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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, 
шаблонами. 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 чоловіків

Стрижка  

Стрижка під машинку                                       

Корекція стрижки                                     

Контуринг 

 Стайлінг волосся 

 Матування сивини / Камуфляж                               

Прокинься, голова!»
Lebel, Японія
Глибоко очистить і освіжить шкіру голови, з ментолом,

перешкоджає випадінню  і стимулює ріст нового волосся.

Man in black»
Lebel, Японія
Глибоке очищення від лупи і зменшення лущення

шкіри голови

500 

350 

150 

100

250 

550

650

550 

«

«

ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ

Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

До 10:00 і після 21:00 послуги оплачуються +50% до ціни.
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Класичний манікюр 
                                                         
Европейський  необрізний  манікюр   
            
SPA – манікюр
класичний манікюр, соляна ванна, скраб, маска для рук, 

масаж рук              
    

 
Класичний педикюр         

Европейський  необрізний  педикюр    

SPA – педикюр
класичний педикюр, соляна ванна, скраб, маска для рук, 

масаж рук

60хв     350

30хв     300

70хв     500

60хв     430

45хв     380

70хв     600

НІГТЬОВИЙ СЕРВІС



Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

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

для чоловіків

Парафінотерапія рук 
Глибоке зволоження і пом'якшення шкіри рук

Парафінотерапія ніг      

SPA догляд рук      
Соляна ванна, скраб, маска для рук

SPA догляд ніг      
Соляна ванна, скраб, маска для ніг

30хв     180

40хв     200 

30хв     250

40хв     300

Догляди для рук і ніг

НІГТЬОВИЙ СЕРВІС
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Спина 

Пахви  

Ніс 

Вуха

Виски 

600 

400

300

300

300

ДЕПІЛЯЦІЯ 



Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

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

для чоловіків

Лімфодренажний масаж (MLD)

Загальний класичний масаж 

Спортивний масаж 

Масаж спини 

Масаж шийно-комірцевої зони і голови

Медовий масаж

  

МАСАЖНА КАРТА
ТА ОБГОРТАННЯ

Оздоровчі масажі

60хв     700 

60хв     900

60хв    1100

40хв     600

40хв     600

30хв     600

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

Найбільш популярна процедура, оскільки всього за годину допоможе
всьому Вашому тілу зняти больовий синдром від фізичних навантажень 
або ж від їх відсутності, поліпшити роботу нервової системи, 
нормалізувати обмін речовин,  зняти  стрес і отримати заряд бадьорості 
та енергії.

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

Спина - найбільш напружена частина тіла. Масаж опрацьовує м'язи спини,
знімаючи біль, втому, посилює циркуляцію крові, що сприяє Вашому гарному
самопочуттю.

Якщо Ви часто відчуваєте головний біль, але не вистачає часу для себе,
тоді масаж  шийно-комірцевої зони швидко розслабить затиснуті м'язи 
в цій області, що нормалізує  тиск і наповнить Вас енергією.

Масаж натуральним медом інтенсивно виводить токсини, 
оздоровлюючи організм.
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Антистресовий масаж 

Тайський фут масаж

Ломи-ломи Нуї

Масаж гарячими каменями

Креольський масаж

  

60хв     1000

60хв     800

60хв    850
90хв     1200

90хв     1200

60хв     1200

Релаксуючі масажі

Масаж бамбуковими паличками буде для Вас не тільки розслаблюючим, але і 
потужним антистресовим. Плюс, він нормалізує кровообіг, виводить токсини з 
організму, робить шкіру еластичною і вирівнює її рельєф.

МАСАЖНА КАРТА
ТА ОБГОРТАННЯ

Якщо Ви давно не відпочивали і відчуваєте перевтому - Вам потрібен 
антистресовий масаж: зняття втоми, поліпшення сну, покращення настрою, 
загалом, цілковитий анти-стрес.

Ми часто недооцінюємо наші ноги, а даремно! Цей ритуал для стоп не тільки 
оздоровить, але і омолодить Ваш організм, зніме втому і напругу ніг, 
розслабить, поліпшить кровообіг і дасть відчуття легкості.

У всіх бувають періоди емоційного дискомфорту, підвищеного стресу і 
дратівливості. Гавайська техніка масажу усуне тривогу, розслабить, наповнить 
Ваше тіло любов'ю до себе і до оточуючих.

Стоунтерапія допоможе Вашому організму впоратися зі стресом, зніме синдром 
хронічної втоми, зміцнить імунну систему, зцілить не тільки фізично, а й 
енергетично.



Ціни вказані в гривнях з ПДВ.

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

для чоловіків

Локальний масаж

Масаж в 4 руки* 

Вологі «ВІСКІ» сповивання STYX

20хв      400

60-90хв    від 1400

90хв     1050

Масаж окремих частин тіла, наприклад, живота, стегон, який Ви можете 
додати до будь-якого масажу.

Класичний, антистресовий, гавайський або будь-який інший масаж на 
Ваш вибір, який виконують два майстри одночасно. Максимальний ефект 
за мінімальний час гарантовано!

Те що потрібно, якщо Ви хочете прибрати зайві сантиметри, зробити 
ліфтинг шкіри, зменшити старі і позбутися від свіжих стрій на шкірі.

Релаксуючі масажі

МАСАЖНА КАРТА
ТА ОБГОРТАННЯ

- за попереднім записом.*
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Глибока чистка шкіри обличчя 

Глибоке зволоження шкіри

ЛЮКС-ДОГЛЯД «НІ СТАРІННЮ» 

Освіжуючий догляд 

Догляд для очей

КОСМЕТОЛОГІЯ ОБЛИЧЧЯ 
Academia, Франція

60-90хв     1500

90хв     1550

90хв    2100

60хв     1250

60хв     1250

Académie (Франція) –  французький косметичний бренд, що майже понад століття створює 
унікальну косметику, використовуючи власні наукові розробки і передові інновації, 

екологічно чисті продукти, висококонцентровані активні компоненти, легкі текстури, 
забезпечуючи вражаючий ефект.

Очистить від мертвих клітин, звузить пори, шкіра стане більш рівною, набуде 
яскравості і природнього сяйва. Підійде, практично, для будь-якого типу 
шкіри.

Для дегідратованої, сухої і чутливої шкіри. Процедура працює для відновлення 
вологи в глибоких шарах шкіри, відновлюючи природну  бар'єрну функцію і 
дозволяючи їй більш ефективно утримувати вологу.

Це ідеальна неінвазивна процедура для швидкого відновлення тонусу і 
елестичності шкіри. Звуження пор, вирівнення кольору шкіри і текстури, 
потужний ліфтинг, глибоке зволоження – це все, що необхідно для ідеального 
стану обличчя.

Це саме те, що вам потрібно перед важливою зустріччю або побаченням. 
Освітлення шкіри, нормалізація виробництва меланіну, ущільнення епідермісу 
нададуть свіжого вигляду вашому обличчю.

Швидке відновлення тонусу і еластичності шкіри навколо очей.



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»


