЗОННИЗЬКИЙ СЕЗОН ВИСОКИЙ СЕЗОННИЗЬКИЙ СЕЗОНГОТЕЛЬ «ІРИС»

Дорослі              
Діти зростом від 120 см до 150 см

200 грн
100 грн           

350 грн                
200 грн

ВИСОКИЙ СЕЗОННИЗЬКИЙ СЕЗОН ВИСОКИЙ СЕЗОННИЗЬКИЙ СЕЗОНАПАРТАМЕНТ-ГОТЕЛЬ



Релаксуючий масаж мішечками з кварцовими кристалами від 
британського бренду ELEMIS ®. Завдяки ексклюзивній маса-жній 
техніці, масаж спрямований на глибоке розслаблення м'язів. 
Масаж знімає втому, має антиоксидантний ефект, покращує 
самопочуття, позбавляє від стресу та відновлює енергетичний 
баланс.

МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ МІШЕЧКАМИ З КВАРЦОВИМИ 
КРИСТАЛАМИ

40 хв/650грн

МАСАЖ ТІЛА МІШЕЧКАМИ З КВАРЦОВИМИ КРИСТАЛАМИ
60 хв/1200грн

МАСАЖ ТІЛА ТА ОБЛИЧЧЯ МІШЕЧКАМИ З 
КВАРЦОВИМИ КРИСТАЛАМИ   

90 хв/1800грн

SPA – РИТУАЛИ

SPA – ОЧИЩЕННЯ 

АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІЛІНГ З СІЛЛЮ МЕРТВОГО МОРЯ 
ТА ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ

 40хв/750грн

КРЕМ - ПІЛІНГ З МІКРОГРАНУЛАМИ ГРЕЦЬКОГО ГОРІХА ТА 
ТЕРМАЛЬНИМИ ОЛІГОЕЛЕМЕНТАМИ

40хв/750грн

ДЕЛІКАТНИЙ ПІЛІНГ З НАПІВДОРОГОЦІННИМИ КАМІННЯМИ 
ТА МІНЕРАЛАМИ

40хв/750грн

+ зволоження на вибір:
· Антиоксидантний крем з аргановим маслом

· Тонізуючий оливковий гель
· Живильний бальзам з ефірними маслами кориці та 

мускатного горіха
· Ароматерапевтичний крем з ефірними маслами 

солодкого перцю, мигдалю та апельсину
· Бамбуковий крем з морським колагеном

· Шоколадний крем з маслами какао та солодкого мигдалю
· Натуральний йогурт з протеїнами та вітамінами
· Регенеруючий крем-мус з екстрактом червоних 

водоростей

ЗАПИС ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Тел.: +38 (0312) 42 83 83
Моб. тел.: +38 (050) 407 77 64

spa@derenivska-kupil.ua


