
Beauty Space

Вітаю!

Мене звуть Богдана, я керівник Saphir SPA. Ми всією командою 
салону раді вітати Вас в нашому просторі Краси.

Ми любимо нашу роботу. Для кожного з нас вона - покликання,            
а не набір послуг. За багато років досвіду ми навчилися бачити 
неповторну, індивідуальну гармонію кожної людини, яку так 
нескладно порушити сліпо слідуючи модним, або навпаки, звичним, 
шаблонам. Ми бачимо Вас неповторно красивими. І хочемо 
поділитися своїм баченням з усім світом. Не бійтеся 
експериментувати!

Дозвольте нам подбати про здоров'я вашої шкіри, волосся, рук, 
нігтів. Подбати про Ваш настрій і любов до себе. Це те, що змушує 
людей обертатися Вам услід, а Вам ‒ дарує впевненість і енергію.

Ми дякуємо Вам за довіру і докладемо максимум зусиль, щоб 
виправдати її.
 
Але, якщо все ж, сталося непорозуміння і, з якої-небудь причини, 
Вас не влаштувала якість нашого сервісу, або послуг,  будь-ласка, 
залиште контакти і запит адміністратору ‒ я обов'язково
зв'яжуся з Вами і поверну гроші.

З турботою і повагою,
Керівник Зборовська Богдана 

та команда майстрів Saphir Beauty Space



для ледi

Жіноча стрижка
    + укладка волосся 

     + укладка волосся на плойку 

     + 4а довжина/нарощене волосс

Жіноча укладка 1-3 довжина
    Витягування волосся 

    Укладка на плойку 

    З використанням косметики клієнта 

    З використанням плойки і косметики клієнта 

Жіноча укладка 4 довжина/нарощене волосся
    Витягування волосся 

    Укладка на плойку 

    З використанням косметики клієнта 

    З використанням плойки и косметики клієнта

Жіноча вечірня зачіска
    1-3 довжина 

    +4а довжина/нарощене волосся 

650
700
700

450
500
400 
450

500
550
450
500

750
850

ПЕРУКАРСЬКИЙ ЗАЛ

ПЕРУКАРСЬКИЙ СЕРВІС

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.



Beauty Space

Фарбування волосся
    Wella (Німеччина) 
     L'Oreal Professionel(Франція)

Надання відтінку волоссю (тонування)
     Wella (Німеччина) 
     L'Oreal Professionel(Франція) 

Мелірування освітлюючим порошком

Фарбування техніками омбре і балаяж

Olaplex (USA). Одна доза. 
Додавання Olaplex при фарбуванні перешкоджає пошкодженню волосся,

зберігає структуру, еластичність і блиск.

700-1050
800-1150

700-1000
800-1100

750+

1000+

600

Фарбування і мелірування  волосся

SPA-догляди для шкіри голови

Глибоко очищує і освіжує шкіру. З ментолом, охолоджує. Укладка волосся 
включена.

SPA-догляд «ПРОКИНЬСЯ, ГОЛОВО»                                      750/800/850/900

Пілінг шкіри голови                         800/850/900/950
Глибоке очищення шкіри голови LEBEL(JAPAN). Після пілінгу шкіра 
"закривається" зволожуючим засобом. Укладка волосся включена.

ПЕРУКАРСЬКИЙ ЗАЛ



ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

Глибоке відновлення волося

Миттєвий догляд - пом'якшує, зволожує, полегшує розчісування. 
Farmavita (Італія)                                                                                  300

Label (Японія)                                                            1700/1850/2000/2300

Пружність і еластичність волосся з глибоким відновленням структури. 
Укладка включена.

12-ступінчаста система, в комплексі забезпечує волоссю глибоку 
реконструкцію, живлення, зволоження. У вартість входить укладка.

JOICO (США)                                                             1100/1500/1700/1900
4-х фазна система реконструкції волосся для ущільнення і еластичності. 
Укладка включена. 

Відновлення пошкодженого волосся, дарує йому блиск, шовковистість і 
гладкість. Укладка включена.

Redken (USA)                                                                  800/900/1000/1100
Інтенсивне відновлення для надання щільності і пружності волоссю. 
Укладка включена.

Intercosmo (ITALIA)                                                         800/900/1000/1100
Кератинове відновлення гарячим способом. Укладка включена.

Olaplex (США)                                                                             1300/1600

Hahoniko (Japan)                                                            800/900/1000/1100

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.

для ледi
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Манікюр без покриття     .
     класичний (обрізний)                                                        300 
     европейский (необрізний)                                               250 
     SPA-манікюр                                                                450 
      (сольова ванна, скраб, маска для рук)     .

Манікюр з покриттям                          .
     класичний (обрізний+стійкий лак)                               380
     європейський (необрізний+стійкий лак                             320
    SPA-манікюр з покриттям стійким лаком               500
     (сольова ванна, скраб, маска для рук)     .
 
Педикюр без покриття                       .
     класичний (обрізний)                                                      380
     європейський (необрізний)                                               320
     SPA-педикюр                                                                550
     (сольова ванна, скраб, маска для рук)         .

Педикюр з покриттям                               .
     класичний (обрізний+стійкий лак)                              450
     європейський (необрізний+стійкий лак)                            420
     SPA-педикюр (+стійкий лак)                                           550
     (сольова ванна, скраб, маска для рук)      .

НІГТЬОВИЙ СЕРВІС



SPA –ритуалы                                            . 
     для рук                                                          250
     для ніг                                                          300

Покриття:                                            . 
     стійкий лак                                                     150 
     лак клієнта                                                       120 
     гель-лак                                                              300 
     гель-лак френч                                           350 
     гель-лак клієнта                                               250 

Нарощення  нігтів  гелем                                       . 
     короткі                                                        650 
     довгі                                                            850 
     френч короткі                                                  800 
     френч довгі                                   900 

Корекція нігтів  гелем                                       . 
     короткі                                                       450 
     довгі                                                        600 
     френч                                                       750 

Зняття нігтів гель                                              200 
Надання форми нігтям                                  100 
Видалення врослого нігтя                                     100 
Ексфоліант (пілінг рук/ніг)                                       100 
Зняття гель-лаку                                              130 
Ремонт одного нігтя гель-лаком                            50  

НІГТЬОВИЙ СЕРВІС

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.

для ледi
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Макіяж                             .
    денний                                                   600 
    вечірній                                                           850 
    весільний                                                 1500 

Брови                                    .
    фарбування                                                200 
    корекція                                                         150 
    надання форми                                         200 

Вії                                    .
   пучкові вії                                 200-300
    цільні вії                                 250 
    фарбування вій                               150 

Тон                                                             450 
Стрілки                                            200 
Макіяж очей                            350-400 
Урок макіяжу (120хв)                            1500  

ПОСЛУГИ ВІЗАЖУ



Лімфодренажний масаж 

Загальний  класичний  масаж

Спортивний масаж

Антицелюлітний масаж

Масаж спини 

60хв               700

60хв         700

60хв          750

30-60хв      400-700

40хв           450

Масаж позбавить Вас від накопиченої рідини, зніме внутрішнє 
напруження, підвищить імунітет і покращить стан тіла загалом. 

Найбільш популярна процедура, оскільки лише за годину допоможе  
Вашому тілу зняти больовий синдром від фізичних навантажень чи  їх 
відсутності, покращить роботу нервової системи, нормалізує обмін 
речовин, зніме накопичений стрес, надасть заряд бодрості і енергії.

Відновить сили, зніме напруження в м'язах, надасть Вашому тілу 
незамінний відпочинок від фізичних навантажень.

Оздоровчі  масажі

МАСАЖНА КАРТА 
І ОБГОРТАННЯ

Хто ж не бажає ідеальне тіло? Антицелюлітний масаж знижує вагу, 
покращує кровообіг,  зменшує ефект «апельсинової шкірки», зробить 
структуру шкіри гладкою і щільною. Ви отримаєте насолоду від власного 
тіла!

Спина – найбільш напружена  частина тіла. Під час масажу 
пропрацьовуються м'язи спини, знімається біль, втома, посилюється 
циркуляція крові, що сприяє Вашому хорошому самопочуттю.

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни. - за попереднім записом.*

для ледi
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Антистресовий масаж

Тайський фут масаж

Ломі-Ломі Нуі  

Масаж гарячими каменями

700

600

850/1200

Знімає втому, покращує сон, піднімає настрій, загалом – повний 
антистрес! 

Цей ритуал не лише оздоровить, але і омолодить Ваш організм, зніме 
втому і напруженість в ногах, розслабить, покращить кровообіг, надасть 
відчуття легкості ногам!

Гавайська техніка масажу знизить тривогу, розслабить, наповнить Ваше 
тіло любов'ю до себе і оточуючих. 

Релаксуючі масажі

Стоунтерапія допоможе Вашому організму справитися із стресом, зніме 
синдром хронічної втоми, зміцнить імунну систему,  зцілить не лише 
фізично, але і енергетично.

Масаж бамбуковими паличками буде для Вас не лише разслаблюючим, 
але і потужним антистресовим. Він нормалізує сон, покращує кровообіг, 
виводить токсини із організму, робить шкіру еластичною, вирівнює її 
рельєф.

Врятує від сухості шкіри, підтягне її, розслабить, зволожить. В холодну 
пору року процедура №1 для відчуття комфорту і гладкості шкіри.

70хв

60хв

60/90хв

900

750

750

90хв

60хв

60хв

Креольський масаж

Шоколадний релакс масаж

МАСАЖНА КАРТА 
І ОБГОРТАННЯ



Вологі «ВІСКІ» обгортання 
STYX  NATURCOSMETICS

Антицелюлітне обгортяння «Cello Gel»
STYX NATURCOSMETICS

90хв        1050

60хв         950

Те, що потрібно, якщо Ви бажаєте прибрати зайві сантиметри, зробити 
ліфтинг шкіри, зменшити старі і позбавитися від стрій, які нещодавно 
з'явилися. Рекомендований курс 4-8 процедури.

Термоактивне обгортання гелями Cello Gel зменшить целюліт,  усуне 
набряки, згладить стрії, укріпить судини, активізує обмінні процеси в 
організмі і помітно покращить стан шкіри. Рекомендований курс – 4-6 
процедури. 

Обгортання тiла

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.

для ледi

МАСАЖНА КАРТА 
І ОБГОРТАННЯ
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Ультразвукова чистка

Ультразвуковий пілінг обличчя, шиї і декольте

Комбінована чистка обличчя

КОСМЕТОЛОГІЯ

45-60хв      650

15хв     350

90хв    1500

Нетравматична, але ефективна процедура. Швидко відлущить мертві 
клітини, покращить колір обличчя, зробить Вашу шкіру гладкою і 
шовковистою.

Глибоке очищення. Посилює мікроциркуляцію. Активізує метаболізм 
клітин.

Глибоке очищення, вирівнювання рельєфу шкіри, звуження пор. 
Попереджує утворення чорних цяток, висипань, сприяє збереженню 
молодості і тонусу шкіри.

Чистка шкіри обличчя



Лімфодренажний масаж

Французька техніка

Китайський масаж Ши-цу 

Аромомасаж 

Авторський масаж обличчя

60-70хв          950

60-70хв         950

30хв           550

90-120хв      1500

30/60хв      790/1400

Знімає набряки, покращує колір і тонус шкіри. Приємна релаксуюча 
техніка. Покращує відтік лімфи.

Активна техніка. Гарантує бадьорість під час і після процедури. 
Приводить шкіру в тонус, надає здорового кольору  обличчю, знімає 
набряки. 

Акупунктурна техніка комбінується з лимфодренажною. Спазмовані 
м'язи обличчя розслаблюються, а атонічні – приходять у тонус. Точкова 
китайська техніка  допоможе підбадьоритися всьому організму. 
Омолодження обличчя і детокс шкіри.

Масажі обличчя

Глибокий релакс з індивідуально підібраними ароматами. Потужний 
лімфодренаж. Зони впливу: руки, декольте, шия, обличчя.

Стимулює кровообіг шкіри, насичує киснем. Підсилює регенеративні 
функції і обмінні процеси в шкірі. Коректуються зморшки, 
попереджується передчасне старіння шкіри. Сприяє збереженню шкіри 
здоровою, свіжою і підтягнутою. Знімає стрес і позитивно впливає на 
самопочуття і настрій.

КОСМЕТОЛОГІЯ

для ледi



Beauty Space

Детокс процедура

«Ліпідний баланс»

 «Інтенсивне зволоження» 

Кріотерапія

Заспокійливий догляд  «Анти стрес»

Academie, Францiя

90хв        1200

90хв     1545

90хв    1550

40хв      600

60хв     1250

Видаляє забруднення і токсини. Відновлює себорегуляцію сальних залоз. 
Відновлює гідроліпідний баланс шкіри.

Регуляція сальних залоз. Зникає жирний блиск, попереджуються 
висипання на шкірі, відбувається звуження пор.

Подходить для всіх типів шкіри. Сприяє відновленню природнього 
водного і кислотного балансу шкіри. 

Показана при зниженні тонусу і еластичності шкіри, темних кругах під 
очима, набряку та тьмяному кольорі обличчя. Попереджує перші ознаки 
старіння шкіри обличчя. 

Знімає подразнення, почервоніння і втому шкіри обличчя. Відновлює 
природній баланс і покращує колір шкіри, зменшує зморшки та наслідки 
сонячної інсоляції.

Очищуючі догляди для обличчя

Зволожуючі догляди для обличчя

Догляди «На ВИХІД»

КОСМЕТОЛОГІЯ



Фонофорез ANTI AGE вітамінізація та ліфтинг 

Глобальний ANTI AGE 
Омолоджуючий догляд

Догляд «Сяйво очей» – ANTI AGE

Academia, Францiя

60мин         800

90мин     2100

60мин     1250

Введення сироваток, коктейлів вітамінів та активних речовин  за 
допомогою іонізаціі шкіри обличчя. 

Покращує тонус і еластичність шкіри. Підвищує рівень вологи, 
розгладжує текстуру зрілої та втомленої шкіри. Стимулює клітинний 
метаболізм, повертає шкірі молодість та пружність. 

Швидкий результат для зменшення втоми, набряків та темних кругів 
довкола зони очей. Шкіра освітлюється, наповнюється свіжістю, набуває 
еластичності, в очах з'являється сяючий блиск. 

ANTI-AGE догляди для обличчя

КОСМЕТОЛОГІЯ

для ледi
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Феноловий пілінг 

Фруктовими  AHA кислотами

Ензимний пілінг

Мигдалевий пілінг

40хв         670

60хв     750

90хв     950

60хв      950

Дає не лише хороший результат омолодження, але і має високу 
ефективність для лікування проблемної шкіри. Вирівнює тон шкіри, 
зменшує запалення акне і висипання. Ліквідує застій лімфи, запалення і 
будь-які інфекції.

Освітлююча, освіжаюча процедура «На вихід» з врахуванням 
індивідуальних особливостей. 

Відлущить і ліквідує надлишок мертвих клітин з поверхні шкіри, 
очистить забруднення з жирної шкіри з відкритими розширеними 
порами, зменшить видимість пігментних плям.

Омолоджує, зволожує, покращує тонус шкіри. 

Пілінги поверхневі

КОСМЕТОЛОГІЯ



Біоревіталізація  TEOSYAL

Біомезотерапія

Непрямі ліполітики
     1 зона обличчя (підборіддя/брилі) 

     1 зона тіло (ікри/галіфе) 

Омолодження 40+ Мезовартен, Мезоксантин
     обличчя+шия+декольте

            120-250уе

         500-1500

       1000-3500
          1000
90хв       3500

90хв     5550

1 зона (Обличчя/декольте/руки/шия). Рекомендований курс 4-6 
процедур.

Вирішує проблеми куперозу, пігментації, набряків, старіння. 
Рекомедований курс - 6-8 процедур (обличчя+декольте).

Рекомендований курс 5-10 процедур.  Вирішує проблеми подвійного 
підборіддя і брилів. 

Препарати Мезовартен, Мезоксантин  стимулюють власні  стовбурові 
клітини, що призводить до омолодження і ущільнення шкіри. 
Рекомендований курс – 4 процедури. 

Ін'єкційні  процедури

для ледi

КОСМЕТОЛОГІЯ



Beauty Space

Зона обличчя

Вуха 

Ніс 

Гомілки 

Стегна 

Ноги повністю 

Руки до локтів 

Руки повністю 

Пахви (впадини)     

Зона бікіні 

Глибоке бікіні

ДЕПІЛЯЦІЯ

Депіляція гарячим і теплим воском – це один з найбільш популярних та ефективних 
способів видалення небажаного волосся. Переваги цього способу – безпека для шкіри та 

загалом для здоров'я.

120

250

       250

350

        300

      650

      250

      400

     200

       350

      450



Стрижка + укладка

Укладка волосся на плойку 

Манікюр 

Покриття  нігтиків  лаком

Макіяж

Масаж 

ДЛЯ ДІТЕЙ

           350

                 400

                150

            100

           350

40хв     350

Для дітей до 11 років

Загальнозміцнюючий масаж зніме напруження 
нервової системи Вашої дитини, а це – хороший 
сон, підвищена розумова активність, сила, 
здоров'я і життєрадісність.

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.

для дiтей



Beauty Space

Beauty Space Saphir

Beauty_Space_Saphir

www.dbstudio.com.ua

www.shop-space.com.ua

+38 (067) 312 70 70

Київ, вул. Предславинська 35Д, готель «ALFAVITO»



Beauty Space


