
лазерне видалення волосся
зона обличчя
верхня губа .........................................................................
підборіддя ...........................................................................
міжбрів’я ..............................................................................
лінія чола .............................................................................
щоки .......................................................................................
скроні ....................................................................................
все обличчя ........................................................................
шия ..........................................................................................
мочки вух ..............................................................................

зона ніг
ноги .........................................................................................
пальці стопи ........................................................................
гомілки ...................................................................................
гомілки з колінами ............................................................
коліна .....................................................................................
сідниці ...................................................................................
стегна .....................................................................................

зона рук
руки по всій довжині ......................................................
передпліччя ........................................................................
кисті рук + пальці .............................................................
пальці .....................................................................................
підпашки ...............................................................................

370 грн      195 грн

370 грн      240 грн

190 грн       123 грн

300 грн     195 грн

300 грн     195 грн

290 грн     188 грн

800 грн     520 грн

450 грн     292 грн

220 грн     143 грн

1900 грн   1235 грн

200 грн     130 грн

950 грн     617 грн

1100 грн    715 грн

500 грн     325 грн

750 грн      487 грн

1100 грн    715 грн

790 грн      513 грн

600 грн     390 грн

300 грн     195 грн

180 грн       117 грн

380 грн     247 грн

-35%



лазерне видалення волосся

640 грн      416 грн

790 грн     513 грн

1000 грн    650 грн

400 грн   260 грн

520 грн   320 грн

830 грн      539 грн

480 грн      312 грн

інтимні зони

бікіні ................................................................................................
(по лінії трусиків)

бікіні глибоке жіноче .............................................................
(лобок, статеві губи, міжсіднична складка, бікіні по лінії трусиків)

бікіні глибоке чоловіче .........................................................
(лобок, мошонка, міжсіднична складка, зони навколо плавок)

бікіні екстра жіноче ...............................................................
(статеві губи, міжсіднична складка)

бікіні екстра чоловіче ...........................................................
(мошонка, міжсіднична складка)

зона лобка ..................................................................................

міжсіднична складка ...........................................................

-35%

зона живота, спини

біла лінія живота ....................................................................

груди ..............................................................................................

живіт ..............................................................................................

декольте ......................................................................................

поперекова ділянка .............................................................

ореол молочних залоз .......................................................

спина .............................................................................................

плечі ...............................................................................................

верхня частина спини + плечі .......................................

300 грн      195 грн

690 грн      448 грн

890 грн      578 грн

390 грн      253 грн

450 грн      292 грн

210 грн      136 грн

1400 грн      910 грн

530 грн      344 грн

850 грн      552 грн



ультразвукова чистка обличчя / спини .............

мануальна чистка обличчя / спини .....................

комбінована чистка обличчя / спини .................

чистка DVmed+ 10 ступенів
(для комбінованого та жирного типів шкіри) .....

видалення міліумів .......................................................................

апаратна карбокситерапія             ............................

RF - ліфтинг обличчя ......................................................................

мікростумова терапія .....................................................................

безін’єкційна біоревіталізація ..................................................
(гіарулонова терапія)

догляд+ Brilace / Casmara .......................................

масаж + (обличчя, шия, зона декольте) ..................

лімфодренажний масаж ..................................................

міоліфтинговий масаж обличчя ..................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

акція

акція

косметологія обличчя
550 грн  / 700 грн

650 грн  / 750 грн

750 грн  / 900 грн

 спини 1300 грн

1 шт 150 грн

990 грн   792 грн

990 грн

590 грн

590 грн

550 грн

290 грн  / 490 грн

390 грн 

390 грн

1 сеанс 690 грн

5 сеансів  2950 грн

15 сеансів  7670 грн

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

акція

обличчя 900 грн /

30
хв

60
хв



пілінг кислотний ................................................................................

пілінг серединний ...........................................................................

пілінг PRX (2мл) .................................................................................

лазерний пілінг            ..............................................

газорідинний пілінг .........................................................................

киснева мезотерапія .....................................................................

масаж + тейпування обличчя / шиї ......................................

кінезіотейпування обличчя / шиї ............................................

місцева анестезія ............................................................................

повноцінний догляд, що не потребує додаткових процедур

базовий догляд, що дозволяє поєднувати додаткові процедури

додаткові процедури, які поєднуються з базовим доглядом по типу шкіри

590 грн

890 грн

1500 грн

3150 грн

590 грн

590 грн

590 грн

350 грн

100 грн

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

косметологія обличчя

4500 грн акція



ботулінотерапія

корекція мімічних морщин препаратом Dysport Botox

1 зона ..........................................................................................................

2 зони               .........................................................................................

3 зони               ...................................................................................

ін’єкційна корекція

губи

Juvederm Volift 1мл ..............................................................................

Juvederm Volift retouch 0.5мл ........................................................

Juvederm Ultra smile 0.5мл ..............................................................

Juvederm Ultra 3 1мл ...........................................................................

Alexa Medium 1мл ..................................................................................

скули

Alexa Volume 1мл ...................................................................................

Juvederm Voluma 1мл. ........................................................................

Teosyal Ultra Deep 1.2мл  ..................................................................

підборіддя

Alexa Volume 1мл .................................................................................

Juvederm Voluma 1мл  .......................................................................

Juvederm Volux 1мл ............................................................................

Teosyal Ultra Deep 1.2мл  .................................................................

ін’єкційна естетична медицина

2000 грн /зона

1900 грн /зона

1800 грн /зона

7500 грн

5500 грн

5500 грн

7000 грн

5500 грн

5500 грн

7500 грн

7500 грн

5500 грн

7500 грн

7500 грн

7500 грн

акція

акція



масаж обличчя
косметологічний масаж .............................................................. 
(виконується в комплексі з косметологічними процедурами)

міофасціальний масаж ...............................................................  
(іспанська методика, антивіковий масаж)

міоліфтинговий масаж ...................................................         1 сеанс
(міжнародна школа Denis Demidov) 

                     ............................................................................................ 5 сеансів  

                     ............................................................................................15 сеансів  

лімфодренажний масаж ...........................................................
(масаж при набряках обличчя) 

моделювання обличчя з букальним дренажем ........... 
(аналог ін’єкційним методикам)

апаратний термомасаж Drumroll ....................    
масаж при набряках та потребі в ліфтингу

нейропластичний масаж обличчя та робота із 
скронево-нижньо-щелепним суглобом.................................
(при бруксизмі, спазмі жувальних м’язів, опущенні кутиків губ та щічних 
брилів)

           ..............................................................................  5 сеансів  

           .............................................................................. 10 сеансів                                       

           .............................................................................. 15 сеансів 

апаратний масаж «мікроструми» .........................................
(стимуляція м’язевого каркасу)

альгінатна маска + ..........................................................................
(для закріплення дії будь-якої масажної техніки)

390 грн 

490 грн 

690 грн

2950 грн

7670 грн

390 грн

990 грн

акція

акція

акція

акція

акція

акція

850 грн 595 грн

690 грн

3459 грн  2500 грн 

6900 грн   5310 грн

10350 грн   7670 грн

590 грн

250 грн

30
хв

60
хв

30
хв

90
хв

40
хв

40
хв

40
хв

25
хв

60
хв



ОМОЛОДЖЕННЯ 7 STEPS
без ін’єкцій та пілінгів

мікротоки
RF ліфтинг
без’інєкційна 
біоревіталізація

нейропластичний 
масаж
3 міоліфтингові 
масажі

+3 апаратні 
методики

4 масажні
техніки

• 1 раз на тиждень, тривалість сеансу 60 хвилин
• професійна комплексна програма
• безпечне омолодження
• косметологія і масаж

•
•
•

•

•

585 грн
на тиждень*

* акційна вартість курсу 7 процедур 4100 грн
   вартість повного курсу 5120 грн без знижки

-20%



будь-яка зона  595 грн
850 грн

сідниці + бедра

Термомасаж DRUMROLL V-03

обличчя + шия

спина

руки

живіт + боки

ноги повністю

АКЦІЯ СЕЗОНУ -30% 



удар по целюліту + зменшеншення об’ємів
кавітація + вакуумно роликовий масаж

корекція фігури

*   вартість вказана за 1 процедуру (від 40 до 90 хв)

** при показниках кавітації — RF-ліфтинг

-10% на 1 зону

-20% на 2 зони

-30% на 3 зони

-40% на 4 зони

рекомендований курс
10 процедур

 522 грн

928 грн

1218 грн

1392 грн

IV зона

III зона

II зона

I зона

СПЕЦІАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ*



перманентний макіяж
перманентний макіяж брів ..................
мікроблейдинг
імітація натурального волоску
пудрове напилення
комбінована техніка - техніка 3D

перманентний макіяж повік ...............
міжвійковий простір
контур верхнього повіка (стрілка)
стрілка + тіневе напилення
(додатково, часткове тіневе напилення нижнього повіка 
при бажанні клієнта)

перманентний макіяж губ ....................
ефект НЮД
помадний ефект
техніка 3D

корекція будь-якої зони .............................................................

рефреш ................................................................................................
оновлення кольору до року

імітація мушки ....................................................................................

ремувер .................................................................................................

корекція роботи іншого спеціаліста ..................................

2900 грн    2500 грн 

2900 грн    2500 грн 

2900 грн    2500 грн 

990 грн

1500 грн

800 грн

990 грн

2100 грн

акція

акція

акція



лазерне шліфування та омолодження
чоло ................................................................................................

навколо очей ............................................................................

щоки ...............................................................................................

ніс ...................................................................................................

обличчя .......................................................................................
(підборіддя включено)

шия ..................................................................................................

декольте ......................................................................................

кисті рук .....................................................................................

лазерний пілінг обличчя ....................................................

розтяжки на животі 1 зона ..............................................
(10х10 см - середня площа долоні)

розтяжки на тілі ....................................................................
(1 см2)

шрами / рубці на будь якій ділянці тіла
чи обличчя ..................................................................................
(1 см)

видалення новоутворів ......................................................
(1 шт)

видалення новоутворів на ділянці ..............................
(зона долоні)

*при необхідності місцева анестезія  5% від вартості процедури

1750 грн

1610 грн

2100 грн

700 грн

3290 грн

2590 грн

2590 грн

2100 грн

3150 грн

2100 грн

224 грн

224 грн

210 грн

490 грн

2500 грн

2300 грн

3000 грн

1000 грн

4700 грн

3500 грн

3700 грн

3000 грн

4500 грн

3000 грн

320 грн

320 грн

300 грн

700 грн


