
Будні дні – 300 грн/ 3 години
Вихідні – 390 грн/3 години

*лазневий комплект входить до вартості відвідин

!

Оренда LifeStream Spa:

! Алкоголь, їжа, куріння – заборонено

*Бронювання здійснюється за 100% передплатою

Оренда LifeStream Spa     

*до 9 осіб

Будні дні                              з 16.00 до 22.00 – 1900 грн/год

з 22.00 до 07.00 – 2800 грн/год

Час роботи SPA-комплексу з 10.00 до 22.00

Вартість відвідування SPA-комплексу. Для гостей, які проживають в готелі:

Будні дні – 550 грн/ 3 години
Вихідні – 750 грн/3 години

*лазневий комплект входить до вартості відвідин

В понеділок спа працює з 13.00

Вартість відвідування SPA-комплексу. Для гостей, які не проживають в готелі:



!

SP

SPA Office Hours 10.00 am - 10.00 pm.

SPA Pricelist
For hotel guests   300 UAH.

On Monday the SPA is open from 13.00 am

For SPA only       550 UAH.

A Rental

! Alcohol, food, smoking are not allowed!

* A 100% deposit is required for booking the spa 

* Price includes a spa kit 

SPA Weekend 
For hotel guests   390 UAH.
For SPA only       750 UAH.

* Price includes a spa kit 

Night shift 
* up to 9 

Weekdays 10.00 am - 10.00 pm — 1900 UAH/hour

10.00 pm - 10.00 am — 2800 UAH/hour



Масажний кабінет
«Ефект масажу – природня відновлювана 
сила організму, сила життя»

(Гіппократ)

Приємна процедура для розслаблення, спрямована на живлення та зволоження шкіри.

Здійснює стимулюючий вплив на організм у цілому. Стопи людини – це справжня карта, 
тут розташовано до 72 тисяч нервових закінчень, які пов’язані з усіма системами та 
органами людини. Масаж стоп стане чудовим тонізуючим та антистресовим засобом. 
Ваш організм отримає потужний стимул до самозцілення, підвиситься імунітет і навіть 
зміцняться суглоби.

Розслабляє м’язи, стимулює кровопостачання тканин, покращує стан шкіри та внутрішніх 
органів, активізує захисні сили організму, посилює відтік лімфи та виводить шлаки з 
організму. Має оздоровлюючий та профілактичний ефект.

Це чудова оздоровча процедура: швидко знімає втому й відновлює працездатність, 
попереджає перевтому, створює добрий настрій, веде до повної релаксації та 
знімає психоемоційну напругу.

Ця процедура покликана сильно пропрацювати м’язи, має елементи суглобової 
гімнастики. Масаж спрямований на розм’якшення м’язових ущільнень  та розтягнення 
зв’язково-суглобового апарату. Покращується рухливість суглобів, зникають м’язові блоки.

Ця процедура покращує відтік лімфи через вплив на лімфатичну систему. Усі рухи в 
лімфодренажному масажі дуже м’які, за рахунок цього масаж має седативний характер. 
Дуже добре знімає набряки, прибирає об’єми тіла.

800 

800 

630

750

Тривалість, хв Вартість, грн

Зволоження тіла

Рефлекторний масаж стоп

Класичний масаж

Шведський масаж

Фінський масаж

Лімфодренажний масаж

300 

350 

Цей масаж має розслаблюючий, антистресовий ефект. Завдяки вишуканій іспанській техніці 
Ви подолаєте стрес, позбудетеся відчуття тривоги. Масаж спрямований на відновлення еластичності м'язів, 
поліпшення кровообігу і лімфотоку. Ви самі зможете підібрати аромат масажного засобу який Вам 
найбільше сподобатися.

Сучасна концепція моделювання фігури.
Slim-масаж спрямований на корекцію об’єму тіла і зменшення кількості підшкірно-жирового шару. 
Покращує роботу кишківника, знімає набряки, сприяє детоксикації організму. Масаж безболісний 
і не залишає синців.

850 

930Іспанський масаж свічками

Slim массаж

300 Вісцеральний масаж



800 

Egyptian massage is a unique procedure with a general strengthening effect. That’s exactly what 
will help you to get rid of negative and relieve stress easily and quickly, so that it doesn’t fail to 
be popular for many centuries since Cleopatra days. The massage helps to remove fatigue, 
become inspired, get the charge of positive emotions and significantly increase your efficiency.

This massage is a relaxing and anti-stress procedure. Thanks to delicate Spanish technique you
can relieve stress and get rid of constant anxiety. The massage aims at recovery of elasticity of 
muscles, improvement of blood circulation and lymph flow. You will be able to choose the aroma 
of means of massage which you will like most.

It’s a contemporary concept of forming the body.
Slim-massage aims at the correction of body size and the reduction of the amount of 
subcutaneous fat. It also improves the action of the bowels, relieves edemas and helps to detox. 
The massage is painless and doesn’t leave the bruises.
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Egyptian Massage

Spanish Massage with Candles

Visciral Massage

Slim Massage



Турецький Хамам
Процедури хамаму дозволяють очистити організм від шлаків та токсинів, знімають втому, 
нормалізують роботу легень та травної системи, а також дають дивовижні результати: 
шкіра стає гладкою та пружною – відновлюється внутрішній спокій людини.
Турецька лазня є невід’ємним атрибутом здорового способу життя, який несе людині 
молодість, здоров’я, чистоту й радість.

Живучи у виснажливому ритмі сучасного життя, ми часто мріємо про повноцінний 
релакс, можливість відволіктись від щоденних проблем, повернути собі енергійність 
та внутрішню гармонію. Пінний масаж у хамамі – один з основних символів східної 
культури, який поєднує в собі глибинну філософію розкоші та отримання повної гами 
позитивних емоцій, якими люди насолоджуються протягом століть.
Відпочинок у хмаринці невагомої піни, пілінг та масаж очистять тіло, нададуть сил 
та повернуть добрий настрій.

Тривалість, хв Вартість, грн

Турецький пілінг-масаж

Дивовижне поєднання російської та турецької лазень. Процедура розроблена нашими 
спеціалістами спеціально для Вашого максимального комфорту. Поєднує в собі 
прогрівання дубовими віниками в російській лазні та мильний пілінг-масаж березовими 
віниками в турецькій лазні. А на завершення процедури – медове зволоження. 
Ваше тіло буде досконалим!

Слов’янський SPA догляд

Вживання надлишкової кількості цукру в їжу призводить до появи зморшок, роблячи шкіру 
менш еластичною. Але той самий цукор є чудовим засобом для ніжного, живильного, 
очищуючого та омолоджуючого догляду за шкірою. У поєднанні з медом, корицею та олією 
дає неймовірний ефект. Мед і кориця підживлюють шкіру, вирівнюють її колір, нормалізують 
обмінні процеси в клітині. Ефект відчувається одразу після процедури.

Медово-цукровий пілінг

Для чутливої шкіри немає нічого приємніше за ніжний дотик. М’який кокос та смачний 
шоколад зроблять свою справу. Цей легкий пілінг тонізує, пом’якшує та освіжає шкіру, 
а приємний аромат какао та кокосу збільшать насолоду від процедури.

Кокосово-шоколадний пілінг

Ароматний пілінг подарує Вашій шкірі розкішне відчуття тепла та турботи. Кориця має м’яку 
заспокійливу дію, а блакитна глина має безпечний та ефективний косметичний вплив.

Пілінг з блакитною глиною та корицею
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Руська лазня
*«Лазня – засіб профілактики та лікування хвороб, народжений 
самою природою та з успіхом запозичений людиною».
 

10 450

20 550

55020

Тривалість, хв Вартість, грн

Після пропарювання дубовим віником шкіра стане матовою та пружною, до того ж дубовий віник 
має протизапальні властивості. Олії, які містяться в листі дубу, попереджають підвищення 
артеріального тиску, заспокоюють нервову систему. У дубовому вінику для лазні велика кількість 
дубильних речовин. Добре допомагає від пітливості та хвороб шкіри.

Пропарювання класичне

Медово-сольові скраби на основі морської солі покращують кровообіг у проблемних зонах, 
мають антицелюлітний ефект, омолоджують шкіру, роблять її шовковистою.

Пропарювання медове

Лазнева процедура для справжніх поціновувачів російської лазні. Поєднує в собі максимальний 
прогрів дубовими віниками в контрасті з холодною водою та трав’яним льодом. Для Вашого 
комфорту може проходити в 2 заходи з коротким періодом відпочинку.

Пропарювання з льодом



 “Banya is a preventive and curing measure provided by nature and utilized 
successfully by humans.”

10 450

20 550

20 550

                                            
After being slapped with a bunch of oak leaves in the steam room, your skin will get firmer 
and smoother. Oak has anti-inflammatory properties. The aromatic oils in oak leaves reduce 
the blood pressure and calm down nerves. Oak leaves contain large amounts of tannins that 
help reduce excessive sweating and skin diseases.

Honey and sea salt scrubs improve blood circulation, have an anti-cellulite effect, and make 
the skin smooth, tight and with a pleasant color. 

It is a steaming experience for true Russian banya lovers. Steaming with oak whisks is 
followed by a cold dip/douche with cold water and herbal ice. To make it more 
comfortable you can do these parts separately with a short interval.
You can rest your body and soul while you enjoy aromatic body peeling. Chocolate, 
wine, and coffee peelings will give you a blissful experience.

Session length (min) Price, UAH



Вода «Evian»

Вода “Боржомі”

Соки «Galicia» в ассортименті

Мед в ассортименті

Джем з шишок

Трав’яний чай

Віник березовий

Віник дубовий

Віник піхтовий

Віник евкаліптовий

Шапка для бані

65 грн

65 грн

50 грн

80 грн

60 грн

70 грн

110 грн

110 грн

150 грн

150 грн

1500 грн

0,33 л

0,5 л

1 л

150 гр

150 гр

60 гр

шт

шт

шт

шт

шт



SPA-ЕТИКЕТ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Для Вашого комфортного перебування ми розробили 
декілька рекомендацій.

                                               

Приїздіть у SPA за 15-20 хвилин до початку процедури, щоб розслабитись, 
налаштуватись на проведення процедури та насолодитись комфортом, який 
панує в SPA. 
Заздалегідь бронюйте свій візит до SPA за телефоном 056 736 23 71 

або на стійці прийому та реєстрації в готелі.
Відвідини SPA дозволені з 12 років. 
Запізнення на процедуру обмежить час її проведення, зменшивши її ефективність і ваше 

задоволення. Якщо запізнення на процедуру відбулось більше ніж на 30 хвилин без 
попередження заздалегідь, адміністрація SPA має право відмовити в проведенні процедури. 
Для комфорту інших гостей, а також для ефективності процедур перед відвідинами SPA 

не варто користуватись парфумами з інтенсивним запахом. 
Не вживайте алкогольні напої перед відвідинами SPA. 
Не куріть, не користуйтесь мобільним телефоном та не розмовляйте голосно 

на території SPA. 
Адміністратор SPA допоможе Вам спланувати ідеальний комплекс SPA-процедур та 

найкращу послідовність їх прийому.
 У лазневому комплексі необхідно знаходитись і приймати процедури в купальному костюмі 

або простирадлі.
Неприпустимо приносити та вживати продукти харчування, алкогольні напої.
Неприпустимо користуватись особистою косметикою на території SPA.
Неприпустимо здійснювати фото- та відеозйомку.
Цінні речі, документи, за потреби, залишайте в сейфі на рецепції.
Усі грошові розрахунки в SPA здійснюються після закінчення візиту.

Приємного відпочинку!



SPA ETIQUETTE FOR OUR GUESTS

Here are some SPA etiquette tips to help you make 
the most of your visit to the LifeStream SPA. 

                                                                                                             


