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Vianoce 2018

voňavénovinky!

Výnimočná vianočná kolekcia
Starostlivosť o telo, pleť a Č.1 v darčekových setoch



exkluzívna kolekcia darčekov 
Vianoce 2018

Prinášame vám výnimočné vianočné 
darčeky pre radosť a potešenie počas  
najkrajších sviatkov roka.

1. ŽELAJTE SI NIEČO, PADÁ HVIEZDA
Objavte dokonalú dvojicu pre super jemnú, hladkú a krásne 
hydratovanú pokožku. 
Obsahuje 2 produkty z kolekcie Core: 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml  
◦ Zázračné telové mlieko na vlhkú pokožku Wet Skin, 50 ml
Kód S5941

8,50 €

4. SVIEČKA 
NECHAJTE STAROSTI ROZPLYNÚŤ
Usaďte sa a doprajte si chvíľku pohodlia s našou iko-
nickou sviečkou. Citrusy, bergamot, jazmín v spojení 
so zmyselnou vanilkou, pačuli a santálovým drevom 
pre pravú vianočnú pohodu. Obsahuje palmový vosk 
z plánovanej výsadby stromov.
Obsah 60 g│Kód S6054

8,50 €

2. VIANOČNÁ BÁBOVKA
Objavte Zázračné telové mlieko Wet Skin v 3-och  
ikonických vôňach. Doprajte si dvojnásobnú hydratáciu 
2 x rýchlejšie so super účinnými novinkami. 
Balíček obsahuje 3 druhy Zázračných telových mliek 
na vlhkú pokožku - Wet Skin: 
◦ Core, 50 ml
◦ Biela Ľalia/ Damascénska Ruža, 50 ml 
◦ Citrón/ Kvet Pomarančovníka, 50 ml 
Kód S6085

11,90 €

3. MAŠKRTA PRE RUKY
Potešte svoje ruky a doprajte im bohatý 
zamatový krém pre dokonale upravené 
ruky a manikúru. 
Balíček obsahuje: 
◦ Zamatový krém na ruky, 30 ml
◦ Pilník na nechty
Kód S5934

5,50 €

LIMITOVANÁ VIANOČNÁ EDÍCIA! PLATÍ LEN DO VYČERPANIA ZÁSOB!

LIMITOVANÁ EDÍCIA
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LIMITOVANÁ EDÍCIA

“Limitovaná kolekcia vianočných darčekov je tu!  
Vyberte si čo najskôr, aby ste si bez stresu mohli  

užívať nádherný predvianočný čas“.
Relax, breathe and #LetGo

Vianoce 2018 

5. DARČEKOVÁ DÓZA - SPA VO FLAKÓNE
Nádherná sklenená dóza pre voňavé Vianoce. 
Objavte ikonické radosti a užívajte si ten pravý SPA 
zážitok vo svojej kúpeľni.  
Obsahuje produkty z kolekcie Core: 
◦ Telové mlieko, 75 ml 
◦ Sprchovací gél, 75 ml 
◦ Krémovú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Krém na ruky, 30 ml 
◦ Hubku na sprchovanie
Kód S5958

14,90 €

6. KÚPEĽOVÉ DELIKATESY 
Doprajte si najlepší prepychový zážitok z kúpeľa plných 
maškŕt. Uvoľnite sa a relaxujte, kým sa tieto skutočne 
luxusné pralinky rozpúšťajú. Následne zahaľte svoje telo 
do maslovej dobroty. 
Obsahuje: 
◦ Telové maslo Core, 100 ml 
◦ Šumivú bomba do kúpeľa Core, 60 g 
◦ Telové maslo Biela Ľalia/Damascénska ruža, 100 ml
◦ Šumivú bomba do kúpeľa Biela Ľalia/Ruža, 60 g
Kód S5972

19,90 €

7. CHUTNÉ MAŠKRTY PRE TELO 
Zahoďte starosti a doprajte si každý deň trio pôžitkov 
pre vašu pokožku. Zažite skutočne prepychové sprcho-
vanie s vyhladzujúcim peelingovým sprchovacím gélom 
alebo hydratačným sprchovacím gélom. Hodvábne 
telové mlieko skvele hydratuje vašu pokožku. 
Obsahuje 3 produkty z kolekcie Core: 
◦ Sprchovací gél, 250 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 200 ml
◦ Telové mlieko, 75 ml
Kód S5989

19,90 €

7.

6.

5.

Viete, že...?
Až 2 milióny žien v Británii 

si každý rok otvorí na Vianoce 
balíček od  Sanctuary Spa.

vianočnénovinky!

superdarček!

VŠETKY DARČEKOVÉ SETY NA WWW.VHCOSMETICS.SK 3



ružovévianoce

želáme vám
šťastné a voňavé Vianoce
1. DARČEKOVÁ TAŠTIČKA  
RADOSTI NA CESTOVANIE
Podľahnite pokušeniu uniknúť, zahodiť starosti a rozmaz-
návať sa. Naše ikonické cestovné balenia v tejto nádhernej 
taštičke využijete kdekoľvek práve ste.   
Taštička obsahuje 6 TOP produktov z kolekcie Core:
◦ Sprchovací gél, 75 ml ◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml
◦ Zázračné telové mlieko - Wet Skin, 50 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Zamatový krém na ruky, 30 ml
◦ 5-minútovú termálnu detoxikačnú masku, 15 g
Kód S5996

22,50 €

3. DARČEKOVÁ DÓZA  
VIANOCE PLNÉ RUŽÍ
Darujte na Vianoce túto dózu plnú výnimoč-
ných voňavých výrobkov s naším očarujúcim 
zmyselným radom Biela Ľalia a Damascénska 
Ruža. Nechajte sa rozmaznávať ružovo-zla-
tým pôžitkom a relaxujte. Veď sú Vianoce! 
Obsahuje 5 produktov z kolekcie Biela Ľalia 
a Damascénska Ruža:
◦ Sprchovací gél, 75 ml
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Zamatové telové mlieko, 75 ml 
◦ Zázračné telové mlieko Wet Skin, 200 ml
Kód S6009

25,50 €

LIMITOVANÁ EDÍCIA Vianoce 2018

LIMITOVANÁ VIANOČNÁ EDÍCIA. PLATÍ LEN DO VYČERPANIA ZÁSOB!

relaxuj te
... veď sú Vianoce !

3.

2. IKONICKÁ SVIEČKA  
CÍŤTE SA ÚTULNE
Sviečka s ikonickou kvetinovo-orientálnou vôňou 
Sanctuary Spa v exkluzívnom balení. Zahaľte svoje do-
movy do vône citrusov, bergamotu a jazmínu v spojení 
so zmyselnou vanilkou, pačuli a santalovým drevom.
Obsah 60 g I Kód S4418

8,50 €

3.

1.

vianočnénovinky!

2.
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4. EXKLUZÍVNA DARČEKOVÁ KAZETA 
TO NAJLEPŠIE OD SANCTUARY SPA
Doprajte si „crème de la crème“  medzi rozmaznáva-
júcimi maškrtami a nájdite všetko, čo potrebujete, aby 
ste si mohli vytvoriť vlastnú oázu pokoja. Potešte svoju 
pokožku obláčikmi voňavých bubliniek, štedrou dávkou 
výživnej maslovej dobroty a vašim rukám doprajte 
dávku prepychovej zamatovej hydratácie. 
Obsahuje TOP produkty z ikonickej kolekcie Core:
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 250 ml 
◦ Luxusné telové maslo, 300 ml 
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml 
◦ Zamatový krém na ruky, 75 ml
Kód S6023

35,50 €

5. EXKLUZÍVNA DARČEKOVÁ KAZETA  
ŠTEDRÝCH PÔŽITKOV
Zahaľte sa do Sanctuary SPA pôžitkov, doprajte si relax 
a potešte svoje telo i myseľ. Obsahuje kolekciu luxus-
ných sprchovacích a hydratačných dobrôt, ktorých si 
budete chcieť dopriať stále viac a viac. 
Kazeta obsahuje 5 TOP produktov  
z ikonickej kolekcie Core: 
◦ Zázračné telové mlieko Wet Skin, 200 ml 
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Telové mlieko, 75 ml
Kód S6016

28,50 €

LIMITOVANÁ EDÍCIA Vianoce 2018

SME Č. 1  V DARČEKOVÝCH SETOCH V BRITÁNII

DOPRAJTE SI LUXUSNÉ Vianoce

5.

4. vianočnénovinky!

vianočnénovinky!
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BIELA ľalia a damascénska RUŽA 
White Lily and Damask Rose

Hlava: červená mandarínka,
klinčeky, ylang ylang

Srdce: ruža, broskyňa, 
biela ľalia, palmarosa

Základ: jantár, vanilka, pačuli

5. Darčeková kazeta
Be kind to yourself
Buďte k sebe láskavá
Uniknite do záhrad plných kvetov... Darujte 
tento radostný a upokojujúci zážitok, ktorý 
pohladí vaše telo a upokojí vaše zmysly.  
Je tu váš čas relaxovať. 
Obsahuje 3 výrobky z radu Biela Ľalia 
a Damascénska Ruža:
◦ Delikátny sprchovací gél, 250 ml
◦ Telové mlieko, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
Kód S3428

24,50 €

3. Delikátny sprchovací gél
Začnite deň s výnimočným sprchovacím gélom. 
Obohatený o hydratačné perličky, extrakt z lekna a 
jojobový olej pre pokožku jemnú a voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3213

8,80 €

2. Zamatové telové mlieko
Zahaľte svoje telo do luxusnej 
hydratácie z ruží, lekna, lotosového 
kvetu a masla karité. Pokožku  
zanechá jemnú, vyhladenú a nád-
herne voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3299

8,80 €

1. Peelingový sprchovací gél
Delikátna gélová textúra obohatená 
o prírodné čiastočky z pemzy, vodu z 
ruží a výťažok z lekna sa jemne kĺže 
po pokožke a vyhladzuje ju.  
Na každý deň.
Obsah 200 ml I Kód S3107

8,00 €

Očarujúca zmyselná kvetinová vôňa ruží a bielych ľalií

4. Luxusné telové maslo
Doprajte si túto voňavú maslovú dobrotu. Luxusná 
zmes masla karité, oleja z ruží a lekna sa vpije do po-
kožky a zanechá ju okamžite vyživenú, hydratovanú, 
jemnú a hladkú na dotyk.
Obsah 300 ml I Kód S3183

14,90 €

vegan
friendly

...♥ LÁSKA UKRYTÁ v kazete...

nežné
ruže

3.2.

5.

1.

darček
pre radosť

4.

NAŠE POSLANIE: “NAUČIŤ ŽENY VIAC RELAXOVAŤ.“6



Hlava: červená mandarínka,
klinčeky, ylang ylang

Srdce: ruža, broskyňa, 
biela ľalia, palmarosa

Základ: jantár, vanilka, pačuli

...♥ LÁSKA UKRYTÁ v kazete...

Zelený citrón a kvet pomarančovníka
Green Lemon and Orange Blossom
Povzbudzujúci svieži citrusový rad pre energiu na každý deň 3.

4.

1.

2.

2. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho pocitu 
ľahkej hydratácie. Osviežujúca zmes vody 
z pomarančov, citrónového oleja a masla 
karité vás dobije energiou, ľahko sa vstre-
báva a pokožku zanechá jemnú a voňavú.
Obsah 250 ml I Kód S3282

7,90 €   8,80 €

3. Povzbudzujúci sprchovací gél
Výnimočný sprchovací gél s esenciálnymi 
olejmi a praskajúcimi jojobovými perličkami vás 
ihneď osvieži. Olej zo zrniečok citrónov a os-
viežujúca voda z pomaranča zanechá pokožku 
jemnú a hebkú.
Obsah 250 ml I Kód S3206

7,90 €   8,80 €

1. Luxusné telové maslo
Výťažok z masla karité okamžite hydratuje 
pokožku a zahalí ju do závoja iskrivej sviežosti 
a hebkosti. S obsahom vody z pomaranča, ole-
jom zo zrniečok citróna a Aloe Vera. Luxusná 
starostlivosť na každý deň.
Obsah 300 ml I Kód S3176

14,90 €

4. Darčeková kazeta 
More of what makes 
you happy
Robte viac toho,  
čo vás robí šťastnou
Prebuďte svoje zmysly týmto sviežim 
citrusovým zážitkom. Povzbudzujúci 
príval, ktorý vás oživí a odfúkne vaše 
starosti. 
Obsahuje 3 výrobky z radu Zelený 
Citrón a Kvet Pomarančovníka:
◦ Povzbudzujúci sprchovací gél, 250 ml
◦ Telové mlieko, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
Kód S3435

24,50 €

Hlava: bergamot, pomaranč, 
citrón, neroli
Srdce: levanduľa, tymián,  
rozmarín

Základ: kvet pomarančovníka, 
pižmo 

iskrivé
citrusy

DARČEKY pre šťastie ...

milý
darček

WWW.VHCOSMETICS.SK

vegan
friendly
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ikonická kolekcia core
Luxusné SPA na každý deň

Hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

1. Soľný peeling na telo s olejmi
Luxusné zloženie so soľou z mŕtveho mora a 
kokosovým, jojobovým a mandľovým olejom pre 
výnimočne hladkú a jemnú pokožku. Vmasírujte 
2x do týždňa do vlhkej pokožky a zmyte. Ak máte 
pár minút navyše, vmasírujte do suchej pokožky 
a ponorte sa do teplého kúpeľa. KAŽDÝCH 10 
MINÚT SA PREDÁ V BRITÁNII 6 PEELINGOV! 
Obsah 650 g I Kód S3077

20,90 €  

6. Luxusné telové maslo
24-hodinová hydratácia  
+ Dlhotrvajúca vôňa
Luxusná zmes masla karité, ka-
kaového masla, oleja zo slad-
kých mandlí a makadamových 
orechov sa rozpustí na pokožke 
a zanechá ju okamžite vyživenú, 
jemnú a hladkú na dotyk. Mňam♥
Obsah 300 ml I Kód S3169

14,90 €

7. toaletná voda
Kvetinovo-orientálna vôňa 
S našou ikonickou vôňou 
Sanctuary SPA sa budete cítiť 
ako v tých najlepších kúpeľoch. 
Unikátna a sofistikovaná vôňa 
sviežich citrusov, bergamotu 
a jazmínu sa snúbi so zmyselnou 
vanilkou, pačuli a santálovým 
drevom.
Obsah 25 ml I Kód S1234

12,90 €

4. Hydratačný sprchovací gél
Obsahuje hydratačné perličky so sézamo-
vým a jojobovým olejom, ktoré popraskajú 
na vašej pokožke a zanechajú ju dokonale 
hydratovanú.
Obsah 250 ml I Kód S3190

8,80 €

3. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho závoja 
ľahkej hydratácie. Upokojujúca zmes Aloe 
Vera a arganového oleja sa ľahko vstrebáva, 
obnovuje a lahodne zvláčňuje pokožku.  
Dlhotrvajúca vôňa až 12 hodín.
Obsah 250 ml I Kód S3275

8,80 €

2. Peelingový sprchovací gél
Každý deň jemne vyhladí pokožku vďaka 
prírodnej pemze a esenciálnym olejom.
Obsah 200 ml I Kód S3084

8,00 €

5. Luxusná pena do kúpeľa
Doprajte si kúpeľ plný nadýchaných 
bubliniek s prekrásnou vôňou frézie,  
hydratačným baobabom a vitamínom 
E. Vaša pokožka bude hydratovaná, 
hodvábne hladká a voňavá až 12 hodín. 
Zapáľte si našu ikonickú sviečku a budete 
sa cítiť ako v najlepších kúpeľoch...
Obsah 500 ml I Kód S3824

14,90 €

vegan
friendly

5.
4.

3.
2.

1.

topprodukt

VH COSMETICS s.r.o. - EXKLUZÍVNY DOVOZCA DO SR8



Relax, Breathe and #LetGoSme Č. 1 v darčekových setoch v Británii
Či už na narodeniny, meniny alebo Vianoce... 
Máme pre vás darčeky na každú príležitosť.

8. Darčeková taštička
spend more time being
trávte viac času bytím
Obsahuje 5 výrobkov z radu Core: 
◦ Hydratačný sprchovací gél, 75 ml
◦ Telové mlieko, 75 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Luxusnú penu do kúpeľa, 75 ml 
◦ Krém na ruky, 30 ml

Kód S3411

21,90 €

9. darčeková taška 
Because every day is a sanctuary
aby každý deň bol dňom pokoja 
Naším cieľom v Sanctuary SPA je, aby ste sa cítili 
užasne. Či už máte 30 sekúnd alebo 30 minút, re-
laxujte, dýchajte a nájdite svoju oázu pokoja. 

Obsahuje 3 exkluzívne výrobky z ikonickej kolek-
cie Core s dlhotrvajúcou vôňou:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml  
◦ Peelingový sprchovací gél, 200 ml 
◦ Hodvábne telové mlieko, 250 ml

Kód S3459

28,90 €

6.

novinka

8.

9.

7.

vianoce
sa blížia

darčeky
           pre všetkých!
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0% PA R A BÉ N O V

1.  Ultra výživné
telové maslo
Intenzívne vyživujúca zmes oleja z pšeničných 
klíčkov, masla karité a kakaového masla sa vpije 
do pokožky a zanechá ju jemnú, obnovenú a hy-
dratovanú.
Obsah 300 ml I Kód S3596

16,90 €

4. Horúci cukrový
peeling
Úžasný telový peeling na chladné 
zimné večery. Tento samohrejivý 
peeling vďaka minerálu zeolit ihneď 
zahreje pokožku a organický cukor 
s hlinou kaolín ju vyčistia do hĺbky, 
omladia a zjemnia. DOPREDAJ!
Obsah 550 g I Kód S3534

19,50 €  21,90 €

5. Hydratačný telový sprej so 
vzácnymi olejmi
Ultra ľahká hydratácia a výživa s jojobovým, 
mandľovým olejom a antioxidantom vitamí-
nom E. Ľahko sa používa, ihneď sa vstrebáva, 
dodáva zdravý jas a lesk. Super do fitka! 
Obsah 150 ml I Kód S3138

8,50 €

DLHOTRVAJÚCA HYDRATÁCIA...
na SUCHÚ až veľmi suchú pokožku

2. Hydratačný sprchovací olej  
2-dňová hydratácia
Doprajte si vysoko luxusný hydratačný zážitok. 
Táto bohatá, výživná kombinácia ľaničníkového 
oleja a zmesi omega 3,6,9 sa premení z výživného 
oleja do delikátnej voňavej peny. 
Obsah 250 ml I Kód S3619

10,50 €

3. Krémový telový olej
5-dňová hydratácia
Nežná milujúca starostlivosť pre vaše telo. Obo-
hatené o ľaničníkový olej, olej zo zrniečok manga 
a marhuľový olej pre hodvábnu pokožku.
Obsah 250 ml I Kód S3756

10,50 €

6. Balzam na päty
Tento intenzívny reparačný balzam obsahuje 
maslo karité, pšeničné klíčky, vitamín E a šíp-
kový olej – na zjemnenie, reparáciu a obnove-
nie aj tej najsuchšej pokožky nôh.
Obsah 75 ml I Kód S3367

11,50 €

7. Maslo na nohy
Obsahuje esenciálne oleje, sladké 
mandle, olej z babassu, harmanček, 
Aloe Vera a Tea Tree olej pre hladké 
a vyživené nohy na každý deň.
Obsah 100 ml I Kód S3510

6,90 €

8. Škrabka na päty
Pre pohodlnú a efektívnu úpravu  
chodidiel. Nádherne vyhladí päty.
Kód 8442

2,90 €

na vaše nohy

VŠETKY VÝROBKY NA: WWW.VHCOSMETICS.SK 

vegan
friendly

7.

4.

5.

1.

2.

3.

6.

8.

vianoce
sa blížia
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vaše ruky si zaslúžia
len to najlepšie...

VŠETKY TIPY NA DARČEKY NA: WWW.VHCOSMETICS.SK 

5.

4.

1.

2.

3.

2. Luxusné tekuté mydlo
na ruky
Upokojujúce a luxusné mydlo 
obohatené o Aloe Vera a mango 
pre hebké a jemné ruky.
Obsah 250 ml I Kód S3336

7,20 €

3. Krém na ruky
Nádherne vonia a hydratuje vaše ruky, 
nechty a kutikulu. Zamatový krém 
obohatený o maslo karité a Aloe 
Vera, pre jemnú a vyživenú pokožku.
Obsah 250 ml I Kód S3343

7,20 €

1. Darčekový set  
Every moment matters
Každý okamih je dôležitý
Vaše ťažko pracujúce ruky by vedeli rozprávať tisíce príbehov o živote, 
smiechu, láske a starostlivosti. Preukážte im rešpekt, ktorý si zaslúžia 
a starajte sa o ne s touto nežnou milujúcou starostlivosťou na každý deň. 

Obsahuje 2 výrobky z ikonickej kolekcie Core:
◦ Tekuté mydlo na ruky, 250 ml
◦ Krém na ruky, 250 ml
Kód S3404

17,50 €

“Odskúšala som britskú kozmetickú značku 
SANCTUARY SPA a môžem podotknúť - nič 
fantastickejšie som ešte nemala.“
Mária Ondrušová, Bratislava

Naše poslanie:
 "Naučiť ženy viac relaxovať."

4. Zamatový krém  
na ruky - cestovné balenie
Obohatený o maslo karité a olej 
zo sladkých mandlí pre hydrato-
vané a vyživené ruky, kdekoľvek 
práve ste... Do každej kabelky.
Obsah 30 ml I Kód S3501

3,90 €

5. Zamatový krém  
na ruky
Bohatá krémová zmes masla 
karité  a oleja zo sladkých mandlí 
sa ľahko vstrebáva a ruky  
zanecháva jemné, hebké 
a vyživené.  
S dlhotrvajúcou ikonickou vôňou.
Obsah 75 ml I Kód S3497 

7,90 €  8,40 €

VAŠE RUKY budú ako v nebi

vegan
friendly

vianoce
sa blížia
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Home sweet home 
Exkluzívne vône Sanctuary Spa

IKONICKÁ KVETINOVO-ORIENTÁLNA VÔŇA 

1. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g I Kód S5027

16,90 €  19,90 €

KORENISTÁ VANILKA

3. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g I Kód S2452

16,90 €  19,90 €

FIGY A ČIERNY JANTÁR

5. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g I Kód S2438

16,90 €  19,90 €

2. exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml  
a bambusové paličky  
Kód S2781

24,90 €  29,90 €

4. exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2537

24,90 €  29,90 €

6. exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml  
a bambusové paličky  
Kód S2513

24,90 €  29,90 €

EXKLUZÍVNE SVIEČKY  
SANCTUARY SPA

Relaxujte a užívajte si sviatočnú pohodu. #LetGo. 
7. BIELY JAZMÍN A MYRHA I Kód S2445
8. RUŽOVÝ GREP A NEROLI I Kód S2414
9. ČIERNA RUŽA A ČIERNE RÍBEZLE I Kód S2421
10. VZÁCNE DREVO Z AGARU I Kód S2469

Obsah 200 g

16,90 €  19,90 €

NAŠE SVIEČKY OBSAHUJÚ PRÍRODNÝ VOSK Z PALMOVÉHO OLEJA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV.

3.

5.

6.

4.

1.
2.

7.

8.

9.

10.

vianoce
sa blížia
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Home sweet home 
Exkluzívne vône Sanctuary Spa

top produkty sanctuary spa 
To najlepšie na Vianoce

2.

Našľahané krémové sufflé
24-hodinová hydratácia  
+ Dlhotrvajúca vôňa
Našľahali sme mango, červené morské riasy a 
výživný jojobový olej pre super hydratovanú, 
hladkú a voňavú pokožku. Doprajte si tento 
lahodnodný dezert bez kalórií pre vaše telo.
Obsah 475 ml I Kód S3688

15,50 €

absolútne unikátny výrobok

jediný svojho druhu na trhu

špeciálna výrobná  technológia  
"air-whipping" 

Až 84% žien 
potvrdilo,
aké je to ľahké len
naniesť, vysušiť sa 
a vyraziť do ulíc.*
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1. osprchuj te sa

2. Naneste na
vlhkú pokožku

3. VYSUŠTE  
a relaxuj te :)

Zázračné telové mlieko na  
vlhkú pokožku - wet skin 
Super rýchle a účinné telové mlieko pre 
dvojnásobnú hydratáciu až 2x rýchlejšie. 
Tento revolučný produkt šetrí váš čas a ihneď 
poskytuje ľahučkú hydratáciu celého tela. Obo-
hatené o marhuľový a avokádový olej sa ihneď 
vpije do pokožky a nemastí. Nanáša sa hneď po 
sprche na mokrú pokožku, čím uzamkne vodu 
v jej bunkách. Ľahko sa rozotiera a nádherne 
vonia až 12 hodín.  
Obsah 200 ml I Kód S3848

11,90 €

OBJAVTE JEDINEČNÝ SPÔSOB HYDRATÁCIE 
S KLINICKY PREUKÁZANÝM ÚČINKOM.

vianoce
sa blížia
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čistenie
základ krásnej pleti

5-minútová termálna
detoxikačná maska
všetky typy pleti
Výnimočná samo-hrejivá maska otvára póry vďa-
ka teplu, čo umožní čiernemu uhliu a hline kaolín 
vytiahnuť všetky nečistoty. Obohatená o upokojujú-
ci esenciálny olej z myrhy, olej zo sladkých mandlí 
a včelí vosk. 
2. Obsah 75 ml I Kód S5354

13,90 €
3. Obsah 15 g I Kód S0410

3,90 €

1. detoxikačný čistiaci gél  
z čierneho uhlia
všetky typy pleti

Intenzívne čistiaci a jemne zahrievajúci gél otvára póry, 
zatiaľ, čo čierne drevené uhlie vytiahne z pokožky všetky 
nečistoty. Z osviežujúceho gélu sa zmení na hodvábny olej 
a potom na jemnú penu, pričom pokožku zanechá perfektne 
sviežu a čistú. Nevysušuje.
Obsah 100 ml I Kód S0601

13,90 €

7. jedinečný odličovací olej
všetky typy pleti

Hodvábne zloženie, ktoré sa v  spojení 
s vodou zmení na jemné mlieko a v oka-
mihu odstráni make-up a  nečistoty. 
Obsahuje vzácne oleje: avokádový, jo-
jobový, arganový, sójový, levanduľový 
a kamilkový. Vitamín E chráni pleť.
Obsah 150 ml I Kód S9735

15,90 €  16,70 €

čistiaca penová
micelárna voda
všetky typy pleti

Upokojujúca voda z ruží 
a výživný arganový olej sú skom-
binované s micelami, ktoré ako 
magnet zbavujú pleť make-upu 
a nečistôt.
5. Obsah 200 ml I Kód S9759

13,90 €
6. Obsah 50 ml I Kód S1134

4,90 €  5,50 €

4. čistiaca bublinková “sheet” maska 
s čiernym dreveným uhlím
všetky typy pleti
Má bohaté prírodné zloženie a pleť je hĺbkovo vyčistená a jemná 
už po 1. použití. Vyrobená v Južnej Kórei pre Sanctuary SPA.
Obsahuje mnohé prírodné výťažky:
• Čistý kyslík – čistí do hĺbky
• Čierne drevené uhlie - detoxikuje
• Grepfruit, limetka, citrón, jablko, pomaranč a hrozno 
 – bohaté na vitamíny 
• Kamilky, oregano, vŕba, škorica, cypruštek, pivonka
Obsah 22 g I Kód S3961

7,90   8,50 €

♥ Detoxikuje
♥ Čistí do hĺbky
♥ Revitalizuje

Až 91% žien 
potvrdilo,
že je vysoko účinná 
už pri 1. použití.*
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7.

OBJAV T E  hĺbkovo čistiacu silu
miliónov MIKROBUBLINIEK...

čierne
 uhlie

novinky

novinky
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super tajomstvo krásy
od Sanctuary Spa

2. Očné sérum 
na prebudenie mladosti
všetky typy pleti
Toto zamatové sérum obsahuje ex-
kluzívne látky: omladzujúce peptidy 
a extrakt z perzského hodvábneho 
stromu. Už za 4 týždne je pokožka 
v okolí očí pevnejšia, vrásky, vačky 
a opuchy sú zredukované.
Obsah 15 ml I Kód S9940

21,90 €   22,90 €

10 V 1 - SUPER TAJOMSTVO KRÁSY  
1. OMLADZUJÚCI PLEŤOVÝ OLEJ
všetky typy pleti - na deň i noc
Nové lepšie prírodné zloženie, ktoré omladzuje pleť. Obsahuje zmes 
luxusných olejov: sójový, jojobový, broskyňový, olej z pšeničných 
klíčkov, makadamový, vzácny olej z čiernych ruží, olej z damascén-
skych ruží, ktoré sú bohaté na vitamíny a esenciálne mastné 
kyseliny. Obnovuje, regeneruje a chráni bunky, hydratuje a omladzuje 
pleť, vyhladzuje jemné vrásky. Pleť je jemná a žiari ako hodváb.

UŽITE SI 10 VÝHOD:
+Chráni pred starnutím  + Redukuje vrásky
+Regeneruje    + Zlepšuje vzhľad pleti
+Zlepšuje štruktúru pleti   + Vyživuje
+Vypĺňa pokožku zvnútra   + Dopĺňa vitamíny
+Upokojuje, zjemňuje a vyhladzuje
+Účinne bojuje proti viditeľným účinkom znečistenia z ovzdušia
Obsah 30 ml I Kód S5767

27,90 €

3. Našim cieľom v  Sanctuary SPA je, aby ste sa cítili 
a  vyzerali úžasne. Každý jeden produkt vytvárame 
s úžasnými textúrami, účinnými prírodnými ingredi-
enciami a  čistými esenciálnymi olejmi pre viditeľné 
rozžiarenú a omladenú pokožku. 

Tip terapeutiek na omladzujúcu masáž: 
Pozrite si video známej britskej terapeutky 
Caroliny Hirons.

3. Super povzbudzujúci  
denný a nočný krém
s kyselinou hyalurónovou  
- na tvár a krk
všetky typy pleti
Pokožka je omladená, pevnejšia, 
zjemnená, vyplnená a žiari zdravím. 
V okamihu hydratuje a obnovuje 
ochrannú bariéru pleti. 
Obsah 50 ml I Kód S0403

22,90 €
Obsah 10 ml I Kód S0496

3,90 €

4. Termálna  
mikrodermabrázia 
- mikropeeling
všetky typy pleti
Zahrieva pokožku, čistí do hĺbky, 
intenzívne zjemňuje a omla-
dzuje s viditeľným účinkom. 
Obsahuje extra jemné čiastočky 
z morských mušlí, prírodnú 
hlinu kaolín, včelí vosk, jojo-
bu, olej z pšeničných klíčkov, 
maslo karité, tapiocu a prášok 
z bambusu. Už po 1. použití pleť 
vyzerá mlado, je hladká, žiarivá 
a svieža. 
Obsah 100 ml I Kód S9889

16,60 €

0% PARABÉNOV - NETESTOVANÉ NA ZVIERATÁCH

novinky

novinky

25 -  50 -  70 a  v iac
S HYDRATAČANOU KYSELINOU 
HYALURÓNOVOU - 24 H

S VYPLŇUJÚCIMI MATRIXYL  
SYNTHE 6TM - OMLADZUJÚCE PEPTIDY

S VÝŽIVNÝM MASLOM KARITÉ

1.

2.

3.

4.

♥

♥
♥
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malé darčeky  pre veľkú radosť

...do fitka i do lietadla

2. Darčekový set little luxuries
trocha luxusu
Obsahuje 3 sprchovacie gély:
◦ Hydratačný - Core, 75 ml
◦ Delikátny - Biela Ľalia a Damascénska Ruža, 75 ml
◦ Povzbudzujúci - Zelený Citrón  
a Kvet Pomarančovníka, 75 ml

Kód S3381

12,90 €

1. Darčekový set let go and unwind
zahoďte starosti a relaxujte
Obsahuje 4 výrobky z radu Core:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 75 ml 
◦ Telové maslo, 50 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml 
◦ Hubku na sprchovanie

Kód S3398

15,90 €  

vianoce
sa blížia

3. Hydratačný  
sprchovací gél
Obsah 75 ml I Kód S3220

3,30 €

8. Luxusné telové maslo 
Obsah 50 ml I Kód S3152

3,30 €

5. Hydratačný telový sprej
so vzácnymi olejmi
Obsah 50 ml I Kód S3145

3,50 €

4. Hodvábne  
telové mlieko
Obsah 75 ml I Kód S3305

3,30 €

7. Soľný peeling na telo
s luxusnými olejmi 
Obsah 60 g I Kód S3114

2,60 €

6. telové mlieko na  
vlhkú pokožku - wet skin
Obsah 50 ml I Kód S4210

3,30 €

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1. 2.

top
produkty

v mini
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