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СПА-ЦЕНТРУ «СРІБНІ ТЕРМИ» 



СПА-КОМПЛЕКС «СРІБНІ ТЕРМИ»

Дозвольте собі забути про щоденну рутину і 
пориньте в атмосферу релаксу. У заміському 
Санаторному Комплексі «Деренівська Купіль» 
розташована сучасна СПА-територія «Срібні 
Терми». Тут є все для того, щоб бути в гармонії з 
тілом і душею: Римська парна, Руська лазня, 
Фінська сауна, бальнеологічні й масажні кімнати, 
контрастна ванна для ніг, крижаний фонтан, 
тропічний душ, а також зона відпочинку з 
панорамами ботанічного саду.

SPA-комплекс поєднує напіввідкритий терма-
льний басейн із цілющою термальною, 
лікувальною, мінеральною водою «Закарпа-
тська 2» (32-34 °С), який діє протягом усього 
року. Лікувально-термальна вода одержана з 
артезіанської свердловини, вона багата високим 
вмістом кремнієвої та борної кислоти. Ці 
елементи чудово впливають на різні функції 
організму і допомагають  покращити здоров'я.

Відпочинок на природі, мабуть, є найбільш 
актуальним і бажаним видом дозвілля в теплу 
пору року, саме тому СПА-комплекс «Срібні 
Терми» пропонує гостям відкритий басейн із 
прісною водою та pool-баром. Легкі страви, 
коктейлі, смузі та трав'яні чаї, які пропонує  кафе 
«Саламандра» зроблять відпочинок в  SPA – 
комплексі «Срібні Терми» ще приємнішим. 



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАСАЖ 

Відчуйте переваги поєднання технік ручного масажу, самостійно обравши тривалість, 
зони та інтенсивність виконання. Фахівці SPA-комплексу індивідуально підберуть техніку 
масажу, яка підійде саме Вам. 

МАСАЖ СТОП НА РЕГЕНЕРУЮЧОМУ КРЕМІ З КОРИЦЕЮ

Масаж стоп в поєднанні з високоактивним кремом для ніжок на основі протеїнів шовку, 
морського колагену та ментолу, зніме втому, подарує відчуття легкості та 
невагомості.

МАСАЖ СПИНИ НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОГО ЙОГУРТУ 

Масаж спини іспанською технікою глибокого розслаблення м'язів, що здійснюється 
на справжньому натуральному йогурті, з додаванням гідролізованих екстрактів 
винограду та полуниці. Подаруйте собі миті розслаблення в поєднанні з справжньою 
вітамінізацією шкіри!

МАСАЖ СПИНИ ТА СТОП НА ЖИВИЛЬНОМУ БАЛЬЗАМІ ТА ЕФІРНИХ ОЛІЯХ

 
Обираючи цей догляд, Ви обираєте шлях звільнення від напружень, завдяки м'якому та 
глибокому пропрацюванню м'язів спини. Живильний бальзам та ефірні олії 
наповнюють шкіру корисними елементами даруючи Вам гладкість та відновлення 
шкіри.

АНТИСТРЕСОВИЙ МАСАЖ З АРОМАМАСЛАМИ 

Пориньте у світ блаженства та істинного релаксу, насолоджуючись особливою 
технікою масажу з аромакомпозицією, поглиблюючись у всесвіт невагомості.

 

30
хв

1000 грн

30
хв

800 грн 60
хв

1300 грн 90
хв

2000 грн

20
хв

600 грн

45
хв

1200 грн

60
хв

1300 грн

МАСАЖНІ ПОСЛУГИ

40
хв

950 грн



ШОКОЛАДНИЙ МАСАЖ 

«Найсмачніша» пропозиція, що чарує серця справжніх поціновувачів солоденького та 
є актуальною в будь яку пору року та під кожен відтінок Вашого настрою. 
Антистресовий масаж всього тіла на основі натурального чорного шоколаду від 
італійського бренду Gerard`s. Одним словом – насолода.

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ МАСАЖ

Пружне тіло та стрункий, витончений силует – результат плідної праці та любові до 
себе. Антицелюлітний масаж - один із кращих способів у боротьбі з усуненням зайвих 
сантиметрів та позбавлення «апельсинової кірки». Професійна косметика та впевнені 
рухи спеціаліста допоможуть вирішити дану проблему.

ДИТЯЧИЙ МАСАЖ (ДІТИ ЗРОСТОМ ДО 150 СМ) 

Масаж на натуральний гіпоалергенній олії сприятливо діє на нервову систему , 
покращує сон та розвиває рухливість дитини, що є важливим для зростаючого 
організму .

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

Процедура на основі натурального тропічного йогурту в поєднанні з масажною 
технікою, чудово зволожує шкіру, надає їй еластичності, розслаблює м'язи та 
підвищує імунітет. Важливо зауважити , що за рахунок натурального складу , йогурт не 
закупорює пори, тому шкіра дитини дихає та насичується кальцієм і  вітамінами А та В.

YANTRA-РИТУАЛ* 

**Біоенергетичний масаж тіла та обличчя, що виконується спеціально розробленою 
технікою, яка стабілізує, балансує та відновлює фізичний та емоційний стан

60
хв

1700 грн
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1600 грн

30
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1800 грн



SPA – ОЧИЩЕННЯ

АРОМАТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІЛІНГ З СІЛЛЮ МЕРТВОГО МОРЯ
ТА ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ

КРЕМ - ПІЛІНГ З МІКРОГРАНУЛАМИ ГРЕЦЬКОГО ГОРІХА ТА
ТЕРМАЛЬНИМИ ОЛІГОЕЛЕМЕНТАМИ

+ Зволоження на вибір:
- антиоксидантний крем з аргановим маслом;

- 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.

40
хв

1500 грн

40
хв

1500 грн

SPA-РИТУАЛИ

Релаксуючий масаж мішечками з кварцовими кристалами, завдяки ексклюзивній 
масажній техніці, 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

МАСАЖ ТІЛА МІШЕЧКАМИ З КВАРЦОВИМИ
 КРИСТАЛАМИ  

СПА-РИТУАЛ МІШЕЧКАМИ З КВАРЦОВИМИ
КРИСТАЛАМИ 

40
хв

900 грн

60
хв

1700 грн

90
хв

2400 грн



SPA-ПРОГРАМА ОБГОРТАННЯ

LULUR  

LULUR - екзотична процедура, яка є давнім східним обрядом з островів Балі та Ява, 
присвяченим красі і здоров'ю. Шкіра після процедури залишиться бездоганно чистою, 
а тіло гнучким і вільним. Lulur передає тілу всі корисні властивості ароматичних 
прянощів, натурального йогурту і фруктів

Включає  в себе:
- пілінг з рослинними мікрогранулами грецького горіху;

- зволожуюче йогуртове обгортання з екстрактом тропічних фруктів
- антистресовий масаж.

OLOIL

Це магічна алхімія тосканської оливи, яка дарує незабутні відчуття південного 
відпочинку. Догляд надає антицелюлітну, тонізуючу та антиоксидантну дію. Активно 
працює з атонічною і обезводненою шкірою. Інтенсивно очищує і живить шкіру, 
робить її м'якою і ніжною, надаючи відчуття шовку.

Включає в себе:
- антицелюлітний масаж на основі лікувальних ефірних олій та оливковому гелі;

- лімфодренажний масаж на основі оливкового флюїду;
- скрабування натуральним листям базиліку;

- обгортання. 

PEATTHERAPY           

Детоксикуюче лікувальне обгортання торфом. Процедура призначена для людей з 
підвищеною функцією щитовидної залози, яким протипоказано застосування 
продуктів і косметики, що містять йод. Торф - це речовина, багата на біоактивні 
елементи. Своїми винятковими регенеративними і загоювальними властивостями 
сьогодні торф відомий у всьому світі. Кислотність торфу впливає на поліпшення 
кровообігу тканин і прогрів цілого організму. Процедура допомагає знизити вагу, 
усуває прояви целюліту, зменшує набряклість і лімфостаз, очищає тіло від токсинів і 
сприяє активізації обміну речовин. двічі в тиждень протягом 3 тижнів.Рекомендовано: 

Включає в себе:
- скрабування всього тіла морським відновлюючим скрабом

за допомогою рукавичок «Кесе»

- обгортання біоактивною маскою на основі торфу;

- зволоження шкіри кремом з кофеїном, що сприяє схудненню

та зменшенню об'ємів;
- дренуючий масаж усього тіла.

 

100
хв

2400 грн

120
хв

2700 грн

120
хв

3200 грн



PEPPER AROMA THERAPY

 
Моделююча програма з білою глиною та ефірною олією перцю. Під час процедури 
відбувається активне посилення мікроциркуляції, виведення надлишку рідини та 
токсинів, за рахунок дії білої глини з активними інгредієнтами та суміші ефірних олій. 
Ніжна, кремова текстура глини, що містить у складі морську воду, екстракти чорниці, 
солодки та плюща, дарує шкірі бажану еластичність та пружність, а масло чорного 
перцю посилює вплив активних інгредієнтів на шкіру, усуваючи прояви целюліту та 
втрати тонусу. 

Включає в себе:
- ароматерапевтичний сольовий пілінг з маслом тіаре;

- обгортання білою перцевою глиною;
- моделюючий масаж на кофеїновому кремі;

- зволоження кремом з екстпрактом солодкого перцю та апельсину.

CHOCOLAT 

Антистрессова програма з натуральним чорним шоколадом. Справжнє 
мультисенсорне занурення в фізичний і емоційний комфорт для боротьби зі стресом, 
поганим настроєм і доглядом за сухою шкірою з недостатнім живленням і тонусом.

Включає  в себе:
- пілінг з рослинними мікрогранулами грецького горіху;

- шоколадне обгортання;
- зволоження шоколадним кремом з вітамінним комплексом;

- антистресовий масаж.

SOY SOY          

Моделюючий, антицелюлітний, зміцнюючий масаж. Догляд заснований на поєднанні 
спеціальної масажної техніки і унікальних продуктів сої, рису і кави, які володіють 
потужною антиоксидантною і зміцнюючою дією.

 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

2400 грн

100
хв

2600 грн

100
хв

2600 грн



SPA-БАЛЬНЕОЛОГІЯ

 МОЛОЧНА ВАННА КЛЕОПАТРИ

Знаменита, розкішна ванна, що свого часу стала головним секретом краси 
єгипетських красунь. Витяжки молока та меду збагачують шкіру необхідними 
корисними речовинами та вітамінами, що в результаті дарують шкірі відчуття 
наповненості, зволоження, тонусу та неймовірної м'якості.

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ 

Надзвичайно ефективний метод водолікування, що поєднує в собі дію справжнього 
масажу та користь ефірних олій SPA-масел, яке обираєте саме Ви! Ще ніколи 
антицелюлітний масаж не бував настільки приємним та результативним водночас! 
Насолодіться станом невагомості та легкості, в той час як Ваше тіло набуває 
омріяних обрисів. Оберіть SPA- масло, яке Вам найбільше сподобається, щоб додати 
справжньої, ароматерапевтичної нотки до даного догляду.

РЕЛАКСУЮЧИЙ ПІДВОДНИЙ ДУШ-МАСАЖ

Подаруйте собі справжній релакс, поєднавши цілющу дію підводного душу масажу з 
ефектом натуральних, гіпоалергенних масел від німецького бренду SCHUPP.
Відчуйте справжню користь масажу, поєднану з ніжністю повітряного, перлинного 
масажу, який м'яко розслаблює все тіло, одночасно покращуючи мікроциркуляцію 
крові та пришвидшуючи обмінні процеси в організмі.

ВАННА АРКТИКА 

Справжнє багатство моря від французького бренду Thalgo. Особливе поєднання 
трьох солей, а саме магнієвої, кам'яної та морської спрямоване на очищення шкіри від 
забруднень у вигляді жиру та зайвого епітелію, водночас дезінфікуючи та 
регенеруючи її. Додатковими перевагами є збагачення шкіри мінералами та 
вітамінами, які тонізують шкіру, надаючи їй сяючого, здорового вигляду. А особлива 
аромакомпозиція допоможе Вам розслабитись, зменшить прояви стресу та подарує 
Вам справжній, здоровий сон!

30
хв

650 грн

30
хв

1100 грн 60
хв

1400 грн

60
хв

1400 грн

30
хв

700 грн



ВАННА ЛАГУНА 

Неймовірний догляд для Вашої шкіри забезпечать компоненти заспокійливого 
морського комплексу, в основі якого переважають цілющі водорості Dunaliella та 
Spirulina. Відчуйте користь морських глибин, що поєднуючись з ефірними оліями та 
екстрактом білої водяної лілії утворюють велнес-композицію, головною метою якої є 
Ваш спокій та всеохоплююче відчуття легкості. Рекомендуємо позбутися хронічної 
втоми та стресу у надзвичайно приємний спосіб.

ПЕРЛИННА ВАННА ЗІ СПА-МАСЛАМИ

Основа процедури – легке подразнення шкіри через бульбашки повітря, які 
створюються спеціальними насадками, розташованими в стінках ванни. Ці бульбашки
при безпосередньому контакті зі шкірою надають подразнюючу дію на її рецептори,
поверхнево розташовані вени і лімфатичні судини, обумовлюючи загальний 
заспокійливий та тонізуючий ефект. Ванна нормалізує тиск, стимулює кровообіг, 
прискорює відтік лімфи. Після курсу перлинних ванн запальні процеси на шкірі 
проходять, м'язові спазми і болі в спині знімаються. Ефірні олії, які додають у 
ваннумають одночасно енергетичний і фармакологічний вплив, допомагають 
розслабитися і відновити сили.

ВАННА З МОРСЬКИМИ МІКРОНІЗОВАНИМИ ВОДОРОСТЯМИ

Ця процедура проводиться за допомогою подрібнених до порошкоподібного стану 
ламінарію, фукусу та літотамнію. Це найбільш популярні за своїми активними 
властивостями бурі водорості. Вони мають здатність нормалізувати мінеральний 
баланс, зменшують жирові відкладення та володіють відновлювальним ефектом. 
Стимулюють кровообіг і викликають розширення кровеносних судин, що сприяє 
детоксикації організму. Також водорості багаті мікроелементами: йодом, вітамінами А, 
B, C, D, E.

МОЛОЧНА ВАННА ІНДООКЕАН 

Основним компонентом цієї ванни є екстракт коричневих водоростей, який сприяє 
клітинному оновленню, пом’якшує шкіру та має антистресову дію. Молочна ванна 
впливає на різні системи організму, найбільший її ефект відчувається на кровеносній 
системі шкіри. Клітини шкіри збагачуються мінералами і корисними речовинами. Все це 
призводить до стимуляції метаболічних процесів. Підходить для усіх типів шкіри.

 

30
хв

700 грн

20
хв

600 грн

30
хв

700 грн

30
хв

700 грн



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.

ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД НА ОСНОВІ 
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА МІНЕРАЛІВ   

Включає в себе:
- ніжний релаксуючий масаж на насиченому бальзамі 

з мінералами та морськими мікроелементами; 
- обгортання бальзамом з екстрактом олевіну, який стимлює 

клітинний метаболізм, відновлює енергетичний баланс та 
покращує якість шкіри за рахунок напівдрогоцінних металів; 

-пілінг морським відновлюючим скрабом з екстрактом ментолу 
та мікронізованих водоростей

 

 

40
хв

750 грн

750 грн40
хв



КОСМЕТОЛОГІЯ

ЛІФТИНГ-ДОГЛЯД ОБЛИЧЧЯ
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 з гіалуроновою кислотою та
соєвою олією;

ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НА ОСНОВІ
ЧЕРВОНОЇ ГЛИНИ ТА ЙОГУРТА

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;

ДЕТОКСИКУЮЧИЙ ТА РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ДОГЛЯД 
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;

КОСМЕТИЧНИЙ МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ

50
хв

1500 грн

1500 грн50
хв

1500 грн50
хв

1000 грн40
хв



www.derenivska-kupil.ua
Тел.: +38 (0312) 42 83 83

Моб. тел.: +38 (050) 40 777 64
spa@derenivska-kupil.ua
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