
 
 
 

 
 
 

  



Перукарські послуги 

Перукарські послуги для жінок 
*Римські цифри I, II, III, IV класифікують довжину волосся  

 I II III IV 

Стрижка модельна без миття – 30 хв. 250 350 400 450 

Стрижка комплексна косметикою L’Oreal – 60 хв. 500 550 600 700 

Стрижка комплексна косметикою KERASTASE – 80 хв. 600 700 800 900 

Стрижка гривки – 20 хв.                                                                                       150 200 200 200 

Стрижка гарячими ножицями без миття – 60 хв. 500 600 700 850 

Стрижка кінців без миття – 20 хв. 150 200 250 300 

Полірування волосся + корекція кінців без миття – 60 хв. 500 700 800 800 

Укладка з митям і стайлінгом косметикою L’Oreal – 60 хв. 450 500 600 700 

Накрутка з стайлінгом косметикою L’Oreal – 80 хв.  600 900 1000 

Афронакрутка з стайлінгом косметикою L’Oreal – 90 хв.  700 850 1000 

Зачіска вечірня з стайлінгом косметикою L’Oreal – 60 хв. 600 800 950 1000 

Зачіска для нареченої з стайлінгом косметикою L’Oreal – 120 хв.  1000 1500 2000 

Зачіска пробна з стайлінгом косметикою L’Oreal – 60 хв.  600 600 600 

Плетіння коси – 30 хв. 200 250 300 400 

Плетіння коси з каніколоном (робота) – 60 хв. 200 250 300 350 

Плетіння африканських косичок – від 240 хв.  5000 5000  

Розплітання африканських косичок – 120 хв.  2000 2000  

Стайлінг KERASTASE  (термозахист, лак, гель, мус, пінка, паста) 150 200 250 300 

Стайлінг L’Oreal  (термозахист, лак, гель, мус, пінка, паста) 100 120 150 170 

Стайлінг Matrix (термозахист, лак, гель, мус, пінка, паста) 50 80 100 120 

Олійка KERASTASE 80 80 120 160 

Олійка L’Oreal 60 60 100 120 

Олійка Matrix  40 40 60 80 

Колористика волосся 

 I II III IV 

L'Oréal фарбування волосся фарбою Majirel, Diarichesse – 120 хв. 1250 1650 2400 3650 

L'Oréal фарбування волосся без аміачною фарбою INOA – 120 хв. 1550 1800 2300 3850 

L'Oréal прикореневе обезбарвлення пудрою до 2 см. – 120 хв. 1300 1300 1300 1300 

L'Oréal глобальне знебарвлювання пудрою – 120 хв. 1400 1500 2500 3000 

L'Oréal мелірування (прикореневе) – 120 хв. 1500 2000 2700 3500 

L'Oréal шатуш, балаяж, омбре, каліфорнійське мелірування – від 
180 хв. 

2750 3650 4900 7200 

L'Oréal зняття штучного пігменту волосся – 120 хв. 800 1000 1300 1800 

L'Oréal коректор кольору  100 150 250 350 

Matrix прикореневе обезбарвлення – 60 хв. 1100 1100 1100 1100 

Matrix глобальне знебарвлювання пудрою – 90 хв. 1200 1300 2200 2600 

Matrix мелірування – від 120 хв. 1300 1800 2500 3000 

Matrix шатуш, балаяж, омбре, каліфорнійське мелірування – від 
180 хв. 

2400 3200 4500 6500 

Matrix зняття штучного пігменту волосся – 120 хв. 600 800 1300 1600 

Matrix фарбування SOCOLOR – 120 хв. 1100 1400 1800 2000 

Matrix фарбування Sync Color – 120 хв. 1100 1400 1800 2000 

Фарбування фарбою клієнта – 120 хв. 750 900 1400 1400 

Зняття фарби з шкіри  50 50 100 100 

 



OLAPLEX 
*Римські цифри I, II, III, IV класифікують довжину волосся  

 I II III IV 

Відновлення структури пошкодженого волосся при фарбуванні – 
від 90 хв. 

600 700 800 1000 

Активний захист + укладка волосся  – від 90 хв. 1100 1300 1600 1900 

Базовий захист + укладка волосся – від 90 хв. 1100 1300 1600 1900 

AntidotPro  

 I II III IV 

Захист шкіри голови при фарбуванні (чутлива шкіра) 200 250 300 400 

Захист шкіри голови при фарбуванні (дуже чутлива шкіра) 250 300 350 450 

Кератинове вирівнювання INOAR Джихеар Преміум 

 I II III IV 

Кератинове вирівнювання волосся INOAR Professionаl Джихеар 
– 180 хв. 

3100 3600 3900 4500 

Вирівнювання гривки (середня) – 60 хв. 650 

Вирівнювання гривки (довга) – 80 хв. 850 

Біозавивка та прикореневий об’єм Mossa Green Light 

 I II III IV 

Біозавивка Mossa Green Light – 180 хв. 1600 2300 3100 4200 

Прикореневий об′єм Mossa Green Light – 120 хв. 1600 1600 1600 1600 

Innovatis BTX-HAIR Luxury ботокс для волосся  

 I II III IV 

Відновлення волосся Total Regeneration – сила та блиск Вашого 

волосся! (Поєднання послуг BTX-Caviar Dreams та Plasma Infusion - комплекс 
лікування, збагачений активними косметичними інгрідієнтами, що надає 
силу, блиск та життєву енергію волоссю) – 150 хв. 

1569 1998 2285 2458 

Відновлення волосся Plasma Infusion – додає життєвої сили і міцності 

вашому волоссю. Її ефект-лікування пошкодженого волосся, додавання 
міцності і щільності, що особливо актуально для тонкого волосся. – 120 хв. 

1195 1585 1980 1997 

Відновлення волосся BTX Caviar Dreams – блиск, м'якість та 

шовковистість Вашого волосся! (Забезпечує природний блиск, зміцнює, 
робить його м'яким та шовковистим. Відновлює пошкоджене та сухе волосся) 
– 90 хв. 

1190 1387 1597 1789 

Відновлення волосся Deep Caviar – забезпечує інтенсивне зволоження 

і живлення волосся, зміцнює і захищає від несприятливих зовнішніх чинників. 
Надає волоссю м'якість, гладкість, слухняність, розкішний блиск – 60 хв. 

455 579 995 1180 

Відновлення волосся SPA Therapy Innovatis – 90 хв. 725 755 890 925 

Нарощування волосся 

Капсульне (робота) – 180 хв. 30 30 30 

Капсульне зняття – 90 хв. 20 20 20 

Стрічкове Hairtalk Extensions збільшення густоти* – 90 хв. від 146 € від 208€ від 390€ 

Стрічкове Hairtalk Extensions нарощення* – 120 хв. 218-300€ 312-416€ 585-780€ 

Тресс нарощування (робота) – 60 хв. 500 500 500 

Тресс зняття – 30 хв. 150 200 300 

Тресс закріплення – 40 хв. 200 200 200 
*У вартість включено матеріали з роботою 

    



 

 Діагностика та ритуал волосся від Kérastase  

Ритуал FUSIO-RITUAL – Моментальне перетворення волосся 

(Шампунь-ванна по типу волосся Bain Satin 1; Концентрат - по первинній потребі в догляді за 
волоссям; Бустер - по вторинній потребі в догляді за волоссям) – 30 хв. 

650 

Ритуал FUSIO-RITUAL – Моментальне перетворення волосся + відновлююча 
сироватка для дуже пошкодженого волосся  
(Шампунь-ванна по типу волосся Bain Satin 1; Концентрат - по первинній потребі в догляді за 
волоссям; Бустер - по вторинній потребі в догляді за волоссям; Відновлююча сироватка для дуже 
пошкодженого волосся Résistance Sérum Thérapiste) – 30 хв. 

750 

Ритуал FUSIO SCRUB – Глибоке очищення шкіри голови та волосся  
(Очищення Fusio Scrub та Fusio Scrub Oil; Шампунь-ванна Bain Vital Dermo Calm; Маска Specifique на 
шкіру голови; Термозахист Nutritive Nectar Thermique) – 30 хв. 

550 

Ритуал FUSIO RITUAL + FUSIO SCRUB 
(Очищення Fusio Scrub та Fusio Scrub Oil; Шампунь-ванна Bain Vital Dermo Calm; Маска Specifique на 
шкіру голови; Концентрат - по первинній потребі в догляді за волоссям; Бустер - по вторинній 
потребі в догляді за волоссям; Термозахист Nutritive Nectar Thermique) – 40 хв. 

950 

Ритуал K WATER – Ідеально гладке волосся зі скляним блиском 
(Шампунь-ванна Bain Elixir Ultime; K Water; Термозахист Nutritive Nectar Thermique) – 20 хв. 

200 

Ритуал EXTENTIONISTE – Відновлення волосся 
(Шампунь-ванна + массаж: Soin 1; Soin 2; Сироватка SÉRUM EXTENTIONISTE; Сироватка SÉRUM 
THERAPISTE) – 40 хв. 

1000 

Ритуал RESISTANCE THERAPISTE – Відродження волосся 
(Шампунь-ванна Bain Thérapiste; Маска Thérapiste; Résistance Sérum Thérapiste) – 25 хв. 

350 

Ритуал RESISTANCE THERAPISTE – Подаруйте волоссю друге життя 
(Шампунь-ванна Bain Thérapiste; Концентрат Vita-Ciment; Бустер Reconstruction; Концентрат OLEO-
FUSION; Бустер Нутрисьйон; Маска Thérapiste; Résistance Sérum Thérapiste) – 100 хв. 

2500 

Ритуал ELIXIR ULTIME – Всі типи волосся «Золотий стандарт» 
(Шампунь-ванна Bain Elixir Ultime; Маска по типу волосся; Еліксир в маску;  Elixir Ultime) – 35 хв. 

400 

Ритуал SPECIFIQUE – Комфорт шкіри голови 
(Шампунь-ванна Bain Dermo-Calm Vital; Маска-гель Specifique Masque Hydra-Apaisan; ампула 
Specifique інтенсивний засіб) – 30 хв. 

400 

Ритуал CHRONOLOGISTE  – Оновлення шкіри голови та ревіталізація волосся 
(Відновлюючий очищуючий догляд-пілінг; Шампунь-ванна Chronologiste; Маска Chronologiste; 
Парфуми Chronologiste) – 80 хв. 

1500 

Ритуал GENESIS – Догляд проти випадання волосся 
(Шампунь-ванна по типу волосся; Детокс-Пудра; Genesis Fondant;  Флюїд-спрей Genesis Fluide) – 30 
хв. 

350 

Ритуал GENESIS – Догляд проти випадання волосся + сироватка Genesis Serum 
(Шампунь-ванна по типу волосся; Детокс-Пудра; КонцентратGenesis; Бустер Genesis; Сироватка 
Genesis Serum; Флюїд-спрей Genesis Fluide) – 45 хв. 

750 

*Для пролонгації ефекту процедур – рекомендується використовувати домашній догляд. Запитуйте в Адміністрації. 

 

      

 

 

 

 

 



Послуги салону для чоловіків 

Стрижка класична, комплексна косметикою L’Oreal – 60 хв. 400 – 450  

Стрижка барберська, комплексна косметикою L’Oreal – 70 хв. 450 – 500 

Стрижка з особливим підходом: косметика, одеколон, стайлінг, масаж голови 
KERASTASE – 120 хв.  

700 

Стрижка машинкою, комплексна косметикою L’Oreal – 40 хв. 350 

Стрижка класична без миття – 30 хв. 200 – 300 

Стрижка на голо з миттям голови – 35 хв. 300 

Стрижка та камуфляж сивого волосся L’Oréal 3D Cover – 80 хв. 650 

Профілактика випадіння волосся ритуал KERASTASE DENSIFIQUE – 35 хв. 450 

Профілактика випадіння волосся мезотерапія XL Hair ін’єкційна (одна процедура) – 
80 хв. 

1800 

Стрижка бороди, вусів та брів – 20 хв. 200 

Бриття небезпечним лезом – 40 хв. 350 

Укладка з митям косметикою L’Oréal – 45 хв. 400 

Корекція брів – 25 хв. 150 

Миття голови L’Oréal – 25 хв. 100 

Миття-ванна голови з масажем косметикою L’Oréal – 20 хв. 150 

Миття-ванна голови з масажем косметикою KERASTASE – 30 хв. 200 

Стайлінг Matrix 50 

Стайлінг L’Oréal 70 

Одеколон 100 

Камуфляж бороди L’Oréal 3D Cover – 30 хв. 350 

Косметологічна чистка + маска – 80 хв. 800 

Манікюр з поліруванням нігтьової пластини – 60 хв. 350 

Манікюр з гель-лаком – 90 хв. 500 

Масаж та пілінг шкіри рук  – 25 хв. 200 

Педикюр Suda апаратний – 60 хв. 650 

Педикюр обрізний – 60 хв. 600 

Послуги для дітей (до 10 років) 

Стрижка для дівчинки – 40 хв.  200 – 300  

Стрижка для хлопчика – 40 хв.  200 – 300  

Укладка для дівчинки – 60 хв.  400 

Укладка для хлопчика – 30 хв.  200 

Зачіска для дівчинки – 60 хв. 350 – 500  

Плетіння канекалоном (робота) – 60 хв. 300 

Плетіння косичок – 20 хв. 150 

Миття голови – 15 хв.  150 

Дитячий макіяж – 40 хв. 450 

Косметичний догляд дитячий – 40 хв. 350 

Манікюр дитячий з покриттям – 40 хв. 250 
 

 

 

 

 



Естетика обличчя 

Макіяж 

Денний/нюд  
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, легка корекція, рум'яна і хайлайтер, моделювання брів, легкий макіяж очей в світлих 
відтінках, макіяж губ та фіксація макіяжу. Макіяж не включає в себе графічні стрілки) – 45 хв. 

600 

Коктейльний/святковий  
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, корекція, рум'яна і хайлайтер, моделювання брів, виразний макіяж очей (деталі 
обговорюються із клієнтом), макіяж губ, фіксація макіяжу. Макіяж може включати стрілки. 
Обирається один акцент на очі або на губи) – 60 хв. 

800 

Макіяж для фотосесій  
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, який невидимий для фото, корекція обличчя, кремові рум'яна і хайлайтер, 
моделювання брів, макіяж очей (деталі обговорюються із клієнтом) та губ, фіксація макіяжу. Макіяж 
може включати стрілки) – 60-90 хв. 

1000 

Вечірній макіяж 
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, більш насичена корекція, рум'яна і хайлайтер, моделювання брів, виразний та 
яскравий макіяж очей (деталі обговорюються із клієнтом) та губ, фіксація макіяжу. Можуть бути 
використані будь-які техніки, узгоджені із клієнтом) – 90-120 хв. 

1000 

Вечірній макіяж DELUXE 
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, більш насичена корекція, рум'яна і хайлайтер, моделювання брів, виразний макіяж 
очей з використанням яскравих і насичених відтінків, нанесення пігментів і багато блиску. Накладні 
вії (пучки). Макіяж губ, фіксація макіяжу) – 120 хв. 

1200 

Весільний макіяж 
(Підготовка шкіри обличчя та губ до нанесення макіяжу: очищення, зволоження, нанесення бази. 
Ідеальний тон, корекція, рум'яна і хайлайтер, моделювання брів, макіяж очей, накладні вії (пучки), 
макіяж губ, фіксація макіяжу. Весільний макіяж, згідно стилістики, може бути виконаний по техніці як 
денного так і вечірнього макіяжу. Усі деталі узгоджуються із нареченою) – 120 хв. 

1500 

Майстер клас візажу  
Майстер-клас візажу від салону «Міледі» – це прекрасна можливість дізнатися нового для себе в 
області візажного мистецтва. Він дозволить пізнати професійні секрети, які допоможуть запобігти 
ряду помилок при нанесенні макіяжу. Візажист покаже, як підкреслювати переваги і приховувати 
дрібні недоліки. Макіяж створюється майстром на одній частині обличчя клієнта, а другу 
частину обличчя клієнт опрацьовує сам. Виконуються 2 види макіяжу на вибір, розбір косметички. 
Уся косметика та інструменти надаються салоном. – 1 заняття тривалістю до 150 хв. 

1000 

Курс візажу  
Курс візажу складається із 5 занять по 2 години. Даний курс надасть Вам можливість навчитися 
правильно та грамотно виконувати макіяж для себе. Курс візажу включає в себе:  

• Теорію про сучасні тенденції в індустрії краси, бренди та марки, про особливості зовнішності 
та вміст косметички, який відповідає особистим потребам; 

• Практичні заняття ( приділяється особлива увага), які навчать Вас робити різні сучасні види 
та техніки макіяжу (класика, побудова стрілки, розтушована стрілка, смокі). На останньому 
занятті клієнт самостійно відтворює обраний ним макіяж на собі під наглядом візажиста. 

Уся косметика та інструменти надаються салоном.– 5 занять по 120 хв. 

5000 

Майсетр клас візажу для дівчаток  
На даному майстер-класі візажист розповість як правильно доглядати за обличчям, акцентує увагу на 
правильному та грамотному нанесенні макіяжу, який підходить саме підліткам для важливих та 
урочистих подій. Макіяж створюється майстром на одній частині обличчя клієнта, а другу частину 
обличчя клієнт опрацьовує сам. Виконуються 2 види макіяжу на вибір, розбір косметички. 

Уся косметика та інструменти надаються салоном. – 1 заняття тривалістю 120 хв. 

900 

  



Перманентний макіяж, мікроблейдінг 

Перманентний макіяж губ з розтушуванням (пудрові губи) – 180 хв. 3000 

Нанесення контуру брів – пудрове розтушування-волоскове-мікроблейдінг - 6D – 
180 хв. 

3200 

Татуаж повік – верхня стрілка – 120 хв. 2500 

Татуаж повік – верхня та нижня стрілки – 150 хв. 3000 

Перманентний макіяж повік – 120 хв. 2800 

Корекція (брови, повіки) – 90 хв. 1000 

Корекція губ – 90 хв. 1000 

Нарощення та догляд вій та брів 

Вії 

Корекція нарощених вій 450 

Нарощення вій голлівудське (бархатні, кольорові амбре) – 150 хв. 1000 

Нарощення вій класичне – 150 хв. 750 

Об’ємне нарощення вій 2D – 150 хв. 750 

Об’ємне нарощення вій 3D – 150 хв. 800 

Об’ємне нарощення вій 4D – 150 хв. 950 

Нарощування вій 7D – 150 хв. 1100 

Нарощення кутиків вій – 60 хв. 500 

Нарощення вій часткове – 90 хв. 550 

Зняття вій – 30 хв. 200 

Ламінування вій InLei – 120 хв.  800 

Фарбування вій Reflectocil – 45 хв. 250 

Брови 

Ламінування брів InLei (довготривала укладка)– 120 хв. 1000 

Форма брів – 40 хв. 200 

Фарбування брів Reflectocil – 40 хв. 200 

Фарбування брів хною – 40 хв. 400 

Візаж брів Rene Pege Sculptor – 40 хв. 180 

Зняття фарби з шкіри  25 

Послуги манікюру 

Манікюр 

Манікюр апаратний (чистка) – 60 хв. 300 

Манікюр обрізний із розмочуванням – 60 хв. 250 

Біоманікюр апельсиновими паличками – 60 хв. 200 

Покриття 

Покриття кольоровим гелем Luxio – 60 хв. 350 

Покриття френч гелем Luxio – 90 хв. 450 

Покриття нігтів кольоровим лаком – 30 хв. 150 

Покриття кольоровим лаком у стилі «Френч»  – 90 хв. 250 

Покриття нігтів лаком клієнта – 30 хв. 100 

Покрити кальцієм – 20 хв. 100 

Швидка сушка 50 

Покриття Глітер від Luxio (один ніготь) – 20 хв. 50 

Масло Dadi’Oil для кутикули 50 

Зняття гель-лаку ремувером – 35 хв.  100 

Зняття гель-лаку апаратне – 35 хв.  100 

Зняття звичайного лаку ремувером – 10 хв. 50 

Укріплення нігтьової пластини гелем – 60 хв. 400 

Укріплення нігтів акриловим порошком – 35 хв. 300 

Відновлення нігтьової пластини (IBXпротеїнова терапія) – 60 хв. 350 



Нарощення 

Нарощення нігтів полігелем, гелем – 120 хв. 750 – 1200  

Нарощування нігтів Френч – 120 хв.  950 

Корекція нарощених нігтів від 2 до 3 тижнів – 120 хв.  650 

Зняття нарощених нігтів апаратом – 40 хв. 250 

Дизайн 

Ремонт одного нігтя – 20 хв.  50 

Поліруванням нігтьової пластини дві руки – 20 хв. 100 

Надання нігтям форми – 30 хв. 100 

Дизайн одного нігтя (художня робота) – 20 хв. 50 

Декор нігтя камінням Сваровські (один ніготь) – 20 хв. 50 – 200  

Стемпінг (один ніготь) – 15 хв. 30 

SPA процедури для рук 

Гаряча парафінова ванна з пілінг – 60 хв. 300 

Обгортання цитрусове + пілінг та масаж рук до ліктя – 60 хв. 350 

Пілінг шкіри рук + масаж вітамінним кремом – 60 хв. 250 

Масаж рук гарячою свічкою до ліктя – 40 хв. 250  

Масаж рук кремом з вітамінами – 25 хв. 100 

Педикюр та процедури догляду за ногами 
Педикюр 

Обрізний педикюр для жінок (із замочуванням у трав’яній ванні) – 120 хв. 650 

Обрізний педикюр для чоловіків (із замочуванням у трав’яній ванні) – 120 хв. 700 

Комбінований педикюр для жінок – 120 хв. 600 

Комбінований педикюр для чоловіків – 120 хв. 650 

Складний педикюр – 120 хв. 800 

Педикюр частковий (пальчики) – 60 хв. 450 

Кислотний педикюр – 120 хв. 700 

Покриття лаком та гель-лаком 

Покриття гель-лаком Luxio – 60 хв. 300 

Покриття кольоровим лаком – 30 хв. 150 

Покриття кальцієм – 30 хв. 100 

Покриття лаком клієнта – 30 хв. 100 

SPA процедури та догляд для ніг 

SPA-процедура для сухої шкіри ніг  350 

SPA-процедура для змучених ніг, для спортсменів  300 

SPA-процедура для змучених ніг, для вагітних  400 

SPA-процедура для грубої шкіри ніг, догляд і профілактика тріщин  500 

Рефлексомасаж ніг (до колін)  250 

Видалення врослої частини нігтьової пластини  250 

Видалення пяточних мозолів 250 

  



Депіляція, Шугарінг + віск  LaRossa 

Депіляція жіноча 

Лінія бікіні – 60 хв.  400 

Глибоке бікіні – 60 хв. 600 

Ноги до коліна – 60 хв. 350 

Ноги вище коліна – 60 хв. 350 

Ноги повністю – 60 хв. 650 

Руки до ліктя – 60 хв. 300 

Руки повністю – 60 хв. 450 

Лінія живота – 60 хв. 200 

Живіт – 60 хв. 250 

Пахви – 30 хв. 250 

Поперек – 60 хв. 250 

Спина – 60 хв. 450 

Ягодиці – 60 хв. 500 

Верхня губа – 30 хв. 150 

Підборіддя – 30 хв. 150 

Скроні – 60 хв. 150 

Лоб – 30 хв. 150 

Обличчя повністю – 60 хв. 300 

Депіляція чоловіча 

Лінія бікіні – 60 хв. 600 

Глибоке бікіні – 60 хв. 700 

Ноги до коліна – 60 хв. 450 

Ноги вище коліна – 60 хв. 450 

Ноги повністю – 60 хв. 750 

Руки до ліктя – 60 хв. 350 

Руки повністю – 60 хв. 550 

Лінія живота – 60 хв. 250 

Живіт – 60 хв. 350 

Пахви  – 30 хв. 350 

Поперек – 60 хв. 350 

Спина – 60 хв. 650 

Ягодиці – 60 хв. 550 

Зона вусів – 30 хв. 300 

Підборіддя – 30 хв. 300 

Скроні – 60 хв. 200 

Лоб – 30 хв. 200 

Обличчя повністю – 60 хв. 350 
*Рекомендуємо косметику для домашнього догляду. Запитуйте в Адміністрації. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Косметологія 

Косметологічне очищення, лікування шкіри  
(акне, купероз, себорегуляція, гіпергідроз) 

*Консультація спеціаліста -100 гривень 

Гігієнічна чистка обличчя Academie (очищення, тонізація, чистка, маска, крем) – 60 хв 650 

Ультразвукова чистка обличчя Academie (очищення, тонізація, чистка, маска, крем) 
– 60 хв.  

650 

Гігієнічна чистка обличчя Academie з використанням маски «Derm Acte Sebacnyl» 
(очищення, тонізація, чистка, очищаюча маска, крем) – 80 хв.  

900 

Гігієнічна чистка обличчя від Sesderma (очищення, чистка, маска, крем) – 60 хв. 700 

Ультразвукова чистка обличчя від Sesderma (очищення, чистка, маска, крем) – 60 хв. 600 

Гігієнічна чистка спини від Sesderma (очищення, чистка, маска, гель) – 60 хв. 900 

Фірмова чистка обличчя від Sothys – 80 хв. 900 

Фірмова ультразвукова чистка обличчя від Sothys – 85 хв.  1180 

Базовий догляд Academie за шкірою з надлишком ліпідів (жирна шкіра) / (жирна 
шкіра з акне) – 60 хв. 

 690 

Процедура Academie проти почервоніння (лікування куперозу) – 120 хв. 3760 

Експерт-догляд Academie Себорегулюючий лікування акне Derm Acte – 80 хв. 900 

Догляд за шкірою з куперозом від Sothys – 60 хв. 900 

Інтенсивна процедура «Себорегулюючий догляд» від Sothys – 80 хв. 1700 

Ліфтингові програми, масажі та догляд за віковою шкірою 

Процедура Academie Експрес-детокс – 45 хв. 600 

Термоактивний догляд Academie для рук – 40 хв. 690 

Базовий догляд Academie за нормальною, комбіновано чи сухою шкірою – 60 хв. 790 

Базовий догляд Academie за чутливою чи в’янучою (глибокі та дрібні зморщини) 
шкірою – 60 хв. 

890 

Експрес процедура Academie – 60 хв. 1090 

Процедура Academie Сяяння Ароматерапія – 60 хв. 1190 

Догляд Academie за контуром повік – 35 хв. 1190 

Процедура Academie Абсолют Ароматерапія – 60 хв. 1300 

Догляд Academie за втомленою шкірою для чоловіків «Енергетик» – 60 хв. 1390 

Догляд Academie з Альфа-гідроксильними кислотами – 60 хв. 1470 

Процедура Academie моделюючий – 60 хв. 1485 

Процедура Academie термоактивний догляд – 60 хв.  1980 

Процедура Academie: оптимальне зволоження / догляд / очищення – 60 хв. 2670 

Процедура Academie: підтягуюча та зміцнююча з вітаміном С – 60 хв. 2670 

Догляд Academie киснево стимулюючий – 60 хв. 2670 

Процедура Academie колагеновий догляд – 180 хв. 3564 

Експерт-догляд Academie зволожуючий антиоксидантний Derm Acte – 80 хв. 2720 

Експерт-догляд Academie освітлюючий і коректуючий Derm Acte – 80 хв. 2380 

Експерт-догляд Academie глобальний омолоджуючий Derm Acte – 80 хв. 3050 

Мікродермобрація Academie для рук та обличчя Derm Acte – 80 хв. 2750 

Догляд за нормальною і комбінованою шкірою обличчя від Sothys – 80 хв. 600 

Догляд за жирною шкірою обличчя від Sothys – 60 хв. 1890 

Догляд за сухою шкірою обличчя від Sothys  – 60 хв. 1100 

Догляд за чутливою шкірою обличчя від Sothys  – 60 хв 750 

Зволоження та живлення від Sothys – 60 хв. 1100 

Відбілюючий догляд від Sothys – 60 хв. 750 

Інтенсивна процедура «Hydra 3HA» від Sothys – 120 хв. 4300 

Сезонний короб «Ваніль-маракуйя» від Sothys – 120 хв. 2600 



Інтенсивний догляд «Програма молодості ВР3 TRI COMPLEX» від Sothys – 120 хв. 3700 

Інтенсивний догляд «Термал Спа для чутливої шкіри» від Sothys – 120 хв. 1800 

Процедура по догляду за контуром очей від Sothys – 60 хв. 1300 

Догляд за нижньою третиною обличчя «Ідеальна форма» від Sothys – 90 хв. 1950 

Арома-масаж (Academie) з використанням зволожуючого масажного крему 
(очищення, тонізація, масажний крем). Прекрасно омолоджує шкіру, глибоко 
зволожує, надає їй здорового вигляду – 30 хв. 

500 

Лімфодренажний масаж (Academie) по масажному крему (очищення, тонізація та 
масажний крем). Стимулює рух лімфи, допоможе позбутися від набряків та темних 
кіл навколо очей; усуває млявість і тьмяний колір обличчя – 20 хв. 

500 

Антивіковий ліфтинг-масаж з використанням ліфтинг крему (очищення, тонізація, 
масажний крем). Даний масаж посилює кровообіг, прискорює процес регенерації 
шкіри; шкіра стає підтягнутою, розгладжуються зморшки – 30 хв. 

550 

Іспанський масаж – виконується по масажному маслу із застосуванням різних 
технік, яку допомагають підвищити пружність шкіри, активізувати обмінні процеси і 
допомогти позбутися стресу – 40 хв. 

550 

Міофасціальний масаж з використанням ензимного пілінгу 
Цей вид масажу покращує рух крові та лімфи, дозволяє зменшити біль у м’язах і 
суглобах, ліквідувати спазми – 30 хв.  

600 

Масаж по Жаке – сприяє нормалізації функцій сальних залоз, очищає шкіру від 
комедонів і міліумів, зменшує вираженість запальних процесів – 15 хв. 

350 

Стоун масаж – чудово знімає відчуття втоми, підвищує тонус шкіри – 30 хв. 550 

Очищаючий гель Academie 50 

Тонізація Academie 50 

Масажний крем або масло Academie 100 

Фітогомаж Academie 100 

Маска очищаюча Шинена Academie 200 

Маска липова Academie 200 

Маска «Білий чай» Academie 200 

Маска Абрикосова Academie 200 

Маска освіжаюча з фруктами Academie 200 

Маска «Едельвейс» Academie 200 

Маска живильна Academie 200 

Захисний крем Academie 80 

Лікувальні ампули Academie 300 – 350  

Маска альгінатна Academie 400 

Пілінги: легкі, серединні та глибинні 

Поверхневий омолоджуючий пілінг Skin Tech з АНА кислотами EasyPhyticSolution  
(гліколева, молочна, мигдальна) і фітиновою кислотою – 40 хв. 

1050 

Поверхнево-серединний  омолоджуючий пілінг Skin Tech з АНА кислотами 
EasyDroxyComplexPeel (гліколева, лимонна, саліцилова, коєва, молочна) – 40 хв.  

1050 

Серединний омолоджуючий пілінг Skin Tech з ТСА кислотою Easy TCA Classic – 60 хв. 1950 

Серединний омолоджуючий пілінг Skin Tech безболісний з ТСА кислотою + 15% 
фенол Easy TCA Pain Control – 60 хв. 

1950 

Серединний омолоджуючий пілінг Skin Tech з ТСА кислотою 23%  Unideep – 80 хв. 6000 

Точковий  пілінг Skin Tech для боротьби з гіперпігментацією з ТСА кислотою 40% – 
20 хв. 

1050 

Відбілюючий омолоджуючий пілінг для інтимної зони HAPPY INTIM VIGORATE MIX – 
60 хв. 

2100 

Відбілюючий омолоджуючий пілінг для інтимної зони (безболісний) HAPPY INTIM 
PEEL – 60 хв. 

3600 

Біоревіталізація інтимної зони HAPPY INTIM REBIRTH GEL – 80 хв. 4500 



Літній пілінг – Sesderma «Ферулак» – 40 хв. 1100 

Літній пілінг – Sesderma «Ферулак» + добавка – 60 хв. 2686 

Піровиноградний пілінг Sesderma «Пірувік» – 40 хв.  1200 

Саліциловий пілінг Sesderma «Саліпіл» – 40 хв. 800 

Гліколевий пілінг Sesderma «Глікопіл» – 40 хв. 1050 

Міндальний пілінг Sesderma «Манделак» – 40 хв. 1060 

Молочний пілінг Sesderma «Лактіпіл» – 40 хв. 950 

Меласпіл пілінг Sesderma (на основі розчину Джеснера) – 40 хв. 1300 

Азелаіновий пілінг Sesderma «Азелак» – 40 хв. 1050 

Ретіноловий пілінг Sesderma «Ретісес» – 60 хв. 2900 

TCA-пілінг Sesderma – 40 хв. 850 

Інтенсивна процедура «Оновлюючий пілінг» від Sothys – 60 хв. 2400 

Хімічні пілінги 

PRX-t33 – 60 хв. від 1500 

Biorepeel – 60 хв. від 1200 

ТСА серединний пілінг – 60 хв. від 1200 
*Рекомендований догляд запитуйте в Адміністрації. 

Ін’єкційні програми обличчя та тіла (філери гіалуронової кислоти, 
мезотерапія, біоревіталізація, ботокс, диспорт). Контурна пластика. 

Корекція носогубних складок 

Juvederm Ultra 3 – 60 хв.  6000 

Yvoire Сlassic – 60 хв. 5000 

Teosyal Global Action – 60 хв. 6000 

Teosyal Deep Lines – 60 хв. 6000 

Збільшення об’єму губ  

Juvederm Ultra Smile – 60 хв. 4500 

Teosyal Kiss – 60 хв. 6000 

Yvoire Classic – 60 хв. 5000 

Заповнення носослізної борозни 

Juvederm Volbella – 60 хв. 8000 

Teosyal Redensity 2 – 60 хв. 7000 

Yvoire Classic – 60 хв. 5000 

Корекція поверхневих зморшок 

Juvederm Ultra 2 – 60 хв. 4500 

Teosyal RHA 1 – 60 хв. 6500 

Об'ємне моделювання обличчя 

Juvederm Voluma – 60 хв. 8500 

Yvoire contour – 60 хв. 5500 

Teosyal Ultra Deep – 60 хв. 7000 

Teosyal RHA 3 – 60 хв. 7500 

Teosyal RHA 4 – 60 хв. 8000 

Teosyal Ultimate – 60 хв. 18000 

Біоревіталізація 

Yvore Hydro – 60 хв. 4000 

Juvederm Hydrate – 60 хв. 5000 

Teosyal Meso – 60 хв. 4700 

Teosyal Meso Expert – 60 хв. 9800 

Ial system – 60 хв. 3900 

Profhilo – 60 хв. 8000 
 

  



Мезотерапія для обличчя 

Meso-Warthon – 60 хв. 4500 

Meso-Xanthin – 60 хв. 4500 

TWAC 2.0 – 60 хв. 4800 

TWAC 3.0 – 60 хв. 5100 

Мезотерапія для очей 

Meso eye – 60 хв. 4500 

TWAC Eyes – 60 хв. 2700 

Корекція мімічних зморшок 

Міжбрівна зона – 60 хв. 2200 – 3400 

Горизонтальні зморшки чола – 60 хв. 2200 – 3800 

"Гусячі лапки" – 60 хв. 2200 – 3500 

Зморшки навколо губ (кисет) – 60 хв. 1200 – 1800 

Підняття брів – 60 хв. 1000 – 1500 

Зморшки шиї (платізма)  – 60 хв. 3000 – 6000 

Ясенева посмішка – 60 хв. 1200 – 1500 

Зморшки носа  – 60 хв. 900 – 1500 

Корекція гіпергідрозу (підвищеної пітливості) 

Пахви – 60 хв. 6000 – 9000 

Долоні – 60 хв. 6000 – 9000 

Стопи – 60 хв. 6000 – 9000 

Мезотерапія для волосся 

Mesoline hair – 60 хв. 1000 

Dermaheal HL – 60 хв. 1300 

Haircare – 60 хв. 2100 

Meso genesis – 60 хв. 1500 

Пірсинг обличчя та тіла 

Проколювання вушок пістолетом – 30 хв. 500 

Проколювання вушок одноразовою системою – 30 хв. 650 

Проколювання хрящика вуха – 30 хв. 500 

Пірсинг пупка – 30 хв. 650 

Пірсинг носа – 30 хв. 500 



Масажі, SPA обгортання та скрабування тіла 
Арома та релакс масажі 

Арома масаж ароматичними олійками – 50 хв. 650 

Арома масаж ароматичними олійками – 80 хв. 850 

Стоун масаж гарячим базальтовим камінням – 60 хв. 850 

Стоун масаж гарячим базальтовим камінням – 80 хв. 1000 

«Чакра» напівдорогоцінним камінням – 60 хв. 800 

Бамбуковими палицями – 45 хв. 650 

Самурайський бамбуковими віниками – 40 хв. 500 

Шоколадом – 60 хв. 700 

В’єтнамський + кава по в’єтнамськи – 60 хв. 1000 

Масаж для пари – 70 хв. 1300 + 200 

Гарячою свічкою – 60 хв. 1000 

Масаж-ритуал «Безтурботність» Académie BODY глибоке розслаблення – 60 хв. 900 

Масаж-ритуал «Гідро-релакс» Académie BODY спокій та гармонія – 60 хв. 900 

Масаж в чотири руки – 60 хв. 1000 

Масаж Académie Sakura Délicat 
Ця процедура не тільки розслабляє, але і робить шкіру м'якою і шовковистою. Складається з рухів, 
що вийшли з рефлексології нижніх кінцівок, які одночасно знімають напругу і збуджують, і націлені 
на розслаблення всіх кінцівок. Крім того, він активізує кровообіг і лімфатичну циркуляцію, знімає 
стрес і зменшує втому – 45 хв.  

1950 

Масаж Académie TERRE DES VAHINÉS 
Ця процедура, крім своїх розслаблюючих властивостей, також глибоко живить шкіру. Дозвольте собі 
відправитися в подорож і отримати від нього задоволення! Одна частина моделювання фокусується 
на напрузі м'язів, розташованих в плечах і потилиці, щоб зменшити напругу, поліпшити 
кровопостачання м'язів і забезпечити гарне самопочуття – 45 хв. 

1950 

SPA шоколадне  
Скрабування тіла шоколадним мусом, масаж, нанесення теплої шоколадної маски, нанесення крему 
по тілу з маслом какао та вітамінами, маска для обличчя альгінатна. Дія: зволоження тіла та 
заспокоєння нервової системи – 80 хв. 

1200 

SPA золотом 
Скрабування тіла золотим скрабом, нанесення масла із золотом та вишуканих екстрактів квітів і трав, 
єгипетський масаж, нанесення флюїду на активні центри тіла, крем золото Клеопатри, золота 
альгінатна маска для обличчя. Дія: моментальний ліфтинг та оновлення шкіри, релакс – 150 хв. 

1650 

Експрес-догляд від Sothys обгортання Інтенсивне зволоження    
Зволожуючий догляд – підійде для вагітних жінок в період лактації. 
Етапи: Засіб нагрівається до приємної температури; Обгортання відбувається лежачи на животі, 
спочатку наноситься маска-кокон, гідро-поживна на спину і ніжки, потім на передню частину і 
ховається рушником. Перед обгортанням можна використати скраб. 
Результат: Зволожує шкіру, пом'якшує і підвищує її еластичність. – 40 хв. 

1400 

Фірмовий догляд від Sothys «HANAKASUMI»  
Ритуал «Ханакасумі» являє собою церемонію популярну в Японії, присвячену поверненню тіла і душі 
до рівноваги завдяки їх повному розслабленню і відновленню.  
Етапи: Теплий пілінг тіла «Квітка сакури» - очищає шкіру від ороговілого шару; Масаж стоп по 
спеціальній техніці Digi-Esthetique; Масаж тіла з підігрітим маслом каріте - зволожує і живить шкіру, 
покращує її структуру.    
Результат: Гладка шкіра з ароматом квітучої вишні і лотоса; Освітлює і зволожує шкіру; Живить, 
відновлює, пом'якшує шкіру, покращує еластичність; Покращене самопочуття – 60 хв. 

2600 

Фірмовий догляд «Східні відчуття»   
Унікальний догляд, натхнений древніми східними обрядами: сироп для підготовки тіла до ексфоліації 
з використанням ексклюзивного аксесуара Sothys ручної роботи, моделювання для харчування й 
зміцнення шкіри, абсолютна релаксація ... 
Ритуал складається з усамітненого діалогу між вашим тілом і досвідченими руками майстра, які з 
перших хвилин зможуть перенести вас на Схід, дати тілу і думкам відпочинок та енергію. 
Результат: Розум очищається,  шкіра стає м'якішою, поживнішою та ніжнішою. – 60 хв. 

3000 

 



Бюті-ритуал Académie SAKURA DÉLICAT  
Фірмова японська процедура для тіла, що поєднує скрабування та моделювання. Винятковий 
протокол узятий зі спадщини японських ритуалів. 
Етапи: Скраб для тіла – Цукровий сироп; SPA масаж; Моделюючий віск – Квітковий аромат. 
Результат: Із масажем знімається напруга та стрес, тіло та розум розслаблюється. Це приємний та 
комфортний ритуал, який робить шкіру шовковистою та глибоко  живить шкіру – 75 хв.  

2700 

Бюті-ритуал Académie TERRE DES VAHINÉS  
Авторський надихаючий догляд за тілом, що поєднує скрабування та масаж. Винятковий протокол 
виник з полінезійських ритуалів минулого. 
Етапи: Скраб для тіла – Морський бриз; SPA масаж; Моделюючий віск – Блакитна лагуна. 
Результат: Із масажем знімається напруга та стрес, тіло та розум розслаблюється. Ця процедура з 
м'яким ароматом островів об'єднує найкраще з морського і рослинного світу, забезпечуючи 
інтенсивне розслаблення і зволоження – 75 хв. 

2700 

Скрабування, пілінги та очищення шкіри 

Пілінг тіла «Шовкова шкіра» – 40 хв. 600 

Пілінг морською сіллю та карпатськими травами – 40 хв. 600 

Пілінг Кавою та шоколадом – 40 хв. 600 

Пілінг Academie BODY  –  масаж «Нове сяйво шкіри» 
Моделюючий пілінг-масаж поєднує в собі активну ексфоліацію ороговілих клітин і грубих ділянок 
шкіри з елементами релаксирующего масажу «triple lime dance» – 45 хв. 

850 

Скрабування Académie Sakura Délicat 
Поєднання цукру, вишневої кісточки і вишневого кольору повертає шкірі природну м'якість. 
Поступово ваш розум повністю розслабляється завдяки ніжному аромату, які виділяє цей 
дивовижний скраб – 20 хв. 

1050 

Скрабування Académie TERRE DES VAHINÉS 
Суміш морської солі, шкаралупи кокосового горіха і квітки Тіари з очищаючими 
властивостями. При проведенні процедури, делікатне масло обволікає тіло, 
розкриваючи витончений і оксамитовий аромат на шкірі – 20 хв. 

1050 

Фізіотерапевтичні масажі 

Гарячими мішечками із карпатських трав – 60 хв. 1000 

Сабай – 60 хв. 1000 

Загальний оздоровчий – 60 хв. 600 

Масаж лімфодренажний – 40 хв. 600 

Масаж баночний – 60 хв. 600 

Масаж ГУАША + Ань-Мо – 60 хв. 600 

Масаж спини – 40 хв. 450 

Масаж шийно-комірцевої зони – 30 хв. 300 

Масаж голови та шиї – 35 хв. 300 

Масаж для вагітних – 45 хв. 600 

Масаж Дитячий  – 30хв.  450 

Масаж стоп – 30 хв. 400 

Судинозміцнююча дренуюча процедура Т-Shock - стимуляція діяльності 
лімфатичної систем, протинабрякова дія – 60 хв. 

1000 

SPA мінеральними грязями 
Скрабування тіла морською сіллю з травами, нанесення цілющої грязі, масаж, крем з мінералами. 
Дію: оздоровлення та омолодження. Маска для обличчя альгінатна – 80 хв. 

1200 

SPA Детоксикація Academie BODY   
Абсолютне очищення (дана програма подарує тілу оновлення і насичення киснем, нівелює наслідки 
стресів) – 120 хв. 

2600 

Експрес-догляд Sothys для ніг  
Етапи: Скраб: Пілінг з 3 солями; Обгортання: Охолоджуючий лосьйон для обгортання; Освіжаючий 
гель для ніг; Гідро-живильний лосьйон для тіла 
Результат: Знімає почуття втоми з ніг, гарантоване відчуття легкості та свіжості – 40 хв. 

1300 

 



Антицелюлітні масажі та програми схуднення 

Медово-трав’яний масаж – 60 хв. 700 

Арабський цукровий масаж – 60 хв. 700 

Іспанський пластифікуючий – 45 хв. 650 

Масаж-ритуал «Кофеїн +» Académie BODY ліфтинг та пружність – 60 хв. 900 

Масаж-ритуал «Тенз Флеш» Académie BODY моментальна стрункість – 60 хв. 900 

Масаж антицелюлітний загальний з розігріваючим кремом – 60 хв. 700 

Масаж антицелюлітний  – 35 хв. 450 

Класична процедура Т-Shock - видиме зменшення обсягів тіла до - 80см, 
покращення еластичності і тургору шкіри, нормалізація обміну в клітинах – 60хв 

950 

Ліполітична антицелюлітна процедура  Т-Shock - покращення метаболізму в 
клітинах шкіри,  підвищення тургору і еластичності шкіри – 60 хв. 

1000 

Підтягуюча антиоксидантна процедура Т-Shock - детоксикуючий, антицелюлітний, 
тонізуючий ефект – 60 хв. 

1000 

SPA винне   
Скрабування усього тіла мусом з виноградної кісточки, масаж, нанесення маски з червоного вина 
масажними руками, маска по тілу збагачена вітамінами на основі вина. Маска для обличчя альгінатна. 
Дане обгортання надає антицилюлітні властивості та релакс – 80 хв. 

1200 

SPA Моделювання Academie BODY  
Завдяки особливій формулі відбувається ремоделювання силуету і зміцнення тканин. З кожною 
процедурою тіло стає все більш підтягнуте, шкіра м'якою і доглянутою – 120 хв. 

2600 

SPA Пружність Academie BODY  
Процедура без компромісів забезпечує прекрасне скульптування тіла, повертає пружність і підтягує 
тканини – 120 хв. 

2600 

Професійний догляд Sothys для боротьби зі стійким целюлітом 
Етапи: Сироватка та моделювання проти ТВЕРДОГО целюліту; Масажне масло з ефірними маслами 
для тонусу; Обгортання; Інтенсивна антицелюлітна емульсія; Моделюючий крем. 
Результат: Для цільового усунення всіх типів целюліту, навіть стійкого: Верхня частина: Живіт - Талія – 
Руки; Нижня частина: Стегна - Сідниці - Живіт – 40 хв. 

3600 

Атлетік фірмовий догляд Sothys «Живлення та релакс»        
Етапи: Нанесення розігріваючого гелю на цільові зони: сідниці, стегна, ноги, живіт, руки; Нанесення 
Антицелюлітної емульсії або Поживно-розслаблюючого масла на цільові зони. 
Результат: Знімає напругу (після фізичних навантажень, стресу, через неправильну поставу), 
стимулює, тонізує – 40 хв. 

600 

Атлетік фірмовий догляд Sothys «Моделююче обгортання»   
Оригінальний догляд поєднує зігріваючий ефект і ніжне обгортання-мус. Може використовуватися для 
двох цілей: 
Спорт (Розігріває і покращує тонус шкіри перед фізичними навантаженнями). 
Силует  і релаксація (Для спортсменів і не спортсменів з метою корекції силуету). 
Етапи: Нанесення розігріваючого гелю на цільові зони: сідниці, стегна, ноги, живіт, руки; Нанесення 
обгортання-мусу на цільові зони + Обгортання з плівкою; Нанесення Антицелюлітної емульсії або 
Поживно-розслаблюючого масла на цільові зони. 
Результат: Моделювання допомагає зняти напругу (після фізичних навантажень, стресу, через 
неправильну поставу), стимулює, тонізує. Сприяння розщепленню жирових клітин і виведенню 
токсинів з організму; Покращення мікроциркуляції – 60 хв.  

1200 

Фірмовий догляд Sothys для схуднення       
Засоби фірмового догляду для схуднення від Sothys: Покращують мікроциркуляцію, розщеплюють 
жирові клітини та виводять токсини з організму; Відлущують ороговілий шар шкіри і гарантують 
дренаж; Підтримують процеси накопичення і спалювання жиру в межах норми. 
Етапи: Пілінг та обгортання для схуднення; Антицелюлітна сироватки і масажний флюїд; Нанесення 
Антицелюлітної емульсії.  
Результат: Пружна та еластична шкіра; На дотик шкіра більш м'яка і шовковиста; Зменшення обсягів 
до 1 розміру в талії; Покращене самопочуття. – 75 хв. 

2000 

 


