
МЕНЮ 
ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ 



КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ 
250 грн

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ (ПОВТОРНО)
150 грн

ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА 
100 грн

УЗД ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ 
250 грн

УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
 (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова  залоза, селезінка)

390 грн

КОМПЛЕКСНЕ УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ 
(печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, 

сечовий міхур, передміхурова залоза на визначення залишкової сечі у чоловіків)
790 грн

 
УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

350 грн 
 

УЗД АКУШЕРСЬКЕ ДЛЯ ЖІНОК 
(матка, придатки, яєчники)

350 грн

УЗД СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
(нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза на визначення залишкової сечі)

 300 грн

УЗД НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА У ЖІНОК 
300 грн

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ В ОЗДОРОВЧОМУ ЦЕНТРІ «ІРИС»

   БАЗОВЕ ЛІКУВАННЯ НА 1 ДЕНЬ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:
 

     ·  Первинна консультація лікаря;
     · 1 мінеральна ванна: 

мінеральна ванна / мінеральна ванна з гідромасажем / гідромасаж нижніх кінцівок    
· 1 масаж: 

масаж шийно - комірцевої зони / масаж спини / масаж верхніх кінцівок
     · 1 спеціальна (апаратна) процедура: 

ампліпульстерапія / електростимуляція / діадинамотерапія / електрофорез / 
ультразвукова терапія / ультрафонофорез / магнітотерапія

     · 1 кисневий коктейль;  
     · Користування бюветом мінеральних вод: 

«Закарпатська 1», «Закарпатська 2».

 ЦІНА БАЗОВОГО ЛІКУВАННЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОТЕЛЮ «ІРИС» ТА  
АПАРТАМЕНТ-ГОТЕЛЮ 

 800 грн

 МЕДИЦИНА



МЕДИЧНІ ПРОГРАМИ 

ПРОГРАМА ДЛЯ ВАГІТНИХ  «BEAUTY MAMMA» НА 5 ДНІВ
5 950 грн

Включає в себе:
 · Аквааеробіка та плавання для вагітних (щодня);
 · Догляд для всього тіла від італійського бренду «Gerard`s» - «Beauty Mama» (2); 
 · Масаж нижніх кінцівок (щодня); 
 ·  SPA-догляд для рук та стоп на основі натурального йогурта (2);
 ·  Тонізуючий масаж обличчя (3);
 ·   Кисневі коктейлі та фіто-чаї власного виробництва (щодня). 

 Під час процедур використовується спеціально підібрана техніка масажу, рослинні 
екстракти і гіпо-алергенна косметика італійського бренду «Gerard`s» 

для вагітних та годуючих мам

ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 
ФУНКЦІЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - «НЕВРОЛОГІЯ»

НА 7/10 ДНІВ
 7 ДНІВ (63 процедури) - 21 500  грн*
 10 ДНІВ (86 процедур) - 29 500  грн*

ЦІЛЬ ПРОГРАМИ – відновлення втрачених функцій нервової системи, зменшення 
вираження симптомів, які виникають внаслідок порушення її роботи. Процес лікування 
та оздоровлення включає в себе комплекс заходів з урахуванням індивідуальних 
потреб, показів, протипоказів та побажань гостей.

Включає в себе : 
 ·А ктивні рухові заняття;
 ·М інеральне водолікування;
 ·  Апаратні та фізіотерапевтичні процедури;
· Бальнеологічні процедури;
 ·Р учні масажі;
 ·  Щоденний масаж голови;
· Комплексні процедури для нижніх кінцівок та стоп;
 ·  Відвідування басейну з термальною, лікувальною, мінеральною водою;

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

  ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗЕВА ІН’ЄКЦІЯ (власні медикаменти)
 70 грн

 ВНУТРІШНЬОВЕННА ІН’ЄКЦІЯ (власні медикаменти)
 200 грн

 ВНУТРІШНЬОВЕННА КРАПЕЛЬНИЦЯ (власні медикаменти)
 400 грн

 МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД 
ДО ПРОГРАМ ДЕТОКСИКАЦІЇ*

 3 500 грн
 МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД 

ДО ПРОГРАМИ НЕВРОЛОГІЯ*
 5 500 грн

   * Всі призначення підбираються в індивідуальному порядку за 
рекомендацією лікаря.

 МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД



 ·  Щоденні вправи у басейні під ретельним наглядом та консультацією реабілітологів;
·Натуральне та збалансоване дворазове харчування (обід та вечеря), яке 
розроблене згідно спеціальної концепції програми на артезіанській воді «Деренівська 
Купіль»;
 ·  Оздоровчі кисневі коктейлі та корисні фіто-чаї власного виробництва. 
 

*Види процедур можуть змінюватись за призначенням лікаря або у зв’язку з 
індивідуальною непереносимістю. 

МЕДИЧНА ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ “MOTUS VITA”  
“РУХ - ЦЕ ЖИТТЯ”  НА 7/10 ДНІВ 

 7 ДНІВ (32 процедури) - 18 500  грн*
 10 ДНІВ (48 процедур)  - 25 400  грн*

ЦІЛЬ ПРОГРАМИ –  відновлення життєвих сил та покращення роботи опорно-
рухового апарату. Завдяки спеціально підібраним процедурам та правильній 
послідовності їх проведення, вдається досягти значних результатів.

Включає в себе : 
 ·А ктивні рухові заняття;
 ·М інеральне водолікування;
 ·Р учні масажі;
 ·  Апаратні та фізіотерапевтичні процедури;
· Бальнеологічні процедури;
· Відвідування басейну з термальною, лікувальною, мінеральною водою;
 ·  Щоденні вправи у басейні під ретельним наглядом та консультацією реабілітологів;
·Натуральне та збалансоване дворазове харчування (обід та вечеря), яке 
розроблено згідно спеціальної концепції програми «Motus vita»;
 ·  Оздоровчі кисневі коктейлі та корисні фіто-чаї власного виробництва. 

*Види процедур можуть змінюватись за призначенням лікаря або у зв’язку з 
індивідуальною непереносимістю. 

За додаткову плату – проживання в Апартамент-готелі або в готелі «Ірис».
    Попереднє бронювання – ОБОВ'ЯЗКОВЕ!



ІНГАЛЯЦІЇ

ІНГАЛЯЦІЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ 
10 хв/100 грн

ІНГАЛЯЦІЯ З ЛІКУВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ
10 хв/100 грн

 ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

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

 

Карипаїн  позитивно впливає на пошкоджені кісткові і хрящові тканини. Діюча речовина 
має природне походження: його отримують з соку папайї, тому засіб також називають 
папаин. 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 іони лікарських препаратів (при потребі), тим самим стимулюючи 
відновлювальні та тканинно-обмінні процеси. 

АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ 
200 грн

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ 
200 грн

ДІАДИНАМОТЕРАПІЯ 
200 грн

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 
 200 грн

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З  
КАРИПАЇНОМ 

450 грн  

УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ 
200 грн

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ 
240 грн

 АПАРАТ DIMAP D2000 
Використання магнітного поля для лікування будь-яких запальних процесів в 
тканинах, внаслідок чого покращується самопочуття, нормалізується сон та 
функції організму. 

 
МАГНІТОТЕРАПІЯ

200 грн 

АПАРАТ THERMO-TK
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.

АПАРАТ HITOP1TOUCH

.

500 грн



МАСАЖІ

МАСАЖ 
ШИЙНО - КОМІРЦЕВОЇ ЗОНИ

20 хв/280 грн

МАСАЖ СПИНИ
 30 хв/400 грн

МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ 
 60 хв/690 грн

МАСАЖ НИЖНІХ КІНЦІВОК 
  30 хв/300 грн

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ 
40/60 хв/690/920 грн

ДОГЛЯД ДЛЯ ВАГІТНИХ ТА ГОДУЮЧИХ 
МАМ «BEAUTY MAMMA»

 /1200 грн60 хв

ПРЕСОТЕРАПІЯ

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ РУК 
30 хв/300 грн 

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ 
 30 хв/320 грн

ПРЕСОТЕРАПІЯ ЗОНИ НІГ, 
СТЕГОН ТА ЖИВОТА 

45 хв/400 грн

АНТИЦЕЛЮЛІТНА ПРЕСОТЕРАПІЯ 
60 хв/450 грн

БАЛЬНЕОЛОГІЯ

МІНЕРАЛЬНА ВАННА 
20 хв/210 грн

ВУГЛЕКИСЛА ВАННА
15 хв/260 грн

ГІДРОМАСАЖ НИЖНІХ КІНЦІВОК (ВИХРОВИЙ)
20 хв/190 грн

МІНЕРАЛЬНА ВАННА З ГІДРОМАСАЖЕМ
 20 хв/250 грн

ГІДРООЗОНОТЕРАПІЯ 
 20 хв/350 грн

ПЕРЛИННА ВАННА ЗІ SPA-МАСЛАМИ
20 хв/280 грн

ПІДВОДНИЙ РУЧНИЙ ДУШ-МАСАЖ
30 хв/520 грн

МАСАЖ ГОЛОВИ
(голова+шийно-комірцева зона)

30 хв/345 грн

МАСАЖ СТОП
20 хв/345 грн

ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ МАСАЖ
 90 хв/1150 грн 

МАСАЖ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК
 20 хв/250 грн

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ 
30 хв/520 грн

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ НА 
НАТУРАЛЬНОМУ ЙОГУРТІ

30 хв/650 грн



АПАРАТНА КОСМЕТОЛОГІЯ

АПАРАТ SILK SONIK
Ультразвукова процедура, яка відлущує ороговілий шар шкіри, активно 
стимулює її оновлення та колір, зменшує вугрові висипи. 

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ ОБЛИЧЧЯ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ З МАСАЖЕМ 
40 хв/800 грн

 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ СПИНИ З МАСАЖЕМ 
 40 хв/50 хв  900 грн/1000 грн

АПАРАТ GENEO+
Зволоження та "зміцнення" шкіри, збільшення її еластичності. З'являються 
характерні ознаки молодої шкіри, вирівнюються дрібні зморшки.

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ:

ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ
40 хв/1100 грн

РЕТИНОЛОМ 
40 хв/1200 грн

УЛЬТРАЗВУКОВА ГІДРАТАЦІЯ ОБЛИЧЧЯ , ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 

50 хв/1300 грн

Карбокситерапія ефективно бореться з віковими змінами, акне, постакне, 
гіперпігментацією шкіри.  Під час карбокситерапії запускається природний 
фізіологічний газообмін (СО2).  Відбувається стимулювання мікроциркуляції та 
синтез колагену, шкіра відновлюється  на клітинному рівні. Підходить для всіх 
типів шкіри. У процедурі використовуються капсули «NeoRevive» - з ефектом 
омолодження та капсули «NeoBright» - для освітлення і лікування поверхневої 
пігментації шкіри.

БЕЗІН'ЄКЦІЙНА КАРБОКСИТЕРАПІЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ 
60 хв/2000 грн

RF-ліфтинг - це унікальна методика безопераційного омолодження шкіри за 
допомогою впливу електричної радіохвилі. В процесі глибокого нагрівання 
підшкірного шару змінюється структура колагенових волокон, що приводить до 
утворення нових. Процедура підсилює кровообіг, обмінні процеси й клітинне 
дихання.  Ефект - миттєва підтяжка шкіри обличчя, шиї та зони декольте.

 RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ 
60 хв/1500 грн

RF – ЛІФТИНГ ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ
40 хв/1200 грн

RF – ЛІФТИНГ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ 
90 хв/2000 грн

RF – ЛІФТИНГ  ЗОНИ РУК 
25 хв/700 грн

                                                                             DERMALOGICA 

 КОСМЕТОЛОГІЯ



 АПАРАТ GREN VAC PRESTIGE
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.

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ ВАКУУМНИЙ МАСАЖ ТІЛА:

 
ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ ВАКУУМНО-РОЛИКОВИЙ МАСАЖ ТІЛА:

                    

БЕЗАПАРАТНІ ДОГЛЯДИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ

                                                                         DERMALOGICA 

ВАКУМНИЙ ЕНДОДЕРМАЛЬНИЙ МАСАЖ 
ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ 

30 хв/900 грн

ЗОНИ РУК
 30 хв/350 грн

ЗОНИ СТЕГОН ТА 
СІДНИЦЬ 

35 хв/600 грн

 ЗОНИ ЖИВОТА (ТАЛІЯ) 
40хв/400 грн

АНТИВІКОВИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІФТИНГ-ДОГЛЯД 
ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ  
З КОНТУРУЮЧИМ КОМПЛЕКСОМ:

· Очищення натуральним рисовим мікрофоліантом, який вирівнює текстуру шкіри та 
надає їй здорове сяйво
· Ліфтинг-масаж обличчя на основі себорегулюючого та заспокійливого флюїду з 
кофеїном та пантенолом
· Контурна гіпсова маска – абсолютне відновлення старіючих клітин, повернення 
чіткого овалу обличчя та глибоке насичення шкіри вітаміном С 
· Активне зволоження кремом з амінокислотами, який заспокоює та наповнює шкіру 
корисними екстрактами шалфею та огірка   

         70 хв/1100 грн

ДОГЛЯД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ 
ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ІЗ 

ЗАСПОКІЙЛИВИМ КОМПЛЕКСОМ:

·Очищення натуральним рисовим мікрофоліантом, який вирівнює текстуру шкіри та  
надає їй здорове сяйво
·Масаж обличчя концентратом на основі масла соняшника та авокадо, у поєднанні із 
зволожуючим заспокійливим гелем – відновлює і захищає пошкоджену шкіру, надає 
відчуття свіжості
·Маска з колоїдної вівсяної муки – заспокоює,  відновлює,  зменшує почервоніння, 
знімає свербіж та надає шкіри гладкості
·Зволоження кремом з амінокислотами на основі екстрактів лимона, огірка і лопуха

70 хв/1100 грн                                  

 GERARD'S

ЗОНИ РУК
 20 хв/350 грн

ЗОНИ СТЕГОН ТА 
СІДНИЦЬ 

25 хв/600 грн

 ЗОНИ ЖИВОТА (ТАЛІЯ) 
30хв/400 грн



ЗВОЛОЖУЮЧИЙ АНТИОКСИДАНТНИЙ ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ 
ДЕКОЛЬТЕ З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ:

· Очищення натуральним рисовим мікрофоліантом, який вирівнює текстуру шкіри та 
надає їй здорове сяйво
· Масаж обличчя заспокійливим флюїдом на основі кори дерева кориці, який не містить 
масел
· Мультивітамінна відновлююча маска з екстрактом водорослів та вітамінами A, B, C, E – 
зволожує та пом'якшує шкіру 
· Зволоження кремом з амінокислотами на основі екстрактів лимона, огірка і лопуха

70 хв/1100 грн

                                                                                                                                    GERARD'S КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ ТА ОБЛИЧЧЯМ

ЛІФТИНГ-ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ З БЛАКИТНИМИ 
ВОДОРОСТЯМИ

Включає в себе:

 ·Очищуючий ензимний пілінг з папаїном
 ·Ліфтинг-масаж кремом з гіалуроновою кислотою
 ·Альгінатну маску з морською ламінарією
 ·Зволоження обличчя, шиї та зони декольте кремом із гіалуроновою кислотою та 
соєвою олією

50 хв/750 грн

ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ ЗВОЛОЖЕННЯ І 
ТОНІЗАЦІЯ  З ЧЕРВОНОЮ ГЛИНОЮ

Включає в себе:

 ·Очищуючий ензимний пілінг з папаїном
 ·Масаж обличчя натуральним косметичним йогуртом
 ·Маска з червоної глини з освіжаючим та вітамінним ефектом
 ·Зволоження обличчя, шиї та зони декольте кремом із гіалуроновою кислотою та 
соєвою олією

50 хв/750 грн

ДЕТОКСИКУЮЧИЙ ТА РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ 
ДЕКОЛЬТЕ  ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ

Включає в себе:

 ·Очищуючий ензимний пілінг з папаїном
 ·Масаж кремом з гіалуроновою кислотою
 ·Антибактеріальну та регенеруючу маску з торфом та мінералами
 ·Зволоження обличчя, шиї та зони декольте заспокійливою та матуючою емульсією

50 хв/750 грн

МОДЕЛЮЮЧИЙ ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ
40 хв/550 грн

КОРЕГУЮЧА ПРОГРАМА ДЛЯ ТІЛА «SLIM BODY»
130 хв/2950 грн

 

 ПРОГРАМИ

                                                                         GERARD’S



                                                                                                                                    GERARD'SПРОГРАМИ ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ «ІРИС»
 ВІД 2-ОХ ДНІВ І БІЛЬШЕ*

 ПРОГРАМА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАРЯД» НА 2 ДНІ
1 280 грн

   Включає в себе:
 

ПРОГРАМА «ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО» НА 2 ДНІ 
2 780 грн

Включає в себе:

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ ТА ЗНЯТТЯ СТРЕСУ «RENEW ENERGY» НА 3 ДНІ 
3 320 грн 

   Включає в себе:
· Комплекс процедур на 3 дні (лімфодренажний масаж, перлинна ванна зі SPA- 
маслами, гідроозонотерапія, пресотерапія ніг, стегон та зони живота, масаж нижніх 
кінцівок, загальний масаж )
· Консультацію спеціаліста по прийому мінеральних вод
· Користування бюветом мінеральних вод: «Закарпатська 1», «Закарпатська 2»
· Користування аква-зоною: прісний басейн +27˚С, Фінська сауна та зона 
відпочинку
· Користування тренажерною залою

Включає в себе:
· Пілінг всього тіла на мінеральній воді з додаванням ексфоліанту за допомогою 
рукавичок «Кесе»
· Обгортання  проблемних зон антицелюлітним кремом на кофеїні
· Вакуумно-роликовий масаж проблемних зон на апараті «Green Vac Prestige»
· Лімфодренажний масаж на мигдальній олії

ЛІФТИНГОВИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ «SUPER LIFT» 
90 хв/2300 грн

Догляд за вимогливою шкірою, який включає в себе:

 ·О чищення і тонізація обличчя та зони декольте 
 ·У льтразвуковий 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+»

АКТИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ, ШИЇ ТА ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ «HYDRA-FACE»
 90 хв/2400 грн

Догляд за чутливою та зневодненою шкірою обличчя, який включає в себе: 
 
 · Очищення і тонізація обличчя та зони декольте 
 · Ультразвуковий пілінг на основі ексфоліанту на апараті «Silk Sonic»
 · Активне зволоження та відновлення балансу з додаванням іоноактивної сироватки з 
ретинолом на апараті «Geneo+» 
 · Мультивітамінна відновлююча маска для обличчя 
· Легкий апаратний вібромасаж обличчя та зони декольте на апараті «Geneo+»

· Інгаляція з лікувальною сумішшю 
· Перлинна ванна зі SPA-маслами

· Підводний ручний душ-масаж
· Антицелюлітний масаж (60хв)

· Загальний масаж 
· Гідроозонотерапія 

· Лімфодренажний масаж 
· Антицелюлітна пресотерапія 



ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ ТА ЗНЯТТЯ СТРЕСУ «RENEW ENERGY» НА 5 ДНІВ 
5 850 грн 

   Включає в себе : 

 · Комплекс процедур на 5 днів (лімфодренажний масаж, перлинна ванна зі SPA- 
маслами, гідроозонотерапія (2), пресотерапія зони ніг, стегон та зони живота, масаж 
нижніх кінцівок, мінеральна ванна з гідромасажем, загальний масаж (2), ультразвукова 
гідратація обличчя, шиї та зони декольте з гіалуроновою кислотою, масаж спини, 
гідромасаж нижніх кінцівок (вихровий), масаж верхніх кінцівок)
 · Консультацію спеціаліста по прийому мінеральних  вод
 · Користування бюветом мінеральних вод: «Закарпатська 1», «Закарпатська 2»
 · Користування аква-зоною: прісний басейн +27˚С, Фінська сауна та зона відпочинку
 · Користування тренажерною залою

ПРОГРАМА ПО ОЧИЩЕННЮ ОРГАНІЗМУ ТА ЗНИЖЕННЮ ВАГИ «WEIGHT LOSS»     
НА 3 ДНІ 

 7 860 грн
  

   Включає в себе: 

·  Комплекс процедур на 3 дні (мінеральна ванна, лімфодренажний масаж, підводний 
ручний душ-масаж (3), антицелюлітний масаж (40хв), вуглекисла ванна, 
гідроозонотерапія, загальний масаж, скандинавська хода (3))
·  УЗД комплексне та ЕКГ перед початком програми
·  Фіто- бар (кисневий коктейль (3 шт), спіруліна (3 шт), чай (3 шт))
· Консультацію спеціаліста по прийому мінеральних вод та поради щодо 
харчування
 · Користування бюветом мінеральних вод: «Закарпатська 1», «Закарпатська 2»
 · Користування аква-зоною: прісний басейн +27˚С, Фінська сауна та зона відпочинку
 · Користування тренажерною залою та рекомендований комплекс вправ
 ·  Спеціально розроблене нашим шеф-кухарем меню, приготоване на воді 
«Деренівська Купіль»: сніданки, смузі, обіди, вечері.

ПРОГРАМА ПО ОЧИЩЕННЮ ОРГАНІЗМУ ТА ЗНИЖЕННЮ ВАГИ «WEIGHT LOSS»      
НА 5 ДНІВ 
12 600 грн

  
   Включає в себе : 

· Комплекс процедур на 5 днів (мінеральна ванна, мінеральна ванна з гідромасажем, 
лімфодренажний масаж (2), підводний ручний душ-масаж (5), антицелюлітний масаж, 
пресотерапія зони ніг та стегон,  вуглекисла ванна, гідроозонотерапія, загальний 
масаж, скандинавська хода (5))
·  УЗД  комплексне та ЕКГ перед початком програми
  Фіто- бар (кисневий коктейль (5 шт), спіруліна (5 шт), чай (5 шт)).· 
 · Консультацію спеціаліста по прийому мінеральних вод та поради щодо 
харчування
 · Користування бюветом мінеральних вод: «Закарпатська 1», «Закарпатська 2»
 · Користування аква-зоною: прісний басейн +27˚С, Фінська сауна та зона відпочинку
 · Користування тренажерною залою та рекомендований комплекс вправ
· Спеціально розроблене нашим шеф-кухарем меню, приготоване на воді 
«Деренівська Купіль»: сніданки, смузі, обіди, вечері.

 За додаткову плату – проживання в Апартамент-готелі або в готелі «Ірис».
    Попереднє бронювання – ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

Медичні послуги надаються Медичним центром відповідно до отриманої ліцензії МОЗ 
України від 21.02.2019.



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

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


