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WISH AQUA & SPA RESORT – це курортний готель 
преміального формату, який гідно займе позицію 
лідера у вашому списку «must visit». Бажання і мрії 
відпочити на курорті під Києвом стають реальністю! 

WISH AQUA & SPA RESORT курорт з кращим еколо-
гічним кліматом і джерелами артезіанської 
мінеральної води. Унікальна вода Юрського 
горизонту, яка добувається зі свердловини глиби-
ною  250 м і захищена від забруднень цивілізації 
водостійкими ґрунтами  Це взірцева вода, адже 
вона ідеально відповідає воді клітин нашого організ-
му. Ви матимете змогу не лише її пити, а й плавати в 
ній, приймати душ та насолоджуватися SPA-проце-
дурами. Така вода здатна покращити ваш сон, 
настрій, апетит і зміцнити здоров'я.

Відновити сили і привести своє тіло й душу в 
гармонію з природою, можна не виїжджаючи 
далеко за межі столиці. Всього 20 хвилин від Києва і 
ви в місці комфорту рівня провідних європейських 
курортів. Неймовірна природа, великий вибір 
послуг, преміальний сервіс і бажана для Вас конфі-
денційність.
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МАСАЖ

КОРОЛІВСТВО МАСАЖУ ТА ДОГЛЯДУ
ЗА ЗДОРОВ’ЯМ І КРАСОЮ ТІЛА

КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ
 

1450 грн, 90 хвилин
1200 грн, 60 хвилин

Спрямований на зміцнення опорно-рухової 
системи, покращення загального тонусу, зняття 
втоми і поліпшення сну. В західних SPA рекомен-
довано людям з високою чутливістю та для тих, хто 
перший раз відвідує масажиста. Ви можете 
обрати масаж спини або масаж всього тіла від 
пальчиків на ногах до маківки голови. 

ГЛИБОКОТКАНИННИЙ МАСАЖ  

1100 грн, 45 хвилин
1650 грн, 90 хвилин

Це лікувально-профілактична процедура, де 
спеціаліст комбінує різні техніки для досягнення 
бажаного результату – лікувального, лімфатично-
го чи спортивного. Також охоплює конкретні 
прийоми спортивного масажу, глибоку роботу з 
м’язами та фасціями. Якщо вас турбує біль, спазм 
або інші неприємні симптоми – Ви відчуєте 
поліпшення вже після першого відвідування.  



3

МАСАЖ

ПРОФІЛАКТИЧНІ МАСАЖІ 
Бажаєте схуднути, зняти напруження, позбутися головного болю, хронічної втоми, скутості 
та хворобливого відчуття в спині, кінцівках й інших частинах тіла? Саме для Вас ми 
підібрали широкий асортимент профілактичних процедур. Ви можете обрати найкращий 
спосіб відновлення за призначенням лікаря або  після консультації SPA-спеціаліста. Осно-
вне призначення даних  процедур — швидке відновлення функцій органів і систем організму 
при захворюваннях і після травм. Після масажу поліпшується кровообіг і до органів швидше 
надходять корисні речовини, а це все прискорює процес одужання.  

ПРОФІЛАКТИЧНІ МАСАЖІ ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ (грн)

Масаж голови 20 хв 600

Масаж верхніх кінцівок 20 хв 600

Масаж нижніх кінцівок 45 хв 900

20 хв 600

Масаж спини

Масаж стоп

45 хв 900

Загальний масаж всього тіла
(з опрацюванням проблемних зон) 100 хв 1750

Лімфодренажний масаж 60 хв 1200

Лімфодренажний масаж 90 хв 1550

Спортивний масаж 60 хв 1300

Спортивний масаж 90 хв 1650

Дитячий (4-9 років) 30 хв 720

Підлітковий (10-15 років) 45 хв 1050
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МАСАЖ

ПАРНИЙ МАСАЖ АНТИСТРЕС

 

3300 грн, 90 хвилин
Завдяки масажу “Антистрес” вдається нормалізувати деякі функціональні порушення, що 
важко піддаються медикаментозному лікуванню: розлади сну, мігрень і головні болі. 
Знімає хронічну втому і підвищену збудливість. Чудовий розслаблювальний масаж під 
приємну музику в світлі полум’я свічок проходить одночасно для двох в одному приміщен-
ні. Ідеальний варіант для пари, що цінує час, проведений разом.

БАЛІЙСЬКИЙ МАСАЖ (РЕЛАКС)
1550 грн, 90 хвилин
Масаж характеризується ефектом розслаблення і заспокоєння, який досягається шляхом 
дотиків внутрішніми частинами долонь і ліктя, а також завдяки методам акупунктури. 
Завдяки припливу крові до внутрішніх органів масаж надає лікувальний ефект, насичуючи 
організм киснем. За допомогою ніжних та кваліфікованих дотиків наших фахівців, а також 
атмосфері гармонії - звільняється заблокована енергія, яка знімає загальну напругу. Це 
неперевершений танець рук митця, які м’яко, повільно та безперервно рухаються на 
Вашому тілі. Ви отримаєте глибокий релакс і перезавантажите вашу нервову систему.

МЕДОВИЙ МАСАЖ 
1900 грн, 100 хвилин
Медовий масаж — насолода для всього тіла! Такий масаж є прекрасною профілактикою 
фізичної і розумової перевтоми. Поліпшується тонус шкіри, пружність, еластичність, 
пропадає сухість, лущення, целюліт. Покращується загальний стан. Шкіра набуде шовко-
вистості, підтягнутості і матиме пружний вигляд.
Після масажу відчуєте легкість, приплив сил, бадьорість. Втома і нервозність підуть, 
звільняючи місце життєрадісності і відчуттям польоту.



HOT STONE THERAPY  
1850 грн, 90 хвилин
2400 грн, 120 хвилин

ШОКОЛАДНА ЕЙФОРІЯ ПЕРЛИНА ІТАЛІЇ 
1850 грн. 90 хвилин

Це ідеальна процедура для людей, що 
люблять розслабитись та відлетіти у світ 
своїх  мрії. Тепло базальтових каменів 
вулканічного походження м’яко та ефектив-
но розслабляє м’язи. Ви спробуєте унікаль-
ну методику масажу гарячими каменями, 
що включає комбінацію ручних технік та 
використання спеціальних каменів різного 
розміру.

Шоколадна ейфорія — наша головна 
процедура гормону щастя - ендорфіну! SРА-
фахівці проведуть теплий масаж-пілінг з 
какао, а потім обгорнуть у справжній 
бельгійський шоколад. Про користь шокола-
ду можна говорити нескінченно: він покра-
щує циркуляцію крові, допомагає боротися 
з целюлітом, робить шкіру оксамитовою і 
ніжною, долає поганий настрій і депресію.

2100 грн, 110 хвилин
Магічна  алхімія  тосканської оливи, дарує 
незабутні відчуття південного відпочинку. Вам 
зроблять антицелюлітний масаж з 
використанням оливкового і ефірного масел 
та лімфодренажний масаж. Ці два етапи 
сприяють інтенсивному живленню шкіри та 
моделюванню силуету. Потім на вас чекати-
ме тонізувальне скрабування за допомогою 
тонкоподрібненого листя базиліка. Як резуль-
тат — шкіра набуває нового вигляду: стає 
більш м’якою, шовковистою і ніжною на 
дотик.

МАСАЖ
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МАСАЖ

 

WISH ПІЛІНГ 
1200 грн, 40 хвилин

3D-МАСАЖ
1650 грн, 90 хвилин
2300 грн, 120 хвилинПропонуємо проводити пілінг на ваш вибір у 

кабінеті чи хамамі з використанням нату- 
ральних скрабів, які Ви можете обрати до 
початку процедури на свій смак. Натуральні 
рослинні компоненти, гімалайська сіль та 
живильні масла очищують тіло й душу, 
оновлюють нервову систему, знімають 
накопичений негатив, втому і живлять шкіру. 
Рекомендується як доповнення до масажів і 
банних процедур, для швидкого результату 
за короткий час. Завершується зволоженням 
всього тіла на Ваш вибір.

Моделюючий 3D-масаж — це оригінальна 
техніка, що поєднує в собі найефективніші 
прийоми антицелюлітного, лімфодренажного 
та інших масажів, які сприяють корекції 
фігури, збільшенню тонусу м'язів та тонусу 
шкіри. Цей вид масажу унікальний своїм 
нестандартним підходом, великою кількістю 
масажних прийомів, які зовсім не перетина-
ються з класичним масажем.
Для підсилення ефекту, рекомендуємо до- 
повнити його водоростевим/грязьовим об- 
гортанням.

HAPPY MAMA
2750 грн, 120 хвилин
Догляд для майбутніх мам та мам немовлят  
передбачає пілінг всього тіла найніжнішим 
квасцевим скрабом з натуральних компо-
нентів.

Легкий лімфодренажний масаж для вагітних 
та масаж стоп допоможе зняти напругу, а 
зволоження та живлення тіла йогуртом 
уникнути розтяжок.
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ДЕТОКС

«MORJANA DETOX»

 

2950 грн, 120 хвилин

THALASPA DETOX TONING

MARINE DETOX CARE

2850 грн, 120 хвилин

Розроблена програма - справжній секрет молодості. Вона вирівнює, омолоджує 
шкіру, активізує процеси обміну речовин і очищення від токсинів. Перший етап - 
очищення сольовим скрабом, потім ароматне обгортання «зелений чай з 
вербеною», яке перенесе вас в лабіринти марокканського дива. Завершує 
процедуру вишуканий ритуал краси - лімфодренажний масаж спеціальним маслом 
з Вербеною.

Програма, спрямована на тонізацію, пружність і глибоку детоксикацію шкіри. За 
допомогою скрабування мікронізованими водоростями і морської солі активізується 
клітинний метаболізм. Обгортання активним кремом  Drainante дозволяє 
поліпшувати дренування, а масаж на Firming gel додасть шкірі життєвої сили, 
поліпшить структуру та допоможе синтезувати колаген.

2530 грн, 120 хвилин
Ідеальний комплекс процедур, який ремінералізує, тонізує, живить шкіру і допомагає 
відновити обмін речовин. Одна з найбільш ефективних програм для боротьби із 
зайвою вагою, знімає втому і очищає організм від шлаків і токсинів. Велику цінність 
становить обгортання спіруліною, яка відрізняється сильним вмістом мінералів і 
олігоелементів, що гарантують ефективність та пролонгований ефект.
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МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ФІГУРИ

ДЕТОКС КОМПЛЕКС 5-В-1
2700 грн, 110 хвилин
Дозволяє не тільки позбутися токсинів, які забруднюють наш організм, а також є ефектив-
ним засобом проти хронічної втоми і надмірної ваги. Відчуйте себе відпочилим, оновле-
ним, повним сил, так наче скинули з себе зайвий вантаж.
Фахівець подбає про Ваше тіло, використовуючи детокс-пілінг та спеціальний масаж, що 
стимулює очищення організму.
Даний комплекс буде корисний не тільки тим, хто схильний до зайвої ваги, але і власникам 
худорлявої, проте не підтягнутої статури. Цінність процедури в тому, що вона покра- щує 
стан тіла в цілому. Вона не спрямована конкретно на схуднення або позбавлення 
розтяжок тіла. Її завдання — зробити тіло красивим за певну кількість процедур без 
будь-яких додаткових дій. Забезпечує лімфодренажний ефект, активно працює з целюлі-
том, підтягує шкіру, допомагає зменшити об’єми тіла і повністю відновити фігуру.

2500 грн,120 хвилин
Моделюючий масаж поліпшує відтік лімфи і кровообіг, дає можливість позбутися від набря-
ків, ефекту «апельсинової кірки», дозволяє прискорити клітинний метаболізм і повернути 
шкірі здоровий колір. Шкіра розгладжується і підтягується, виглядає більш молодшою, 
здоровішою і щільнішою. З його допомогою можна скорегувати форму стегон, живота 
ісідниць.   Компоненти, які застосовуються у процедурі, запускають обмінні процеси в 
організмі, в результаті яких - Ви худнете, а Ваш силует стає струнким і витонченим.

«СТРУНКИЙ СИЛУЕТ CHARM D ORIENT»



МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ФІГУРИ

АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КОМПЛЕКС PLUS

2050 грн, 110 хвилин
Ефективно піклується про стан Ваших ніжок завдяки, спеціалізованим бандажам, 
просякнутим лікувальним ліполітичним розчином, спрямованим на боротьбу з фіброз-
ним целюлітом  Внаслідок того, що кров рухається швидше, зміцнюється весь організм 
в цілому. Також коригувальний масаж тіла виводить з організму застояну рідину, 
прискорює виведення шлаків і токсинів. Саме цей фактор призводить до швидкого 
зниження ваги після процедури. 

1950 грн, 110 хвилин
Комбінує прийоми лімфатичного лікувального масажу та обгортання осмотичною грязьо-
вою сумішшю. Активує крово- та лімфообіг на проблемних ділянках тіла. Є чудовим 
помічником в детокс програмі. Ефект ви зможете відчути вже після однієї процедури 
масажу: легкість в тілі, усунення набряків. Після проходження повного циклу процедур Ви 
зможете позбутися від хронічного стресу і втоми, головного болю, зайвої ваги. 

ЛІМФАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС PLUS

МОДЕЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД "BELLA RAGAZZA"

2800 грн, 105 хвилин 
Моделююча процедура по корекції контурів тіла, яка ефективно виводить зайву рідину, 
роблячи шкіру рівною і гладкою, активізує природне вироблення еластину і колагену. 
Процедура проходить в кілька етапів: обгортання Dren +; моделюючий масаж окремих 
(проблемних) зон; гіпсова моделююча маска. А по завершенню - підтягуючий крем. 
Результат: зняття набряклості, гладкіший і рівніший рельєф, підтягнуті контури вже після 
першої процедури.
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ЕНЕРГІЯ МОРСЬКОЇ ВОДИ
“ВАННА ТАЛАССО”
2300 грн, 105 хвилин
Справжній концентрат енергії моря, 100% натуральний продукт, 
що містить всі мінерали моря. Ванна буквально змиває всі 
негативні прояви життя, дарує оновлення, життєві сили і енергію. 
Мінеральні речовини і мікроелементи, розчиняючись у воді, 
припадають в клітини епідермісу, живлячи їх зсередини. Після 
розслаблювальної ванни з додаванням морської солі на Вашій 
шкірі залишається так званий "соляний плащ», який збагачує 
Ваше тіло дарами моря.
Процедура закінчується приємним релакс масажем.

ВАННА З МІКРОНІЗОВАНИМИ
МОРСЬКИМИ ВОДОРОСТЯМИ
MARINE ALGO
2300 грн, 105 хвилин
Мікроелементи і вітаміни відновлюють баланс і надають оздоро-
вчий вплив на організм в цілому. Незалежно від того, як 
використовуються водорості – у ванній або безпосередньо в 
обгортанні, – вони розслаблюють м'язи і суглоби, а також 
стимулюють виведення шлаків за допомогою потовиділення. 
Завдяки високому вмісту йоду, водорості допомагають відновити 
контури тіла і скинути зайву вагу.
Процедура закінчується приємним релакс масажем.

БАЛЬНЕОЛОГІЯ
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БАЛЬНЕОЛОГІЯ

ВАННА “СИЛА ЖИВОЇ ВОДИ”
2300 грн, 105 хвилин
До моменту прийняття ванни, проводиться обтирання всього тіла 
аналітом (мертвою водою). Процедура має антибактеріальну, 
противірусну, протиалергічну, протизапальну і протинабрякову 
дію. Потім Вас огортає справжнє диво природи, яке діє на Вас як 
зовні, так і зсередини. Жива вода пом'якшує шкіру, омолоджує, 
прискорює відновні процеси, живить вашу шкіру понад 85 мікро-
елементами. Саме тому жива вода здатна активізувати імунну 
систему організму, наповнити її антиоксидантами, поліпшити 
обмін речовин.
Процедура закінчується приємним релакс масажем.

БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ РИТУАЛ
«JADE MAGIC» (Нефритова Магія)
3200 грн, 110 хвилин
Оздоровчий SPA ритуал, що включає медове глазурування тіла, 
масаж дорогоцінним нефритом, обмивання в молочній ванні і 
ніжне кремове обгортання. Процедура підвищує тонус м'язів і 
шкіри, забезпечує профілактику ускладнень, пов'язаних з 
наслідками стресу або емоційного вигорання. Під дією цього 
ритуалу йдуть безсоння і неврози, знижується психоемоційне 
напруження. Прийняття ванни сприяє зміні функціонального 
стану різних систем організму, ефективно поєднує в собі приємні 
відчуття від процедури і корисні властивості води.
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БАЛЬНЕО ДОГЛЯД З ВАННОЮ
І ОБГОРТАННЯМ «KAURI THERAPY»
3200 грн, 105 хвилин
Це енергія води у ванній зі смарагдовими водоростями і 
масажем Каурі. Неймовірний масаж тіла і голови з використан-
ням теплих океанських мушлей, які дозволяють перейнятися 
енергією і звуками океану, обгортання смарагдовими водорос-
тями. Процедура зміцнить стінки судин (ця властивість робить 
водорості особливо цінними для профілактики і лікування 
варикозної хвороби), додасть сил, зніме втому, поліпшить відтік 
лімфи, активує процеси відновлення, а шкіру зробить гладкою і 
перламутровою, немов перлина!

ГРЯЗЬОВЕ ОБГОРТАННЯ 
АНТИЦЕЛЮЛІТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
2600 грн, 100 хвилин
Процедура, що включає антицелюлітний масаж проблемних зон 
і обгортання лікувальною гряззю. До складу грязі входять такі 
корисні компоненти, як магній, хром, кальцій, цинк, залізо, бром 
і фосфор, різні кислоти, такі як карбонова і гумінова. Вони 
позитивно впливають на стан шкіри, вирівнюють її колір, підтягу-
ють, тонізують, зменшують набряклість і покращують загальний 
вигляд.
Показання: корекція фігури, очищення організму, стимуляція 
дренажних і видільних функцій, зниження ваги, усунення целюлі-
ту і набряків, підвищення пружності, омолодження шкіри тіла, 
зниження рівня холестерину і цукру в крові, масована терапія 
вітамінами і мінералами.

БАЛЬНЕОЛОГІЯ
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БАЛЬНЕОЛОГІЯ

ГРЯЗЬОВЕ ОБГОРТАННЯ
ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
2400 грн, 100 хвилин
Процедура включає лікувальний масаж і обгортання лікуваль-
ною гряззю.
Природні грязі – це лікувальні речовини, які мають велику тепло-
місткість, пластичність, а також містять активні корисні солі, 
вітаміни, мікроелементи, ферменти і живі мікроорганізми.
Показання при проблемах опорно-рухового апарату:
- порушення роботи функції опорно-рухового апарату – усклад-
нені в русі частково, або повністю і потребують реабілітації;
- перенесені гострі запальні захворювання суглобів, хребта, 
хребетної грижі;
- пряме направлення від лікаря по лікуванню артрозу, артриту 
або остеохондрозу;
Грязелікування довело свою ефективність в поєднанні з:
- лікувальною фізкультурою;
- масажами;
- апаратною фізіотерапією (ударно-хвильова, ультразвукова 
терапія, електрофорез);
- лікувальними ваннами.
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СВІДАНА

1000 грн, 30 хвилин
Це збалансоване прогрівання м’яким трав’яним паром. Допоможе Вашому тілу 
позбутися токсинів і втоми. Відчуття ніжності і тепла від самої природи. Крім того, це 
дієвий метод при застудах, м’язових і головних болях, порушеннях сну і зниженому 
імунітеті. Сприяє корекції фізичного та емоційного стану людини, активізує обмінні 
процеси в жирових відкладеннях.

УДВАРТАН
2800 грн, 120 хвилин
Це глибокий масаж усього тіла із застосуванням лікувальних трав і прянощів. Справжній 
ритуал, який починається з легкого приємного масажу ароматичними оліями, а після – 
глибокий масаж з лікувальними травами і прянощами. Для посилення ефекту 
рекомендуємо обгортання. Крім вираженого лікувального ефекту, “Удвартан” доставляє 
рідкісне відчуття насолоди, тонізує і розслаблює одночасно. 

АЮРВЕДА

АБХ’ЯНГА

Це найдавніша Аюрведична процедура масажу. На Сході вважають, що від цієї містичної 
процедури «розквіт життя», оскільки на енергетичному рівні вона несе в собі любов і 
гармонію. Такий масаж живить і омолоджує шкіру, усуває шлаки і токсини, нормалізує 
сон, зміцнює нервову систему, підвищує витривалість тіла і психіки, тонізує і приводить 
організм в гармонію. Абх’янга — масаж з рясним використанням олії від тім’ячка до 
кінчиків пальців ніг.

1400 грн, 60 хвилин
1600 грн, 90 хвилин
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АЮРВЕДА

ШІРОДХАРА
2800 грн, 120 хвилин
Унікальна аюрведична процедура, яка підносить вас в стан, що 
називається трансом. Потік приємних відчуттів покриває все 
ваше тіло, ви розслабляєтеся як фізично, так і духовно. Під час 
цієї процедури теплу олію ллють тонким струменем на ваш лоб у 
протягом тривалого часу.

ПАНЧА-КАРМА
3400 грн, 180 хвилин
Комплекс процедур, які використовуються для очищення 
організму, відновлення початкового, вродженого балансу 
конститутивних принципів, поліпшення травлення, заспокоєння 
розуму, зняття наслідків стресу, омолодження організму, і як 
ефективний компонент в лікуванні цілого ряду психосоматичних і 
ортопедичних захворювань. Це одна з технік омолодження та 
очищення енергетичних каналів. При цьому токсини і шлаки 
видаляються з організму навіть на клітинному рівні.

АЮРВЕДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
1300 грн, 60 хвилин
Це аюрведична діагностика, яка дозволяє визначити Ваш 
конститутивний тип і його дисбаланс цієї миті, стан органів і 
тканин, а також регуляторних контурів організму. На підставі 
діагностики, строго індивідуально підбирається подальший курс 
дій зі спеціальними процедурами.
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ХАМАМ

ТУРЕЦЬКИЙ ХАМАМ

 

2000 грн, 90 хвилин

АРАВІЙСЬКИЙ ХАМАМ 

МАРОККАНСЬКИЙ ХАМАМ

2100 грн, 90 хвилин

Отримайте насолоду від класичного турецького пілінгу рукавичкою Кесе та 
пінного масажу на гарячому мармуровому столі. Протягом 90 хв SPA-фахівець 
супроводжуватиме Вас в глибини чистоти і розслаблення, адаптуючи температу-
ру повітря і води індивідуально для Вас. 

Цей ритуал отримання задоволення перенесе Вас на півострів релаксації, позба-
вить від стресів й допоможе набути душевної рівноваги. Прогрів, органічний 
пілінг, пінний масаж, зволоження – все це відбувається протягом 90 хвилин 
турботливими руками наших SPA-фахівців.

2550 грн, 120 хвилин
Це саме та процедура, що дозволяє тілу народитись заново. Справжній марок-
канський масаж після ретельного прогріву та пілінгу рукавичкою Кесе створює 
ефект стійкого ліфтингу й підтяжки. Обгортання з 7 травами дозволяє позбутися 
зайвих кілограмів і відчути свое тіло вільним та легким.

ХАМАМ MORJANA "ТАЄМНИЦІ СХОДУ"
3200 грн, 90 хвилин
Ритуал Morjana допоможе вам зрозуміти дух Сходу і посвятить у таємниці, які 
хранителі древніх секретів передають з покоління в покоління. Ви зануритесь у 
чудовий світ, наповнений фарбами і ароматами: божественний пілінг, пінний 
масаж та ніжне зволоження. Ласкаво просимо в світ Morjana.
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ХАМАМ

М’ЯТНИЙ ХАМАМ

 

2550 грн, 100 хвилин
Ця процедура дасть Вам можливість відчути м'ятну повітряну піну, а відчуття 
легкості супроводжуватиме протягом дня. Нанесення чорного мила з евкаліптом, 
обливання з марокканських чаш, скрабування всього тіла рукавичкою Кесе, 
контрастні процедури, і ключовий пінний м'ятний масаж, все це завершує чайна 
церемонія. Наприкінці подаруємо Вам секретний ритуал WISH.

ЦИТРУСОВИЙ ХАМАМ
2750 грн, 120 хвилин
Цитрусовий Хамам відрізняється від всіх процедур хамама, які Ви хоч раз робили. 
Ви вперше спробуєте скраб апельсиновими дольками з гімалайською сіллю, який 
поступово переходить в масаж. Лише теплі та яскраві враження Ви отримаєте після 
зволоження тіла спеціальною маскою із соку апельсинів та натурального меду. 

ХАМАМ КЛЕОПАТРИ
2400 грн, 90 хвилин
Головний рецепт краси та молодості Клеопатри розкритий нашими фахівцями 
SPA. Ми пропонуємо Вам зануритися в молочно-кокосову атмосферу масажу у 
хамамі. Кокосово-кавовий скраб на розтопленому молоці, ніжний масаж з 
йогуртом, медово-молочне обгортання подарують Вам по-справжньому царське 
задоволення!
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БАНЯ

КЛАСИЧНА БАНЯ
 1100 грн, 30 хвилин
Ви отримаєте пропарку віниками та зволоження 
тіла. Класичний варіант банного відпочинку, з 
якого можна почати Ваш шлях до нашого SPA.

БАНЯ «СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА» 
2050 грн, 90 хвилин
Пропонує 2 пропарки, масаж стоп, скрабування, 
зволоження. Найкраща процедура, якщо Ви 
бажаєте відчути всі переваги банного процесу та 
оновити тіло й душу.

БАНЯ «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ» 
1650 грн, 60 хвилин
Процедура паріння, скрабування, розтирання 
льодом і фінального зволоження, рекомендуємо 
завершити чаюванням в нашій зоні відпочинку!
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КОСМЕТОЛОГІЯ

СПАЛАХ КРАСИ «ПІВНІЧНЕ СЯЙВО»
1300 грн, 45 хвилин
Це експрес-процедура краси для всіх типів шкіри після 30 років 
з негайним ефектом заповнення зморшок, пробудження і сяйва 
шкіри! У курсовому застосуванні надає високий омолоджуваль-
ний, антикуперозний, освітлювальний і ліфтинговий ефекти.

Сьогодні доглянутий зовнішній вигляд і вічна молодість - це 
реально і доступно для кожного. Сучасна косметологія 
пропонує широкий спектр професійних технологій і процедур 
для всіх вікових категорій. Наші спеціалісти допоможуть Вам 
продовжити Вашу молодість в 25, скорегувати перші зморшки в 
30 - 35 та "реанімують" шкіру після 45. 

КОРОЛІВСЬКИЙ ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ
«РУКА ДЛЯ ПОЦІЛУНКУ» 
400 грн, 20 хвилин
Це розкішний Термальний SPA-ритуал для королівського 
догляду за шкірою рук. Шкіра омолоджується і набуває 
підтягнутість, чудовий доглянутий вигляд і атласну гладкість. 
Догляд «Рука для поцілунку» дарує вишуканий аромат з 
феромонами, який розкриває жіночу чуттєвість і створює 
ауру потягу і силу привабливості.
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КОСМЕТОЛОГІЯ

КОРОЛІВСЬКИЙ ЛЮКС-ДОГЛЯД «ЗОЛОТА ВУАЛЬ»
1600 грн, 60 хвилин
Призначений для всіх типів шкіри в якості процедури миттєвої краси перед виходом у світ та 
рамках програми омолодження. В люкс-догляді «Золота вуаль» використовується благород-
не золото 24 карат і дорогоцінна термальна вода Сальсомаджоре. 
Активні термальні препарати надають інтенсивну омолоджуючу дію і оточують шкіру 
вишуканими атрибутами розкішного життя: ніжність вуалі на обличчі, райські аромати 
тропічних квітів, озонова свіжість після дощу, золотий розсип на благородній шкірі.

ТЕРМАЛЬНИЙ ЛЮКС-ДОГЛЯД «ДІАМАНТОВИЙ ЛІФТИНГ» 
1600 грн, 60 хвилин
Перетворює шкіру в дорогоцінність — бездоганна гладкість, ідеально рівний колір, пружність 
і компактність, діамантове сяйво та ліфтинг найвищого ступеня. Дорогоцінна діамантова 
мікропудра — клітинний біостимулятор шкіри для підтримки її сили і пружності зсередини. 
Активні кислоти (фітинова, малікова і мигдальна) + потужні протеїнові Anti age комплекси + 
термальна вода Сальсомаджоре — інтенсивно омолоджують, повертають втрачений 
життєвий тонус, полірують рельєф і оновлюють шкіру.

ТЕРМАЛЬНИЙ ЛЮКС-ДОГЛЯД «ТАЄМНИЦЯ ПЕРЛАМУТРУ» 
1600 грн, 60 хвилин
Для зрілої шкіри — молекулярні «Anti-age» комплекси, клітинні біостимулятори, судиннотоні-
зуючі екстракти та наповнювачі зморшок оновлюють життєвий цикл клітин на шляху до вічної 
молодості!
Овал набуває бажану пружність і красиві обриси, зморшки розгладжуються, шкіра починає 
сяяти кольором молодості, а вік продовжує залишатися нерозгаданою таємницею!
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КОСМЕТОЛОГІЯ

SOTHYS

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ  «PRETTY BODY SOTHYS» 
3800 грн, 100 хвилин
Делікатна процедура корекції фігури для зберігання молодості та краси вашого тіла. Унікальний 
та ефективний ритуал поєднання ексклюзивного обгортання, спеціальних масажних технік та 
сироватки, що дарує пружність і сяйво шкірі та гарантує стовідсотковий результат. Пориньте у 
розкіш разом з PRETTY BODY від SOTHYS.

ДОГЛЯД ЗА ОБИЧЧЯМ «SEASON CARE SOTHYS»
2600 грн, 60 хвилин
Подарує Вам світ виключно витончених емоцій та чуттєвості, пристрасті до досконалості та 
прагнення абсолютної краси. Індивідуальний підхід забезпечить молодий контур обличчя, пружну 
та сяючу шкіру у будь-яку пору року.

Косметика виробляється у Франції і славиться приголомшливими текстурами, а також витончени-
ми ароматами, які завжди дарують нові незвичайні відчуття. Компанія має власні лабораторії 
SOREDEC, де розробляються нові біотехнологічні комплекси для унікального складу косметики 
SOTHYS. До складу її засобів не входять компоненти тваринного походження і вони не тестуються 
на тваринах. Косметика не викликає алергічних реакцій, а запатентовані Sothys комплекси діють 
з першого використання і приносять довгостроковий результат.
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ "TROPIС BODY CARE SOTHYS"
3100 грн, 120 хвилин
Процедура по догляду за тілом для майбутніх мам, яка забезпечить безпеку, здоров'я і красу. 
Ефірна олія "Манго-ваніль" супроводжує кожен етап процедури:
- Цукрово-молочний пілінг тіла;
- Релаксовий масаж;
- Ніжне обгортання.
Результат: оксамитова шкіра, яка пахне ароматами тропічного раю. ГФормула тропічного обгор-
тання глибоко проникає і насичує шкіру вологою на цілий тиждень, а емоції, які ви відчуєте – не 
покинуть ніколи.

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ «ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ SOTHYS»
3200 грн, 90 хвилин
Зволожуюча процедура – Hydra 3Ha HYALURONIC ACID – це удосконалена програма генеру-
вання вологи. Лінія Sothys The Hydra 3Ha Hyaluronic acid пропонує жінкам швидкий і найбільш 
оптимальний результат. Основним компонентом є гіалуронова кислота – це швидка допомога для 
шкіри обличчя. Результатом після першої ж процедури є підвищення рівня зволоження шкіри 
обличчя на 34%.

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ "PREGNANT CARE SOTHYS"
2800 грн, 120 хвилин
Процедура по догляду для вагітних, французького бренду "Sothys", розроблена спеціально для 
вагітних і мам, які годують грудьми, гіпоалергенна, не містить ароматизаторів і продуктів нафтохімії.
Ультратонке і ніжне скрабування (гоммаж) очищає і живить шкіру. Легкий лімфодренажний масаж 
зніме набряки і втому за день, а кремове обгортання огорне Вашу шкіру ніжністю і турботою.
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GUINOT

HYDRADERMIE JEUNESSE

 Процедури для обличчя Guinot – це ексклюзивні протоколи апаратних і мануальних методик для досягнення миттєвих результатів при різних станах 
шкіри. Бренд Guinot має власну науково-дослідну лабораторію для розробки протоколів процедур і формул продуктів, а також фабрику з виробництва, 
сертифіковану за фармацевтичним стандартом з гарантією абсолютної безпеки і максимальної ефективності.

У нашому кабінеті косметології ми надаємо наступні послуги:

Персоналізована процедура, яка помітно 
омолоджує шкіру і збільшує клітинну 
енергію. Надає шкірі сяйво. Поєднання 
апаратних і мануальних методик.

1795 грн, 75 хвилин
HYDRADERMIE DELUXE

Розкішна процедура, що омолоджує. 
Забезпечує максимальний результат від 
поєднання двох методів: Hydradermie Lift і 
Hydradermie Jeunesse.

2195 грн, 90 хвилин
HYDRADERMIE LIFT

Миттєвий ефект ліфтингу завдяки «гімнасти-
ці» для м’язів обличчя, з використанням 
апаратних технік лімфодренажу і міостиму-
ляції. Поєднання апаратних і мануальних 
методик.

1795 грн, 75 хвилин
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ОЧИЩЕННЯ
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПІЛІНГ
975 грн, 45 хвилин
Одна з найбільш ефективних процедур і підходить людям різного віку. Найчастіше 
ультразвуковий пілінг обличчя роблять для очищення верхнього шару епідермісу, видалення 
акне і зайвого шкірного жиру. Водночас таке втручання ніяк не позначається на процесі 
старіння шкіри. Якщо у Вас жирна або комбінована шкіра з акне чи постакне (шрами, 
борозенки), розширені пори, то така процедура Вам дійсно потрібна.

Ця процедура безболісна і нетравматична. Після ультразвукового пілінгу не залишається 
почервонінь або запалень. Інколи шкіра може трішки порожевіти, але вже через кілька годин 
це минеться і не спричинить жодного дискомфорту. Ефект від процедури помітний одразу.

УЛЬТРАЗВУКОВА ЧИСТКА «ПРОХОЛОДНЕ ГІДРУВАННЯ»
1785 грн, 120 хвилин
Це альтернативний метод глибокої очистки обличчя (пасивний пілінг) без механічних 
абразивів, кислот, ексфоліантів, відбувається пасивний пілінг. 

Дана методика дає можливість безболісно і комфортно проводити чистку обличчя незалеж-
но від типу шкіри. «Прохолодне гідрування» не вимагає перед процедурою розпарювати 
шкіру, що особливо важливо для чутливої і шкіри з куперозом.

КОМБІНОВАНА ЧИСТКА 
1985 грн, 120 хвилин
Це поєднання двох найпоширеніших методик: ультразвуку та механічної чистки. Косметолог 
підбирає методи індивідуально для кожного, згідно з аналізом стану шкіри та чутливості.
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СЕЗОННИЙ ПІЛІНГ
1600 грн, 60 хвилин 

Завдяки феруловому пілінгу, за лічену кількість сеансів на обличчі зменшаться зморшки, 
пігментні плями, кола під очима, а також інші дефекти. Ця інноваційна процедура допоможе 
зменшити естетичні вади епідермісу. Феруловий вид пілінгу є всесезонним, а отже абсолют- 
но безпечним для шкіри обличчя. Унікальна антиоксидантна властивість допомагає захисти- 
ти шкіру від ультрафіолету і при цьому сприяти отриманню рівної засмаги.

Сезонний пілінг є золотим стандартом омолодження. Оскільки шкіра сприймає хімічне 
розчинення верхнього шару епідермісу як сигнал до пробудження, вона починає подвоюва-
ти формування ниток колагену і еластину. Стимуляція внутрішнього кровообігу надає облич-
чю свіжість, матовість та ніжний рум'янець. Під час процедури спеціаліст використовує 
методику шліфування рубців, шрамів та пігментації, тим самим вирівнюючи тон. Косметолог 
підбирає пілінг виключно до Вашого типу шкіру, що не завдасть шкоди і дозволить отримати 
бездоганний результат.

ФЕРУЛОВИЙ ПІЛІНГ
1600 грн, 60 хвилин

Делікатна процедура, безпечна для чутливої молодої шкіри, вагітних і матусь, які годують 
грудьми.
Ефект: пружна, еластична, свіжа і підтягнута шкіра. Ідеальний і вирівняний колір обличчя, 
висвітлення пігментних плям і повернення природного сяйва і повернення природнього сяйва. 
Пілінг LACTICА очищує пори та освітлює чорні крапки, загоює запальні процеси, розсмоктує  
застійні  плями і звужує сальні залози. Шкіра набуває  ефекту відполірованості, оскільки 
розгладжуються зморшки і звужуються пори.

ПІЛІНГ LACTICА
1695 грн, 75 хвилин
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УЛЬТРАЗВУКОВА ЧИСТКА СПИНИ

 
1400 грн, 60 хвилин
Абсолютно безболісний та делікатний спосіб очищення спини, що не залишає 
після себе жодних слідів у вигляді припухлості або почервоніння. Генератор 
спеціальних хвиль розширює пори шкіри і видаляє жир з сальних залоз. Під 
впливом апарату також відбувається своєрідний масаж, який покращує 
кровопостачання.

КОМБІНОВАНА ЧИСТКА СПИНИ

3600 грн, 150 хвилин
Це ідеальний варіант для швидкого, комфортного і найголовніше – ефектив-
ного очищення шкіри та складається з декількох етапів проведення.
Процедура чистки проводиться виключно кваліфікованими фахівцями, які 
неодмінно враховуватимуть індивідуальні потреби Вашої шкіри. Ви можете не 
сумніватись у дотриманні всіх правил асептики. Завдяки цьому процедура є 
абсолютно безпечною.
Також косметолог допоможе Вам підібрати спеціальні косметичні засоби та 
надасть необхідні рекомендації. 
Процедура виконується методом ультразвукової та мануальної чистки шкіри. 
Обидва способи у поєднанні дають змогу отримати високий результат. Комбі-
нована чистка спини підходить для усіх типів шкіри та немає вікових 
обмежень.
За допомогою комбінованої чистки спини Ви завжди будете насолоджуватись 
здоровою та красивою шкірою.
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1600 грн, 75 хвилин
Гіпсова маска використовується для ліфтингу і моделювання овалу обличчя. Ефект маски 
помітний одразу після першого ж застосування. Після процедури овал обличчя набуває чіткі 
контури, а шкіра стає пружною і підтягнутою. Маска усуває набряклість вік, в'ялість шкіри, 
помітно зменшує друге підборіддя, зволожує і освіжає втомлену шкіру.

 «СЕКРЕТ АФРОДІТИ» 
1500 грн, 75 хвилин
Мармуровий догляд «Секрет Афродіти» включає глибоке очищення шкіри, унікальний 
тандем двох масажних методик – моделюючого мануального і холодної стоун терапії. 
Мармур – камінь Афродіти, його кристалічна структура очищає, як на енергетичному, так і 
на клітинному рівні, знімає спазми, активує кровообіг та освіжає. Сироватка і охолоджуюча 
маска стануть завершальним акордом для сяйва свіжістю та здоров'я Вашого обличчя!

ГІБСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ГИПСОВИЙ МОДЕЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД " ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД"
1500 грн, 60 хвилин
Догляд для стійкого ліфтингу і моделювання овалу обличчя. Родзинка процедури – гіпсова 
маска з додаванням шоколаду, яка спочатку розслаблює в наслідок тепла, а потім є охолод-
жує і фіксує контурів обличчя. По завершенню відновлюється природний овал , зменшуються 
або повністю зникають «мішечки» і «темні кола» під очима, ефективно розгладжуються дрібні 
зморшки. Рекомендовано в тандемі з «Шоколадною ейфорією».
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АЛЬГІНАТНИЙ ДОГЛЯД
«ШОКОЛАДНИЙ ВИБУХ»
1200 грн, 60 хвилин
Експрес-ліфтинг для обличчя, який поєднує глибоке очищення, моделюючий масаж і 
шоколадну альгінатну маску. Альгінатний догляд підходить будь-якому типу шкіри, в 
будь-який час року і для будь-якого віку. Для тих, хто хоче зволожити і простимулювати 
шкіру, наповнити вітамінами і мікроелементами, розгладити дрібні зморшки і підтягнути 
проблемні ділянки. Ідеально підходить як процедура перед важливими заходами. Як 
результат, шкіра оксамитова і приємна, зволожена і насичена зсередини. Усувається 
почервоніння і запалення на шкірі, зменшуються капіляри і судинна сітка на обличчі, 
поліпшується кровообіг і живлення шкіри. Процедура надає яскраво виражений 
ліфтинг-ефект і допомагає усунути друге підборіддя, скорегувати форму обличчя. Усуває 
зморшки на шиї і в зоні декольте, сприяє підтяжці і загальному омолодженню шкіри. Шкіра 
виглядає молодою і підтягнутою!

КОСМЕТОЛОГІЯ

БЕЗІН’ЄКЦІЙНА КАРБОКСІТЕРАПІЯ
1600 грн, 75 хвилин
Карбоксітерапія – це процедура омолодження без жодних уколів та втручань в організм 
людини. Виконується за допомогою вуглекислого газу, який шкіра сприймає як чужорідну 
речовину та починає посилено виробляти колаген. Завдяки цьому розгладжуються зморшки, 
зникають плями і темні кола під очима, а ефект омолодження і свіжості помітний вже з першої 
процедури.

ДОГЛЯД ПО ТИПУ ШКІРИ
1600 грн, 60 хвилин
Найкраще підібрати програму догляду для конкретного типу шкіри обличчя зі своїми індивіду-
альними особливостями або проблемами допоможе професіонал з солідним досвідом. Всі 
препарати та засоби, хід процедури та масаж обираються індивідуально. 
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МАСАЖ КЛАСИЧНИЙ
750 грн, 45 хвилин
Це різновид масажу, що характеризується більш м’яким впливом на м’язи і шкірні покриви 
обличчя. Основне призначення класичного масажу – це позбавлення від дрібних 
зморшків.

МАСАЖ СТРУКТУРНО-БУКАЛЬНИЙ
1100 грн, 45 хвилин
Масажист впливає на м'язи обличчя як із зовні, так і зсередини, опрацьовуючи м'язи через 
рот. Метод, що поєднує скульптурний і букальний масаж, натуральна і безпечна альтерна-
тива ботоксу. Як результат, ідеальний овал  обличчя без ін'єкцій і хірургічного втручання.

МАСАЖ ЛІМФОДРЕНАЖНИЙ
850 грн, 45 хвилин
З набряками, другим підборіддям і іншими віковими неприємностями відмінно працює 
лімфодренажний масаж обличчя, покликаний нормалізувати підшкірну мікроциркуляцію. 
Результати перевершують всі очікування: при регулярних сеансах шкіра молодшає з 
кожним днем, позбавляючись від висячих складок і ненависних зморшків.

МАСАЖ МІОПЛАСТИЧНИЙ
850 грн, 45 хвилин
Міопластика обличчя – авторська методика масажу, спрямована на глибоке опрацюван-
ня тканин з метою зняти міофасціальну напругу і пом’якшити ущільнені тканини. При 
масажі досить швидко, і головне, не травмуючи капілярну мережу, вдається змінити якісні 
характеристики тканин, такі як: щільність, еластичність і тонус.
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МАСАЖ ЗА ЖАКЕ
650 грн, 30 хвилин
Два століття тому талановитий французький дерматолог Л.М. Жаке подарував світові 
унікальну методику масажу, здатного нормалізувати роботу сальних залоз і позбавити 
людину від себореї, вугрового висипання, рубців і шрамів, які залишилися після акне. 
Лікувальний масаж обличчя по Жаке покращує мікроциркуляцію крові і активізує обмінні 
процеси, «проблемна» шкіра поступово стає чистою, рівною і красивою.

МАСАЖ GYM
985 грн, 45 хвилин
Італійський моделювальний масаж обличчя GYM — це нехірургічна підтяжка обличчя. 
Розроблена Асоціацією пластичної хірургії Італії методика і система рухів спрямована на 
відновлення еластичності і пружності шкіри. При проведенні масажу GYM застосовується 
силова техніка – кожна група м’язів лоба, щік, підборіддя приводиться в тонус шляхом 
скорочення і розслаблення. Завдяки GYM масажу ефект підтяжки обличчя відбувається з 
власних ресурсів організму, запускаючи процес омолодження.

«КОБІДО» ЯПОНСЬКИЙ МАСАЖ
1250 грн, 45 хвилин
Імператорський масаж! Техніка, яка не схожа ні на одну з європейських! Включає легкі 
погладжування, перкусію пальцями і глибоку техніку роботи з м’язами та фасціями. 
Запускає механізм регенерації, самооновлення і омолодження. Під час масажу настає 
глибоке розслаблення, досягається ефект природного ліфтингу та неперевершеної краси. 



МАНІКЮР/ПЕДИКЮР

31

 Бажаєте схуднути, зняти напруження, позбутися головного болю, хронічної втоми, скутості та хворо-
бливого відчуття в спині, кінцівках й інших частинах тіла? Саме для Вас ми 
підібрали широкий асортимент профілактичних процедур. Ви можете обрати найкращий спосіб 
відновлення за призначенням лікаря або  після консультації SPA-спеціаліста. Основне призначення 
даних  процедур — швидке відновлення функцій органів і систем організму при захворюваннях і 
після травм. Після масажу поліпшується кровообіг і до органів швидше надходять корисні речовини, 
а це все прискорює процес одужання.  

АПАРАТНИЙ ПЕДИКЮР 
Проводиться на німецькому апараті фірми Gerlach. Важлива відмінність між апаратним і класичним 
педикюром – в процесі апаратного педикюру стопи обробляються без води. Всі інструменти 
стерилізуємо в сухожаровій шафі, тобто не тільки ультразвуком та фізрозчином, а ще при 
високотемпературному режимі.

ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ, грн
Класичний жіночий манікюр 390 Покриття лаком 200

Класичний чоловічий манікюр 440 Дизайн простий 120

Європейський манікюр 360 Дизайн складний 250

Апаратний манікюр 480 Дитячий манікюр 260

Апаратний педикюр 1120 Зняття гель-лаку/лаку 120/60

Класичний жіночий педикюр 890 Нарощування гелем 1800

Кислотний жіночий педикюр 985 Зміцнювання гелем під гель-лак 900

Кислотний чоловічий педикюр 1050 Корекція нарощених нігтів гелем 1200

Класичний чоловічий педикюр 950 SPA догляд рук/ніг 482/720

Комбінований педикюр 1050 Моделювання брів 250

Покриття гель-лаком 480 Фарбування брів/вій 300



32

ДЛЯ НОТАТОК



вул. Набережна 29, с. Вишеньки, «Вишневе мiстечко» 
Бориспiльський р-н, Київська обл.
+38 /044/ 58 58 777    
wishaqua.com.ua
Звертаємо Вашу увагу, що клуб знаходиться на території закритого котеджного містечка.
Якщо ви їдете до нас вперше – просимо завчасно зателефонувати і повідомити про Ваш приїзд. 


