
International Tourism (IT) Magazine has been  
in publication for 25 years (since 1992).
It suggests the best places to go for rest, wellness and recreation,  
provides detailed information on all the options for leisure.
Circulation — 20,000 copies
Volume — 140 pages, full colour
Periodicity — bi-monthly (6 editions per year)
Language — Ukrainian 

Website: www.intour.com.ua 

We propose you to advertise in unique edition of International Tourism Magazine – 
SPA & Wellness & Medical Tourism SPECIAL 



With each passing year Spa & Wellness & Medical 
Tourism industry gets bigger and bigger. An 
essential element of luxury travel, no international 
hotel is complete without an opulent wellness 
offering. 

It will be dedicated to Spa & Wellness & Medical 
Tourism. It inspires readers to achieve an abundance 
of vitality and wellness in their everyday lives through 
health, beauty, relaxation and escape. 

Welcome to this Special Edition of International 
Tourism Magazine presenting an exciting range 
of features, news and expert articles on all things 
wellness.
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центр «Anti-Aging Thermal Spa» пропонує
широкий вибір велнес-процедур, а також ек-
склюзивні омолоджувальні комплекси «Li-
festyle Anti-Aging», відновлювальні програми
«Remise en Forme» і «Acqua Thermal Fit».

«Venezia Spa» — це нова частина термаль-
ного спа-центру готелю, в якій представлено
різні лазневі традиції: арабський хамам, фін-
ська сауна, римські лазні, кімната холоду, а
також сучасний фітнес-зал із тренажерами
останнього покоління «Technogym».

Джерела в готелях GB — це гіпертермаль-
на соле-бромо-йодиста вода. Саме її особли-
вий хімічний склад зумовлює розслаблюваль-
ний і знеболювальний вплив, відчутний уже
після першого занурення. Цією водою напов-
нюються басейни і термальні ванни. Вона
широко використовується в інгаляційній те-
рапії, входить до складу засобів ексклюзивної
косметичної лінії «Thermal Shine».

Відновлювати внутрішню гармонію до-
помагають численні масажі — від аюрведич-

них до гарячої стоун-терапії, ексклюзивні
косметичні процедури та спа-догляди «GB»
з використанням місцевої цілющої глини і
термальних косметичних засобів, насичених
біоактивними компонентами.

Отже, бренд GB фактично створив нові
міжнародні стандарти терм, об’єднавши в од-
ному просторі вишуканий стиль і комфорт,
оздоровлення та концепцію «dolce vita».

www.gbhotelsabano.it

ККолекція готелів «GB Thermае Hotels»
об’єднала п’ять розкішних закладів для оз-
доровлення душі й тіла на термальному
курорті Абано-Терме.

«Grand Hotel» чекає в самому серці ста-
ровинного міста, за кілька кроків від елі-
тарного променаду, в оточенні мальовни-
чого парку. Звідси лише 15 хвилин їзди до
Падуї та година — до Венеції. Готель є чу-
довою відправною точкою для відвідання
славетних міст на півночі Італії.

«Abano Grand Hotel» відомий своїм без-
доганним сервісом, найсучаснішим на ку-
рорті спа-центром і просторими номерами
з терасами та ванними кімнатами з роже-
вого мармуру. Вишукані сьюти на 110 квад-
ратних метрів мають дві ванни, вітальню,
персональну вбиральню та дві тераси з ди-
вовижним краєвидом парку з тропічними
рослинами, пальмами та оливами.

Неперевершеним є не тільки рівень
сервісу, а й програми оздоровлення. Спа-

«Abano Grand Hotel» — єдиний
5-зірковий готель класу
«люкс» на прославленому
італійському курорті Абано-
Терме. Умови для зцілення —
якнайсприятливіші.

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо «Abano Grand Hotel» (Абано-Терме, Італія).

Зірки і терми
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We are general unchangeable informational  
sponsors of Ukrainian travel and tourism exhibitions 
UITT (spring) and Ukraine UITM (autumn) and our 
magazines distribute among all participants and visitors.

Distribution (throughout Ukraine)
• VIP and luxury-segment
• Courier delivery
• Subscription
• News dealers and book shops
• Commercial and diplomatic corps offices, 
embassies
• Ukrainian travel agencies and tour operators 
• International tourism fairs and ceremonies 
(UITT, UITM, Healthcare & Travel Expo, 
Welcome to Georgia National Award, Person of 
the Year, Woman of the 3rd Millenium, etc.)
• Most prestigious hotels, banks, beauty salons, 
fitness centers, restaurants
• Airports in Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv
• Offices of airlines
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студия стиля

5новинок 
на честь 5-річчя

24 листопада студії

стилю «Sandler»

виповнилося 5 років.

На честь свого

першого ювілею вона

представила 5

неймовірних та

актуальних новинок

індустрії краси,

здоров’я і моди.

Діагностика 
і лікування 
волосся
Кваліфікована діагнос-
тика стану волосся і
шкіри голови дає вам
можливість побачити
найнезначніші зміни в

них або їх ушкодження, що допоможе швидко і точно пі-
дібрати засоби для догляду і лікування. А професіональні
швейцарські препарати CRESCINA допоможуть зберегти
здоров’я і красу вашого волосся.

Скарби океанів від «Thalgo»
Справжній чуттєвий скраб і перший ви-
шуканий ритуал для регенерації. Дія його
спрямована на підтримання молодості й
глибоке розслаблення. Ця інновація спи-
рається на професійні знання та досвід.
І на додачу характеризується потужним
антивіковим ефектом для шкіри обличчя
і тіла, в результаті чого відбувається по-
вне її омолодження.

«Future Vision»
Креативна команда студії стилю
«Sandler» представила нову ко-
лекцію модних образів «Future Vi-
sion», яка розкриває нові тренди
у зачісках, косметиці та одязі. Яс-
крава, смілива й така, що дає
простір для творчості та натхнен-
ня. У ній кожен може знайти щось
для себе.

Діагностика шкіри 
обличчя і тіла «Imetric»
Сучасна швидка діагностика шкіри обличчя і тіла.
Лише за кілька хвилин за допомогою апарата
можна оцінити стан видимих (зморшки, пори, по-
дразнення, целюліт, розтяжки) і невидимих (гід-
робаланс, тургор, тонус) по-
казників шкіри. «Imetric» дає
можливість індивідуально і
точно обрати процедуру або
засіб для догляду за вашими
обличчям і тілом.

Студія стилю «Sandler»

Київ, вул. Московська, 27  ❘ Тел.: (050) 416-7722, (044) 288-5-888  ❘ sandler-studyia-stylia.ua ❘ facebook.com/SSSandler

Кінезіотейпування 
Основний ефект при застосуванні кінезіотейпування «Phiten» —
створення сприятливих умов для саногенетичних процесів у тка-
нинах. Це не чарівний пластир, не ліки, не панацея, не плацебо.
Це інструмент для мануального терапевта, реабілітолога, косме-
толога, естетиста, масажиста, остеопата і ще низки спеціалістів.
Принада застосування тейпу в тому, що він є ніби продовженням
рук фахівця. Масажист не може виконувати пацієнту лімфодре-
наж три доби поспіль. Тейп може.

Юлія Сандлер
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Бренд 

TERRITORY OF YOGA

був заснований Світланою

Масленніковою, тренером

з йоги з 17-річним досвідом.

Вона створила спортивну

форму для йоги і фитнесу,

що об’єднує в собі

привабливість, зручність

та функціональність. 

В одязі використовуються

тільки натуральні тканини,

що є продовженням

гармонійних ліній тіла

буквально стає другою

шкірою.
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CONTACTS
15 Klovsky Uzviz Str., Kyiv, 01021, Ukraine. 
T: + 380 (44) 254-5190/93 
E: intour.magazin@gmail.com
Skype: internationaltourismmagazine

President
International Tourism Publishing House
Iryna Gorobets
M: +380503804014 (Viber, WhatsApp)
E: gorobetsiryna@gmail.com

Manager of International relations
Julia Mala
M: +380679407037 (Viber, WhatsApp)
E: intour.magazin@gmail.com

Registered in the Ministry of Press and Information of Ukraine, certificate КВ 2351 issued on 17.01.1997.


