
Обрізання кігтів та запилювання фрезером, чистка 
та обробка вушок, розчісування, купання 
професійною косметикою відповідно до типу 
шерсті: шампунь та бальзам/маска, сушка з 
укладкою, стрижка pet або породна, зволоження 
подушечок лап натуральним бальзамом Charlie 
paws та звичайно неймовірний аромат що подарує 
наш парфум. 

 Комплексний 

 догляд 

Чихуахуа

Той тер‘єр

Мопс

Джек рассел тер’єр

Такса довгошерстна

Йоркширський тер’єр

Біверйоркширський тер‘єр

Мальтійська болонка

Ши-тцу

Кокер спанієль - без купання

                            - з купанням 
Кавалер кінг чарльз спанієль

Шпіц

Німецький шпіц

Той та карликовий пудель 
Малий пудель 
Лаготто

Бішон

Папільон

Японський хін

Пекінес

Китайська хохлата пухова

Цвергшнауцер

Фокс тер’єр

Скотч тер‘єр


600

600

660 
660
 



660

720


660-750 
780-850 

840

720-800


600

600

600

600

660

660


660-720


480

480

540

540

540

540

540

600

600

600

720 

550-650

600

660


600-700 
720-800 

780

660-800


540

540

540

540

600

600


600-660


420

420

540

540

540

480

480

480

500

600

720



500

550


-

-

-

-


450

450


50

48

Молодший грумер,₴ Старший Грумер,₴ ТОП грумер,₴

*Усі процедури проводяться без седації;

*Можливе збільшення ціни на 10-20% за агресивність тварини, та 
додатковий час який приділяє майстер під час вичісування ковтунів та 
підшерстку;

*Усі ціни вказані в гривнях

*За прояв особливої агресії маємо право відмовити у наданні послуг

450

480


-

-

-



Обрізання кігтів та запилювання фрезером, чистка 
та обробка вушок, розчісування, купання 
професійною косметикою відповідно до типу 
шерсті: шампунь та бальзам/маска, сушка з 
укладкою, стрижка pet або породна, зволоження 
подушечок лап натуральним бальзамом Charlie 
paws та звичайно неймовірний аромат що подарує 
наш парфум. 

 Комплексний 

 догляд 

Вест хайленд Вайт тер’єр 
Ретривер

Мальтіпу до 5 кг

Мальтіпу більше 5 кг

Йоркіпу до 5 кг

Йоркіпу більше 5 кг 
Лабрадудль

Собаки до 8 кг

Собаки 8-15 кг

Собаки від 15 кг

660-720
 

720

800

720

800 

1200

500-700

660-850

від 850

600-660

1100-1200 

660

720

660

720 

1000

-

-

-

-

-

-

-

Молодший грумер,₴ Старший Грумер,₴ ТОП грумер,₴

*Усі процедури проводяться без седації;

*Можливе збільшення ціни на 10-20% за агресивність тварини, та 
додатковий час який приділяє майстер під час вичісування ковтунів та 
підшерстку;

*Усі ціни вказані в гривнях

*За прояв особливої агресії маємо право відмовити у наданні послуг



Маска містить у своєму складі велику 
кількість вітамінів і мікроелементів, глибоко 
живить та зволожує, виводить шлаки та 
токсини, нормалізує pH шкіри. Надає шерсті 
природнього блиску, лікує від дерматитів, 
лупи, жирної себореї. Має дезінфікуючу дію, 
сприяє швидкому загоєнню ран після укусів 
комах, механічних пошкоджень.

Детокс та регенерація 

Маска рожевий грейпфрут з вітамінами для шерсті 
середньої довжини. 
Відновлює шерсть , зволожує, надає блиску та об’єму. 
Сприяє розковтуненю наявних ковтунів та запобігає 
утворенню нових. Чудовий ефект з першого 
застосування.   

Маска маракуя з протеїнами для довгої шерсті. 
Відновлює суху пошкоджену шерсть. Протеїни 
запобігають січенню кінчиків, що дозволяє відпустити 
розкішну та здорову шерсть. 
Повертає шерсті блиск, зволожує та надає шовковистий 
ефект. 
Запобігає утворенню ковтунів.  

Маска апельсин для усіх типів шерсті та шерсті що 
занадто сильно випадає.  
Маска розроблена для надто жирної чи сухої шкіри. 
Зміцнює шерсть та помітно зупиняє випадіння. Бореться з 
наслідками стресу, має відновлюючий ,поживний, 
зволожуючий і тонізуючий ефекти. Надає блиск і 
шовковистість шерсті, має надзвичайно гарний аромат.

Фруктове спа

SPA
+200 грн
Доступне у трьох видах

 гідромаса

 озонотерапі

 озоновий гідромасаж



Розроблена спеціально для собак в яких шерсть занадто 
сильно вилинює. Вичісування підшерстку та остьової шерсті, 
що вилинює; обрізання кігтів та запилювання їх фрезером, 
чистка вушок, купання косметикою відповідно типу шерсті; 
сушка бустером та додаткове вичесування та звичайно, 
неймовірний аромат що подарує наш парфум.

Експрес  линька

Чихуахуа 
Той тер‘єр 
Мопс 
Бігль 
Короткошерстна такса 
Короткошерстний джек рассел 
тер’єр 
Французький бульдог 
Лабрадор

Вельш коргі

Австралійська вівчарка 
Хаскі 
Лайка

Американська акіта 
Акіта-іну

Шиба-іну 
Самоїд 
Кане Корсо

400

400

500

660

500

500



500

960-1100


780

1100-1200

1200-1300

1200-1300

1300-1400

1200-1300


800-900

1600-2500


900

Ціна,₴

*Усі процедури проводяться без седації;

*Можливе збільшення ціни на 10-20% за агресивність тварини, та 
додатковий час який приділяє майстер під час вичісування ковтунів 
та підшерстку;

*Усі ціни вказані в гривнях

*За прояв особливої агресії маємо право відмовити у наданні 
послуг



Обрізання кігті та запилювання фрезером, чистка та обробка 
вушок, розчісування, купання професійною косметикою 
відповідно до типу шерсті: шампуні та бальзам, сушка з 
укладкою, гігієна подушечок лап та обкантовка лапок, гігієна 
інтимних зон, стрижка біля очок або зав’язування бантика.

Гігієнічний догляд

Йоркширський тер’єр 
Біверйоркширський тер‘єр 
Мальтійська болонка  
Ши-тцу 
Кокер спанієль 
Шпіц

Німецький шпіц 
Той та карликовий пудель 
Малий пудель 
Лаготто 
Бішон  
Папільон 
Японський хін 
Пекінес

Китайська хохлата пухова 
Цвергшнауцер 
Скотч тер‘єр 
Вест хайленд Вайт тер’єр 
Мальтіпу до 5 кг

Мальтіпу більше 5 кг 
Йоркіпу до 5 кг

Йоркіпу більше 5 кг 
Лабрадудль

350                400           450

350                400           450

350                450           500

400                450           500


 500-600                 

450                550           600

500                600           670


           450-550   500-600 
     570-650   630-700 

                630           690

500-650   570-650 

350                400           450

350                400           450

350                400           450

350                400           450


450-500   500-560

450-500   500-560

450-500   500-560


500           570

570           650

500           570

570           650 
870         1050

*Усі процедури проводяться без седації;

*Можливе збільшення ціни на 10-20% за агресивність тварини, та додатковий 
час який приділяє майстер під час вичісування ковтунів та підшерстку;

*Усі ціни вказані в гривнях

*За прояв особливої агресії маємо право відмовити у наданні послуг

*Ціни не є актуальні для собачок в породній довжені шерсті

Молодший грумер,₴ Старший Грумер,₴ ТОП грумер,₴
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-
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-
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-




стрижка чи вичісування; обрізання кігтів; 
чищення вушок при потребі. 

Додаткові послуги

Манікюр та педікюр - обрізання кігтів, запилювання 

фрезером, та зволоження подушечок лап натуральним

бальзамом  “Charlie paws” 
Гігієна вушок - при потребі вискубування шерсті; 

чистка спеціальним засобом по догляду за вушками 
Чищення зубів гелем/спеціальним гігієнічним засобом 
Блиск тату

Креативне вистригання на шерсті 
Тимчасове фарбування шерсті безпечними

гіпоалергенними мілками 
Вичесування ковтунів +10-20% до вартості послуги


130




100



100

від 100

від 100


150-250



від 100

Ціна,₴



Обережне ручне вискубування відмерлої шерсті у 
жосткошерстних собак, роллінг, обрізання та 
запилювання кігтів фрезером, чистка вушок, купання 
професійною косметикою по типу шерсті та засобами, 
які заспокоюють шкіру, сушка з укладкою, стрижка.

Тримінг жосткошерстних 
собак

Страший грумер  

Топ грумер


250/год

300/год


Ціна,₴

стрижка чи вичісування; обрізання кігтів; 
чищення вушок при потребі. Якщо ви 
бажаєте покупати котика обговоріть це при 
записі

Догляд за 
котиками

Стрижка 
Купання 
Стрижка і купання

Стрижка мейн - куна

Купання мейн - куна

Стрижка і купання мейн - куна

Вичесування котика

Вичесування мейн - куна 

Часткове вистригання (зона паха; штанішки)  
Обрізання кігтів  

500

450

700

600

500

800

400

500

300

130

Ціна,₴

*З котиками працюємо лише у присутності власника 
або додаткова 

плата +100% від вартості зазначеної послуги

*Майстер має право відмовити у надані послуг за 
агресивність тварини

*У вартість послуг входить обрізання кігтів, при 
потребі чищення вушок


