
*якщо париться більше 4 осіб, доплата за кожну додаткову 
особу становить 1200 ₴

**продовження оренди лазні — 1500 ₴ 
на годину (можливе за відсутності іншої броні)

Основна програма
ПОСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСУ

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕДУР

Тривалість 4 години

Кількість осіб

Адаптація (проводиться в чайній)

Прогрівання ніг банними віниками (проводиться в парній з банщиком)

Гарячі соляні ванночки для ніг (проводиться в чайній)

Банний масаж віниками (проводиться в парній банщиком)

Контрастні процедури (басейн, діжка, відкрита зона)

Відпочинок на терасі на ліжку із сіна (у холодну пору року — під покривалом
із натурального хутра)

Індивідуальний банний масаж віником (проводиться в парній банщиком)

Обмивання й масаж натуральною мочалкою (проводиться в хамамі банщиком)

Соляний скраб, аплікація медом і лимоном (проводиться в хамамі банщиком)

Душ

Відпочинок у чайній

1–4

Стоимость 7 500 ₴

*якщо париться більше 3 осіб, доплата за кожну
додаткову особу становить 1000 ₴

**продовження оренди лазні — 1500 ₴ на годину 
(можливе за відсутності іншої броні)

*тільки за попереднім записом

Програма «Бізнес»

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕДУР

Тривалість 2 години

Додаткові послуги

Кількість осіб

Адаптація (проводиться в чайній)

Відпочинок у чайній

Банний масаж віниками (проводиться в парній банщиком)

Контрастні процедури (басейн, діжка, відкрита зона)

Душ

Відпочинок у чайній

1–3

Вартість 4 500 ₴

Масажі
Загальний спортивний масаж 1 350 ₴

Загальний спортивний масаж 1 200 ₴

Купіль трав'яна 1 200 ₴

200 ₴Масаж віником додатковий

Масаж віником у чотири руки 250 ₴

Послуги косметолога
Механічна чистка обличчя 1 200 ₴

850 ₴Ультразвукова чистка обличчя

Комплексна чистка обличчя 1 100 ₴

100 ₴Парення по-сибірські

Парення з простиралом 150 ₴

100 ₴Сповивання лляними солоними полотнами

Контрастні процедури з льодом 100 ₴

140 ₴Контрастні мінеральні процедури

Припарки кропив'яним віником 100 ₴

Гарячі трав'яні притирання 120 ₴

150 ₴Розтирання березовим віником на банній полиці

Розтирання тіла масажною рукавицею 100 ₴

60 ₴Ванночка для ніг кропив'яна

Обмивання натуральним милом 90 ₴

120 ₴Скраби фірмові

90 хв.

60–80 хв.

45 хв.

Догляд за тілом
Парафанго Anesi (гаряче обгортання
для зменшення об’ємів)

1 600 ₴

1 700 ₴Кріообгортання (холодне обгортання для схуднення)

90 хв.

60 хв.

90 хв.

60 хв.

Баночний масаж 1 200 ₴

Масаж relax plus 1 200 ₴

60 хв..

60 хв.

Загальний класичний медовий масаж 1 100 ₴60 хв..

Антицелюлітний класичний масаж 1 100 ₴

Масаж обличчя з косметикою Christina 1 000 ₴

60 хв.

30 хв.

Карбокситерапія СО2 1 200 ₴

1 500 ₴Ферментна терапія Данне

Супероксид Дисмутаза (SOD) 2 200 ₴

45 хв.

80 хв.

60 хв.

Ультразволожуючий догляд Hydra Plus
з альгинатною маскою

1 200 ₴45 хв.

Віскі-обгортання STIX (контрастне обгортання) 1 900 ₴

1 200 ₴Масаж relax plus

60 хв.

60 хв.

1 400 ₴Медове обгортання 35 хв.


