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ikonická britská značka
v starostl ivost i  o  telo,  pleť  a  č .  1  v  darčekových setoch

novinky!

Nie sme obyčajná kozmetika....
...sme luxusné SPA vo flakóne



Milé darčeky na každú príležitosť

Nichola Joss je Global Brand 
ambasádorkou značky Sanctu-
ary Spa, exkluzívne vyhľadáva-
nou pre svoje odborné znalosti 
v starostlivosti o pleť. 

Jej kariéra odštartovala v San-
ctuary Spa Covent Garden, keď 
mala 19 rokov. Preslávila sa prá-
cou pre film, televíziu, kozmetic-
ký a módny priemysel a medzi 
jej klientky patria TOP hviezdy 
ako Scarlett Johansson, Hila-
ry Swank, Gisele Bündchen či 
Gwyneth Paltrow. 

top britská značka 
už aj na slovensku!

exkluzívna ZNAČKA, MILOVA-
NÁ ZÁKAZNÍKMI, NOVINÁRMI, 
TOP HVIEZDAMI I ODBORNÍKMI.

Prípravky odborne vytvo-
rené tak, aby Vás zregene-
rovali, pozdvihli a opäť 
nabili energiou. 

Či už máte 30 sekúnd ale-
bo 30 minút... relaxuj te, 
zhlboka sa nadýchnite 
a užívaj te si svoju oázu 
pokoja...

náš príbeh 

Viac darčekových setov na strane 12 - 17 a na www.vhcosmetics.sk

Sanctuary Spa sa zrodilo z čistej lásky. 

Sactuary Spa boli najznámejšie britské kúpele. Boli  
otvorené v roku 1977 v Covent Garden v Londýne, keď ich 
americký choreograf venoval ako darček svojej manželke 
baleríne v Royal Opera House, aby si mohla oddýchnuť po 
náročných vystúpeniach v balete. Kúpele sa postupne sta-
li oázou pokoja nielen pre baletky, ale aj pre všetky ženy, 
ktoré potrebovali chvíľu oddychu po náročnom dni. Tu sa 
mohli obklopiť špičkovými prípravkami krásy, vytvorený-
mi terapeutmi, s luxusnými ingredienciami pre obnovenie 
tela a mysle. 

Produkty Sanctuary Spa sú oveľa viac ako len obyčajné 
prípravky krásy. Sú odborne vytvorené tak, aby Vás zre-
generovali, pozdvihli a opäť nabili energiou. Sanctuary 
Spa – to sú Vaše luxusné SPA vo flakóne. 

Značka Sanctuary Spa je milovaná celebritami, odborník-
mi i zákazníkmi a každoročne získa v Británii množstvo 
cien.

„My sme si teda s novou kozmetikou Sanctuary Spa sadli 
od prvej chvíle. Skúste teda aj Vy, aká je táto hodvábna 
telová rada príjemná a možno aj medzi Vami zahorí láska 
na prvý pohľad - enie.“ 

Zdena Studenková
popredná slovenská herečka

 

Všetky recenzie nájdete na www.vhcosmetics.sk2

Naše poslanie:
 "Naučiť ženy viac relaxovať."



Milé darčeky na každú príležitosť
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1. Little luxuries
trocha luxusu
Hýčkajte svoje zmysly, revitalizujte myseľ a nájdite svo-
ju oázu pokoja – svoje „Sanctuary“ s touto prekrásnou 
trojicou vôní. 
Darčekový balíček obsahuje 3 sprchovacie gély:
◦ Hydratačný- CORE, 75 ml
◦ Delikátny- Biela Ľalia a Damascénska ruža, 75 ml
◦ Povzbudzujúci- Zelený Citrón a Kvet Pomarančov-
níka, 75 ml

Kód S3381

13,30 €

2. Let go and unwind
ZAHOĎTE STAROSTI A RELAXUJTE
Každý si zaslúži trochu času sám pre seba, tak zatvorte 
oči a zahaľte svoje telo do zmyselnej orientálnej a kve-
tinovej ikonickej vône. Vaše telo vám poďakuje.
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

16,70 €

novinky1. 

Sme č. 1 

v darčekových 

setoch v Británii

NEW!

NEW!
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ikonická kolekcia core  
s dlhotrvajúcou vôňou

objavte revolučný spôsob  
hydratácie pokožky

novinky

5. Luxusné telové maslo
24-hodinová hydratácia + Dlhotrvajúca vôňa
Zahaľte svoje telo do vĺn rozmaznávajúcej 
maslovej dobroty. Luxusná zmes masla karité, 
kakaového masla, oleja zo sladkých mandlí 
a makadamových orechov sa rozpustí na 
pokožke a zanechá ju okamžite vyživenú, 
jemnú a hladkú na dotyk.
Obsah 300 ml I Kód S3169

15,90 €

3. Hydratačný sprchovací gél
Osviežujúca zmes esenciálnych olejov a jo-
jobových perličiek... Telo zanechá s pocitom 
čistoty, hydratované a hodvábne hebké.
Obsah 250 ml I Kód S3190

8,80 €

2. Hodvábne telové mlieko
Táto upokojujúca zmes Aloe Vera a ar-
ganového oleja sa ľahko vstrebáva a zanechá 
pokožku jemnú, hydratovanú a upokojenú.
Obsah 250 ml I Kód S3275

8,80 €

1. Peelingový sprchovací gél
Obohatený o prírodnú pemzu a esenciálne 
oleje, tento osviežujúci gél zjemní a vyhladí 
pokožku každý deň.
Obsah 200 ml I Kód S3084

8,00 €

4. Luxusná pena do kúpeľa
Naplňte vaňu obláčikmi nadýchaných bubliniek. 
Luxusná zmes baobabu, vitamínu E, kvetov 
frézie spolu s našou zmyselnou orientálnou 
vôňou vytvárajú dokonalý zjemňujúci kúpeľ.
Obsah 500 ml I Kód S3824

15,90 €

hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

www.vhcosmetics.sk  sme proti testovaniu na zvieratách | bez parabénov
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objavte revolučný spôsob  
hydratácie pokožky

hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

13,90 €

Zázračné telové mlieko na 
vlhkú pokožku - wet skin 
Super rýchle a účinné telové mlieko, 
ktoré zaisťuje dvojnásobnú hydratáciu 
až 2x rýchlejšie*. 
Najjednoduchší, najrýchlejší a najefek-
tívnejší spôsob ako hydratovať svoju 
pokožku. Pridajte do svojho každoden-
ného rituálu tieto 3 jednoduché kroky 
a užívajte si výhody extrémnej hydratá-
cie. Obohatené o marhuľový a avokádo-
vý olej. Ultra ľahké mlieko sa ihneď vpije 
do pokožky a nemastí.
SPRCHA: Osprchujte sa  
a zastavte vodu.
NANESTE: Kým je vaša pokožka ešte 
mokrá, naneste mlieko na telo rovnako, 
ako by ste naniesli bežné telové mlieko. 
Nezmývajte.
VYSUŠTE: Potom sa jednoducho vy-
sušte uterákom. 
Obsah 200 ml I Kód S3848

Objavte jedinečný spôsob 
hydratácie s klinicky 
preukázaným účinkom 
pre okamžite jemnejšiu a 
hladšiu pokožku.
 

Preukázané výsledky: 

Až 82% žien potvrdilo,
že je to skvelý produkt, keď nestíhate.*

1. osprchuj te sa

2. Naneste na vlhkú pokožku.
Nezmývaj te

3. VYSUŠTE sa

novinka2017

 sme proti testovaniu na zvieratách | bez parabénov
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Relax, Breathe and #LetGo
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ikonická kolekcia core  
Doprajte si trochu luxusu každý deň...

našľahané krémové sufflé
TOP produkt pre vaše telo...

AJ NA SLOVENSKU MILUJEME SANC TUARY SPA!

1. 12-hodinový 
sprchovací krém
Začnite svoj deň týmto 
bohatým zjemňujúcim 
sprchovacím krémom. 
Hydratačná zmes masla 
karité, slnečnicového 
oleja a vitamínu E zahalí 
pokožku do zmysel-
nej peny a zanechá ju 
jemnú, hladkú a vláčnu. 
Obsah 250 ml
Kód S3602

3. Horúci cukrový
peeling
Úžasný telový peeling 
na chladné zimné dni. 
Tento samohrejivý peeling 
čistí pokožku do hĺbky, 
zjemňuje ju a vyhladzuje. 
Obsahuje minerál zeolit, 
hlinu kaolín a organické 
zrniečka cukru. 
Obsah 550 g
Kód S3534

2. Hydratačný 
telový sprej so 
vzácnymi olejmi
Zahaľte svoje telo do ultra 
ľahkého hydratačného 
závoja. Vyživná zmes 
jojobového oleja, oleja zo 
sladkých mandlí a vitamí-
nu E sa vpije do pokožky 
a zanechá ju obnovenú, 
super hladkú a žiariacu 
zdravím. 
Obsah 150 ml 
Kód S3138

4. Telový a masážny olej
Našim cieľom v Sanctuary Spa je, 
aby ste sa cítili úžasne. Dopraj-
te svojmu telu rozmaznávajúcu 
hydratačnú masáž bez pocitu 
mastnoty. Obohatený o šípkový, 
brusnicový, slnečnicový olej, olej 
zo sladkých mandlí a zo zrnie-
čok hrozna pre hodvábne hladkú 
a pružnú pokožku.
Obsah 150 ml 
Kód S3695

9,90 € 8,80 €

21,90 €

10,90 €

na suchú
pokožku

novinka
2017
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www.vhcosmetics.sk
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ikonická kolekcia core  
Doprajte si trochu luxusu každý deň...

našľahané krémové sufflé
TOP produkt pre vaše telo...

AJ NA SLOVENSKU MILUJEME SANC TUARY SPA!

absolútne unikátny výrobok

jediný svojho druhu na trhu

špeciálna výrobná   
technológia "air-whipping" 

Našľahané krémové sufflé
24-hodinová hydratácia + Dlhotrvajúca vôňa
Zahaľte svoje telo do unikátnej našľahanej textúry plnej 
nadýchanej bublinkovej hydratácie. Výživné mango, jojoba 
a červené morské riasy sa spojili do delikátne našľahanej 
textúry pre hydratovanú, hladkú a voňavú pokožku.
Obsah 475 ml I Kód S3688

16,70 €

novinka

"Odskúšala som úplne novú kozmetickú 
značku SANCTUARY SPA a môžem podotknúť 
- nič fantastickejšieho som ešte nemala."  
Mária Ondrušová, Bratislava

"Každá žena si zaslúži tento pocit súkromného luxusného 
SPA. Vyskúšala som veľa značiek a priznám sa, že som 
konečne našla kvalitnú značku v starostlivosti o pleť, telo a 
robím s ňou radosť nielen sebe, ale aj priateľ kám či rodine."
Ing. Dagmar Mondoková, Bratislava
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dlhotrvajúca hydratácia
Long Lasting Moisture

blahodarné mŕtve more
...číslo 1 v predaji

1. Hydratačný  
sprchovací olej -  
2-dňová hydratácia
Doprajte si vysoko luxusný hydra-
tačný zážitok. Táto bohatá, výživná 
kombinácia ľaničníkového oleja 
a zmes omega 3,6,9 sa premení 
z výživného oleja do delikátnej 
voňavej peny. Vaše telo zanechá 
s pocitom čistoty, jemné a hydra-
tované po dobu 2-och dní, už po 
jednom použití. 
Obsah 250 ml I Kód S3619

2. Krémový telový olej
5-dňová hydratácia
Doprajte svojej pokožke nežnú 
milujúcu starostlivosť. Obohatené 
o ľaničníkový olej, olej zo zrnie-
čok manga a marhuľový olej, toto 
luxusné telové mlieko zahalí vašu 
pokožku do hodvábneho blaha, a 
zanechá ju jemnú a hydratovanú až 
na 5 dní.
Obsah 250 ml I Kód S3756

3. Ultra výživné
telové maslo
Zahaľte svoje telo do vysoko obnovujúcej 
a krémovej maslovej dobroty. Intenzívne 
vyživujúca zmes oleja z pšeničných klíčkov, 
masla karité a kakaového masla sa vpije 
do pokožky a zanechá ju jemnú, obnovenú 
a hydratovanú.
Obsah 300 ml I Kód S3596

10,80 €

10,80 €

16,90 €

Relax, Breathe and #LetGo

novinky

3. 

1. 2. 

ultra
vyživuje

Sme proti testovaniu na zvieratách | Bez parabénov
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dlhotrvajúca hydratácia
Long Lasting Moisture

blahodarné mŕtve more
...číslo 1 v predaji

21,90 €

top
produkt*

Každých 10 minút sa 

v Británii predá 6 

takýchto peelingov! Relax, Breathe and #LetGo

Soľný peeling na telo s olejmi
Rozmaznávajte svoje telo týmto intenzívnym a 
zjemňujúcim telovým peelingom. Zmyselná zmes 
solí z mŕtveho mora obohatená o výživné oleje 
- jojobový, kokosový a mandľový, zanechá pokož-
ku dokonale vyhladenú a úžasne hydratovanú. 
ABSOLÚTNE NAJPREDÁVANEJŠÍ PRODUKT NA 
SLOVENSKU, NAJOCEŇOVANEJŠÍ V BRITÁNII. 
Obsah 650 g I Kód S3077

* V kategórii Starostlivosť o telo

www.vhcosmetics.sk
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vegan
friendly

green lemon and orange blossom
Zelený citrón a Kvet pomarančovníka

white lily and damask rose
Biela ľalia a Damascénska ruža

Rad nádherne voňavých výrobkov 
vďaka kombinácii zeleného citrónu 
a kvetu pomarančovníka pre úžasne 
svieži pocit každý deň.

3. Povzbudzujúci sprchovací gél
Prebuďte svoje zmysly povzbudzujúcim príva-
lom sviežosti. Osviežujúca voda z pomaranča, 
citrónový olej a jojobové perličky sa premenia 
na nežnú aromatickú penu a pokožka zostane  
čistá, jemná a hebká.
Obsah 250 ml I Kód S3206

2. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho pocitu ľahkej 
hydratácie. Osviežujúca zmes vody z poma-
rančov, citrónového oleja a masla karité sa 
ľahko vstrebáva a uhasí smäd vašej pokožky. 
Obsah 250 ml I Kód S3282

1. Peelingový sprchovací gél
Užívajte si jemne vyhladenú pokožku každý 
deň s týmto povzbudzujúcim sprchovacím 
gélom. Obohatený o prírodnú pemzu, 
pomarančovú vodu a svieži citrónový olej 
pre hodvábne hladkú a žiarivú pokožku.
Obsah 200 ml I Kód S3091

4. Luxusné telové maslo
Zahaľte svoje telo do vĺn osviežujúcej maslovej 
dobroty. Luxusná zmes masla karité, vody 
z pomarančovníka a oleja zo zrniečok citróna 
sa vpije do pokožky a zanechá ju okamžite 
vyživenú, jemnú a hladkú na dotyk.
Obsah 300 ml I Kód S3176

8,40 €

8,80 €

8,80 €

15,90 €

novinky

3. 2. 

1. 

4. 
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green lemon and orange blossom
Zelený citrón a Kvet pomarančovníka

white lily and damask rose
Biela ľalia a Damascénska ruža

Uniknite do záhrad plných kvetov... 
Nájdite si chvíľu pre seba a ponorte sa 
do  očarujúceho kvetinového sna pre 
potešujúci a milujúci zážitok.

3. Delikátny sprchovací gél
Začnite deň s týmto upokojujúcim aromatic-
kým sprchovacím gélom. Delikátne výťažky z 
ruží, lekna a jojobové perličky sa premenia na 
nežnú aromatickú penu a zanechajú pokožku  
s pocitom čistoty, jemnú a hebkú.
Obsah 250 ml I Kód S3213

2. Zamatové telové mlieko
Zahaľte svoje telo do očarujúcej voňavej hy-
dratácie. Jemná zmes ruží, lekna, lotosového 
kvetu a masla karité sa ľahko vstrebáva a uhasí 
smäd vašej pokožky. Obnovuje, upokojuje a 
lahodne zvláčňuje pokožku.
Obsah 250 ml I Kód S3299

1. Peelingový sprchovací gél
Doprajte si jemne vyhladenú pokožku 
každý deň. Obohatený o prírodnú pemzu, 
ruže a lekno, tento osviežujúci gél zjemní 
a vyhladí pokožku a zanechá ju hladkú 
a žiarivú.
Obsah 200 ml I Kód S3107

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

8,40 €

8,80 €

8,80 €

15,90 €

www.vhcosmetics.sk

3. 2. 

1. 

4. vegan
friendly

novinky
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tender loving care
Nežná milujúca starostlivosť pre vaše ruky

výnimočné darčekové kazety

SME Č. 1 V DARČEKOVÝCH SETOCH V BRITÁNII! bez parabénov

1. Tekuté mydlo na ruky
Upokojujúce a luxusné mydlo obo-
hatené o Aloe Vera a mango pre 
jemné a hebké ruky.
Obsah 250 ml I Kód S3336

2. Krém na ruky
Upokojuje, zjemňuje a vyživuje 
pokožku. Zamatový krém obohatený 
o Aloe Vera a maslo karité nádherne 
vonia a hydratuje vaše ruky.
Obsah 250 ml I Kód S3343

7,20 €

7,20 €

3. Every moment matters
KAŽDÝ OKAMIH JE DÔLEŽITÝ
Vaše ťažko pracujúce ruky by vedeli roz-
právať tisíce príbehov o živote, smiechu, 
láske a starostlivosti. Preukážte im rešpekt, 
ktorý si zaslúžia a starajte sa o ne s touto 
nežnou milujúcou starostlivosťou každý deň.  
Balenie obsahuje 2 výrobky z radu Core:
◦ Tekuté mydlo na ruky, 250 ml
◦ Krém na ruky, 250 ml
Kód S3404

17,90 €

novinky
2017

nielen na Vianoce

3. 

1. 
2. 

NEW!

18,30 €



tender loving care
Nežná milujúca starostlivosť pre vaše ruky

výnimočné darčekové kazety

bez parabénov

25,00 €

25,00 €

nielen na Vianoce

2. 

1. 

novinky
2017

1. Be kind to yourself
BUĎTE K SEBE LÁSKAVÁ
Uniknite do záhrad plných kvetov... 
Doprajte si radostný a upokojujú-
ci zážitok, ktorý pohladí vaše telo 
a upokojí vaše zmysly. Je tu váš čas 
relaxovať. 
Darčeková kazeta 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

2. More of what makes 
you happy
ROBTE VIAC TOHO, ČO VAS 
ROBÍ ŠŤASTNOU
Prebuďte svoje zmysly týmto sviežim 
citrusovým zážitkom. Povzbudzujúci 
príval, ktorý vás oživí a odfúkne vaše 
starosti. Vstúpte a užívajte si dokonalý 
osviežujúci pôžitok. 
Darčeková kazeta obsahuje 3 výrobky 
z radu Zelený Citrón a Kvet Poma-
rančovníka:
◦ Povzbudzujúci sprchovací gél, 250 ml
◦ Telové mlieko, 250 ml 
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml
Kód S3435

2113

2. 

NEW!

NEW!
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exkluzívna starostlivosť
o ruky a nohy

prvé vianočné darčeky
sú tu pre vás!

1. Zamatový krém  
na ruky
Zahaľte svoje ťažko pracujúce 
ruky do zjemňujúcej hydratácie. 
Táto bohatá krémová zmes masla 
karité a oleja zo sladkých mandlí 
sa ľahko vstrebáva a ruky zanechá 
jemné, hladké a hydratované.
Obsah 75 ml I Kód S3497

2. Zamatový krém  
na ruky
Perfektný do kabelky! Obohatený 
o maslo karité a olej zo sladkých 
mandlí pre hydratačnú masáž rúk 
kdekoľvek práve ste...
Obsah 30 ml I Kód S3501

7,70 €

3,90 €

7,80 €

11,80 €

6,90 €

novinky

3. Luxusná gomáž na chodidlá
Výnimočné zloženie s pemzou, mandľovým 
a Tea Tree olejom a maslom karité pre hladké 
chodidlá. 
Obsah 75 ml I Kód S3350

4. Balzam na päty
Upokojujúci balzam obohatený o maslo 
karité, olej z pšeničných klíčkov, levandule 
a Tea Tree intenzívne hydratuje chodidlá a vy-
hladí suchú a drsnú pokožku.
Obsah 75 ml I Kód S3367

5. maslo na nohy
Obohatené o olej zo slad-
kých mandlí, levandule, Tea 
Tree a Aloe Vera pre jemné a 
vyživené nohy každý deň.
Obsah 100 ml I Kód S3510

4,30 €

8,40 €

8,70 €

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

dopredaj!

super
do kabelky

Relax, Breathe and #LetGo
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exkluzívna starostlivosť
o ruky a nohy

prvé vianočné darčeky
sú tu pre vás!

16,30 €

9,30 €

17,90 €

10,30 €

2. 

1. 

4. 

1. Indulge and let go
ROZMAZNÁVAJTE SVOJE RUKY
Krásna darčeková sada do každej kúpeľne  
v praktickom stojane.
Balenie obsahuje 2 výrobky z kolekcie Core:
◦ Tekuté mydlo na ruky, 250 ml
◦ Krém na ruky, 250 ml
Kód S1776

2. Luxusné duo na ruky a nohy
TREAT AND LET GO
Urobte radosť týmto balíčkom sebe, svojím 
mamám i babičkám.
Balenie obsahuje:  
◦ Zamatový krém na ruky, 30 ml
◦ Intenzívny balzam na popraskané päty, 35 ml
Kód S1752

dopredaj!

dopredaj!

Ponuka platí len do vyčerpania zásob!
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naše ikonické výrobky
v mini cestovných baleniach

výnimočné darčeky
na každú príležitosť

1. Sprchovací gél
Výborný na cestu i do lietadla. 
Obsah 75 ml I Kód S3220

4. Luxusné telové maslo
Do fitka i na víkend. 
Obsah 50 ml I Kód S3152

5. Hydratačný telový sprej
so vzácnymi olejmi
Poteší vás a vaše kamarátky. 
Obsah 50 ml I Kód S3145

2. Hodvábne telové mlieko
Máme ho stále so sebou. 
Obsah 75 ml I Kód S3305

3. Soľný peeling na telo
s olejmi
Vyhladená pokožka na počkanie. 
Obsah 60 g I Kód S3114

novinky

3,60 €

3,60 €

3,90 €

3,60 €

2,60 €

hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

5. 

4. 

1. 2. 

3. 

ikonická 
vôňa



17

naše ikonické výrobky
v mini cestovných baleniach

výnimočné darčeky
na každú príležitosť

1. Exkluzívna darčeková sada
stay home and let go
ZOSTAŇTE DOMA A HOĎTE  
STAROSTI ZA HLAVU 
Otvorte ma a naplňte svoj domov radosťou... Za-
tvorte dvere, vyzujte svoje topánky a dýchajte...
Ste doma ... toto je váš domov, vaša oáza pokoja.

Balenie obsahuje: 
◦ Luxusné ikonické difuzéry, 2x 35 ml 
◦ Luxusné ikonické sviečky, 2x 35 g 
◦ Luxusný vonný izbový sprej, 50 ml 
◦ Drevené tyčinky

Kód S1905

2. Darčeková taštička
explore and let go
OBJAVTE MA A HOĎTE STAROSTI  
ZA HLAVU 
Taštička obsahuje 4 výrobky z kolekcie Core:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 75 ml  
◦ Peelingový sprchovací gél, 50 ml        
◦ Hodvábne telové mlieko, 75 ml 
◦ Exfoliačnú rukavicu

Kód S1769

28,50 €

13,50 €

31,60 €

14,50 €

1. 

2. 

Relax, Breathe and #LetGo
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cleanse - čistá a svieža pleť
1. Detoxikačný čistiaci 
gél z čierneho uhlia
normálna a zmiešaná pleť
Intenzívne čistiaci a jemne 
zohrievajúci gél otvára póry a 
čierne uhlie vytiahne všetky ne-
čistoty z pokožky. Pleť vyčistí, 
zmatní a odstrani nadbytočný 
maz. 
Obsah 100 ml I Kód S0601

14,50 € 16,20 €

5–Minútová termálna
detoxikačná maska
všetky typy pleti
Táto samo-hrejivá maska vďaka 
teplu otvára póry, čo umožní 
čiernemu uhliu a hline kaolín 
vytiahnuť všetky nečistoty.  
Obsahuje upokojujúci esenciál-
ny olej z myrhy.
2. Obsah 100 ml I Kód S9780 

3. Obsah 15 ml I Kód S0410

14,80 €

3,90 €

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

čierne
uhlie

13,30 €

3,90 €

Peeling pre žiarivú pleť
Pre okamžite hladkú a žiarivú 
pokožku. Extra jemné zrniečka 
z marhúľ a hrozna vyhladzujú, 
zatiaľ čo výťažky z ananásu, 
papáje a tekvice pleť viditeľne 
rozjasňujú a oživujú. 

4. Obsah 100 ml I Kód S9841

5. Obsah 15 ml I Kód S0465

14,80 €

skvelý detox!

bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách
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Až 91% žien 
potvrdilo, že ich pleť je 
neuveriteľne svieža už 
po 1. použití.*

Až 89% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka v okolí 
očí je jemná už po  
1. použití.*
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V SANCTUARY SPA už viac ako 40 rokov oslavujeme prirodzenú krásu žien  
v každom veku. Účinné denné čistenie je prvým krokom ku krásnej a zdravej pleti. 
Náš rad CLEANSE  je obohatený o sviežu voňavú zmes čistých esenciálnych olejov 
a prírodných zložiek, ktoré pleť miluje. Objavte čistú a sviežu pleť, ktorá žiari 
zdravím.

5. 

15,90 €

7. Jedinečný 
odličovací olej
Tento hodvábny olej sa v 
spojení s vodou zmení na 
jemné mlieko, ktoré v okamihu 
odstráni make-up a nečistoty. 
Obsahuje arganový, avokádo-
vý, jojobový a sójový olej. 
Obsah 150 ml I Kód S9735

17,80 €

10,50 €

3,90 €

Hydratačný  
čistiaci gél
Úžasne svieži gél s praska-
júcimi perličkami jojoby pre 
čistú a jemnú pleť. Oplachuje 
sa vodou. Aj v perfektnom 
mini balení na cesty.

9. Obsah 100 ml I Kód S9773

10. Obsah 30 ml I Kód S0458

11,60 €

11,90 €

6. Čistiaca penová
micelárna voda
Upokojujúca voda z ruží a vý-
živný arganový olej sú skombi-
nované s micelami, ktoré sú ako 
magnet a zbavujú pleť make-
upu a nečistôt.
Obsah 200 ml I Kód S9759

10,90 €

8. Dvojfázový 
odličovač na oči
Bez parfumov, s Aloe Vera, 
aj na vodeodolný make-up. 
Pokožku zanechá sviežu a 
upokojenú. Vhodný aj na 
citlivé oči a pre nositeľky 
kontaktných šošoviek. 
Obsah 95 ml I Kód S9728

6. 7. 8. 

9. 

10. 

super 
na cesty
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protect- chráňte svoju mladosť

1. Tajomstvo terapeutov 
Omladzujúci pleťový olej
všetky typy pleti

Intenzívna, obnovujúca, pleť vyplňujúca hy-
dratácia na omladenie a zdravý vzhľad pleti. 
100 % prírodný. 24 hodinová hydratácia.

VIETE, čo majú spoločné svetové hviezdy 
ako Danii Minogue, Keira Knightley, Cate 
Blanchett, Gwyneth Paltrow, Roger Federer 
a iní? Používajú Omladzujúci pleťový olej od 
Sanctuary Spa, a to aj napriek tomu, že majú 
milióny na účtoch*. Jeho tajomstvo spočíva v 
unikátnom prírodnom zložení a v jeho omla-
dzujúcich účinkoch na pleť. Obsahuje zmes 
čistých olejov: šípkový, slnečnicový, jojobový, 
olej zo pšeničných klíčkov, z kadidla a z ruží. 
Vašej pleti dodá potrebnú výživu, ktorú si žia-
da. Iba 2 kvapky pre pleť viditeľne omladenú s 
okamžitým účinkom.

 
*ZDROJ DAILYMAIL.CO.UK

Obsah 30 ml I Kód S9810

* V kategórii Starostlivosť o pleť

28,00 €

V SANCTUARY SPA už viac ako 40 rokov oslavujeme prirodzenú krásu žien v každom veku. Vaša pleť je každý deň 
vystavená nepriaznivým vplyvom prostredia. Máme však niekoľko prípravkov a tipov, ako ju udržať zdravú a mladistvú 
na dlhý čas! Každý jeden produkt z radu PROTECT je obohatený o čisté esenciálne oleje a účinné prírodné ingrediencie 
na hydratáciu a ochranu krásy vašej pokožky.

Tip terapeutiek na omladzu-
júcu masáž: 
Pozrite si video známej 
britskej terapeutky Caroliny 
Hirons.

Č. 1
v predaji*

1.
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5–Minútová vyživujúca 
hydratačná maska
Táto bohatá krémová maska obsa-
huje výživný med, organické maslo 
karité, organický olej z ruží a šípok  
a kyselinu hyalurónovú, ktoré vyhla-
dzujú pleť, hydratujú až na 24 hodín 
a chránia pred známkami starnutia.
2. Obsah 75 ml I Kód S9827

3. Obsah 15 ml I Kód S0427

13,30 €

3,90 €

14,80 €

18,90 €

4. Revitalizačný gél
na oči 3 v 1
Napomáha redukovať tmavé kruhy, 
jemné vrásky a známky únavy.   
Guarana, arnika a výťažok z mor-
ských rias oživujú okolie očí.
Obsah 15 ml I Kód S9834

20,80 €

Relax, Breathe and #LetGo

Až 90% žien 
potvrdilo,
že ich pleť je
hladká už po  
1. použití.*
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5. Denný gél - krém s of 15 
Normálna/zmiešaná pleť
Obohatený o vitamín E a 
vysoko-účinnú verbenu, tento  
osviežujúci krém redukuje jemné 
vrásky, zjemňuje, vyhladzuje a hy-
dratuje pokožku už za 4 týždne.
Obsah 50 ml | Kód S9797

19,90 € 22,90 €

6. Denný našľahaný
krém s of 15 
Normálna/suchá pleť
Vysoko-účinná verbena, maslo 
karité a jojobový olej sa spojili  
v tomto nadýchanom, našľaha-
nom kréme pre pleť jemnú,  
hladkú a hydratovanú. 
Obsah 50 ml | Kód S9803

19,90 € 22,90 €
22,90 €

Zastavte čas - nočný
krém na tvár a krk
Obsahuje  Matrixil Synthe 
6 TM - prírodné peptidy* so 
6 omladzujúcimi účinkami, 
kyselinu hyalurónovú, výživné 
maslo karité a esenciálny olej 
z levandule a kadidla. 
7. Obsah 50 ml I Kód S0403

8. Obsah 10 ml I Kód S0496

2. 

3. 

4. 

5. 6. 7. 

super
na cesty

4,40 €

aj v mini balení

Vek 25 - 30 - 40 a viac

bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách
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reverse- obnova mladosti 

1. ZÁZRAČNÉ OLEJOVÉ SÉRUM

ANTI-AGING SÉRUM +
ULTRA ĽAHKÝ OLEJ 2 V 1
všetky typy pleti
Obsahuje:
a) Olejovú zložku: zmes vyživujúcich 
olejov - moringa, jojoba a granátové 
jablko pre okamžitú a intenzívnu hydra-
táciu pleti.
b) Sérum: aktívnu zmes látok proti 
starnutiu, vrátane kmeňových buniek z 
červenej ryže, ktoré omladzujú a spevňu-
jú pokožku. Okamžite hydratuje, redukuje 
jemné vrásky a zvyšuje elasticitu pokož-
ky, ktorú omladí. Pleť je vyhladená, zjem-
nená, vyplnená, mladšia a žiari. Ihneď sa 
vstrebáva a nezanecháva mastný film. 
Používa sa ako sérum pod krém alebo 
samostatne ráno a večer.  
Obsah 30 ml I Kód S9926

28,90 €

V SANCTUARY SPA už viac ako 40 rokov oslavujeme prirodzenú krásu žien v každom veku. Pleť má unikátne potreby 
v každom veku. Podporením jej prirodzených mechanizmov však vieme bojovať so známkami starnutia a pleť opäť na-
dobudne mladistvý a zdravý vzhľad. Čisté esenciálne oleje a prírodné ingrediencie sa spájajú  v našom rade REVERSE pre 
vyplnenú, pevnú a omladenú  pleť.

ľahké
olejové sérum

Až 83% žien 
potvrdilo, že ich
pokožka je hladšia 
a omladená už po 2 
týždňoch používania.*

1.

bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách
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2.

3. 

4.

Až 84% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je úžasne 
jemná a vyhladená už po 
2 týždňoch používania.*
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Vek 40 - 50 - 60 a viac

vyspite sa

do krásy

Pleťová maska "BEAUTY SLEEP"
pre vyhladenú pleť
Zobuďte sa s krásnou pleťou. Táto  
exkluzívna maska obsahuje inovatívnu 
látku tetrapeptid, ktorá pracuje v har-
mónii s pokožkou počas noci, kedy má 
najväčšiu schopnosť sa obnovovať  
a regenerovať Nezmýva sa! 
Vystačí na 2 až 3 použitia.
2. Obsah 15 ml I Kód S0441

3. Obsah 75 ml I Kód S9957

4,40 €

15,90 € 17,80 €

21,90 €

4. Očné sérum na 
prebudenie mladosti
Prebuďte iskru mladosti vo vašich 
očiach! Exkluzívne látky Matrixyl 
Synthe 6 a extrakt z perzského 
hodvábneho stromu vytvárajú toto 
zamatovo jemné sérum, ktoré vyhla-
dzuje vrásky, vačky, tmavé kruhy  
i známky únavy.
Obsah 15 ml I Kód S9940

5. Spevňujúci a vyhladzujúci  
olejový krém s of 15
NORMÁLNA/SUCHÁ PLEŤ
Aktívna zmes vitamínu A, oleja z babassu 
a jedinečnej vyživujúcej morskej riasy “dar 
oceánu pre večnú mladosť” sa spojili do tohto 
bohatého krému pre pleť plnú komfortu. Pleť 
je omladená a vrásky sú redukované už po 4 
týždňoch.
Obsah 50 ml | Kód S9919

25,90 €

6. Spevňujúci a vyhladzujúci  
gél - krém s of 15  
NORMÁLNA/ZMIEŠANÁ PLEŤ
Luxusný krém s delikátnou textúrou a bohatým 
zložením na omladenie pleti. Obsahuje morské 
riasy, omladzujúce peptidy, olej z babassu a 
vitamín A. Pleť je vyplnená, hydratovaná, chrá-
nená a vrásky sú redukované už po 4 týždňoch.
Obsah 50 ml | Kód S9902

22,90 € 25,90 €

Doplňte svoj rituál krásy  
exkluzívnym NOČNÝM 
KRÉMOM z radu PROTECT  
strana 21!

5. 

6. 
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radiance- rozžiarte svoju pleť 

1.  1-MINÚTOVÁ TERMÁLNA  
MIKRODERMABRÁZIA
všetky typy pleti
Pri jej navrhnutí sme boli inšpirovaní profe-
sionálnymi pleťovými mikrodermabráziami. 
Obsahuje extra jemné čiastočky z morských 
mušlí, prírodnú hlinu kaolín, včelí vosk, 
jojobu a olej z pšeničných klíčkov. Zahrieva 
pokožku, čistí do hĺbky, intenzívne zjemňuje 
a omladzuje pokožku s viditeľným účinkom. 
Pleť je hladká a žiarivá už po 1. použití.

Obsah 100 ml I Kód S9889

15,50 € 17,80 €

V SANCTUARY SPA už viac ako 40 rokov oslavujeme prirodzenú krásu žien v každom veku. Najkrajšia pokožka nie je vždy naj-
mladšia, ale tá čo má vitalitu a sviežosť, čo sú bezpochyby známky zdravej pleti. Prírodné rozjasňujúce zložky a svieža zmes  
esenciálnych olejov v rade RADIANCE zjemňujú textúru a tón pleti a pokožka žiari zdravím.

"SANCTUARY - SPA výborná kozmetika,
 s ktorou som veľmi spokojná a s ktorou 
vždy urobím radosť svojím priateľom a známym."

Anna Dostálová, Rudlov

výnimočný 
produkt

* 
Te

st
 v

yk
on

an
ý 

na
 1

00
 n

ez
áv

isl
ýc

h 
že

ná
ch

 p
oč

as
 2

 tý
žd

ňo
v 

po
už

ív
an

ia
 / 

Fe
br

uá
r 2

01
5

Až 97% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je 
úžasne hadká už po 2
týždňoch používania.*

1. 

bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách
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výnimočný 
produkt

5-MINÚTOVÁ ZLUPUJÚCA  
PEEL-OFF MASKA
všetky typy pleti
Na zimu ako stvorená - pleť rozžiari už za 
5 minút. S  obsahom AHA kyselín, kyseliny 
glykolovej a  5-tich prírodných výťažkov: 
čučoriedka, cukrová trstina, javorový cukor, 
pomaranč a  citrón. Dodá jas a pleť zbaví 
odumretých buniek. 

2. Obsah 15 ml I Kód S0434

3. Obsah 75 ml I Kód S9896

13,30 €

3,90 €

14,80 €

4. Revitalizačné super sérum
redukuje pigmentáciu
a tmavé škvrny už za 4 týždne
Základ tohto séra tvoria vitamín E, 
hydratačný olej zo zrniečok hrozna, 
vitamín B3 a rozjasňujúci výťažok zo 
super ovocia – slivky kakadu, ktorá 
je najbohatším zdrojom vitamínu C 
na svete. Po 2 týždňoch je pokožka 
žiarivá, textúra pleti vyhladená. 
Po 4 týždňoch sú tmavé škvrny 
a pigmentácia zredukované. 
Obsah 30 ml I Kód S1479

21,50 € 25,20 €
5. Okamžite rozjasňujúci  
skrášľujúci balzam
Exkluzívne výťažky zo ženšenu a 
guarany dodávajú pleti energiu a 
vitamín E ju revitalizuje. Obohatený 
o výťažok zo super ovocia - slivky 
kakadu, čo je najbohatší zdroj vita-
mínu C na svete. Okamžite zjed-
nocuje a zdokonaľuje štruktúru pleti, 
zanechá ju hladkú a jemnú. 
Obsah 40 ml I Kód S9872

14,90 € 17,80 €

Rozjasňujúci našľahaný 
krém s of 15
Normálna až suchá pleť
Obsahuje maslo karité, ktoré 
hydratuje a ružové pomelo, ktoré 
aktivuje jas pleti. Je obohatený o 
výťažok zo super ovocia - slivky 
kakadu, čo je najbohatší zdroj 
vitamínu C na svete. Rozjasňuje 
pokožku, hydratuje až na 24 ho-
dín, pleť je jemnejšia a žiari.
6. Obsah 50 ml I Kód S9865

7. Obsah 15 ml I Kód S0489

4,40 €

19,90 € 22,90 €

Až 91% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je jemná 
už po 2 týždňoch 
používania.*

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

aj v mini
balení
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ružový grep a neroli
pink grapefruit & neroli
Nádherne iskrivá kombinácia citrusového 
grepfruitu a ovocnej mandarínky je do-
plnená o kvetinovú vôňu gardénie a typicky 
korenistú vôňu anízu. 

biely jazmín a myrha
white jasmin & myrrh
Bohatá vôňa jazmínu a kvetu tuberózy sa 
snúbi s exotickým kadidlom a zmyselným 
korením. V základe vôňe vás očarí vzácna 
myrha, vanilka a pižmo.  

figy a čierny jantár
fig & black amber
Iskrivé zelené noty hlavy sa snúbia s aro-
matickou divokou figou. V srdci vône vás 
prekvapí jazmín a korenistý zázvor. A záver 
vône? Zmyselná živica, pačuli a cédrové 
drevo, ktoré vytvoria luxusnú atmosféru...

1. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S2414

19,90 €

3. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S2445

19,90 €

6. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S2438

19,90 €

2. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2490

29,90 €

4. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2520

29,90 €

5. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2513

29,90 €

prevoňaj te svoje domovy
s nádhernými vôňami

1. 2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

Vytvorené v spolupráci s americkým 
maliarom Frederickom Wimsettom 

exkluzívne pre Sanctuary Spa.
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čierna ruža a čierne ríbezle
black rose & cassis
Plná vôňa vzácnej čiernej ruže sa pohráva s tónmi 
šťavnatej ríbezle, a vytvára tak lahodnú melódiu 
určenú pre vzácne chvíľe. V základe vône nájdete  
luxusnú ambru, labdanum a teplé nóty vetiveru. 

vzácne drevo z agaru
luxury oud
Neuveriteľne unikátna vôňa si vás ihneď podmaní. 
Tóny agarového dreva, doplnené malinou a ambrou  
v sebe ukrývajú biele kvetinové srdce. Snívajte...

iconic sanctuary spa
ikonicka vôňa radu Core
Prevoňajte svoje domovy s touto luxusnou 
vôňou plnou orientálnych a kvetinových 
vôní pre úžasný zmyselný zážitok.  

9. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S2421

19,90 €

10. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2506

29,90 €

12. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S2469

19,90 €

8. Exkluzívna sviečka
Obsah 200 g*
Kód S5027

19,90 €

11. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2544

29,90 €

7. Exkluzívny difuzér
Difuzér 160 ml 
a bambusové paličky
Kód S2781

29,90 €

prevoňaj te svoje domovy
s nádhernými vôňami

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

Vianoce plné vôní...

 *Doba horenia až do 40 hodín.



EXKLUZÍVNY DOVOZCA PRE SR:  VH Cosmetics s.r.o., Drieňová 1, 821 01, Bratislava.

v Naše výrobky si môžete objednať e-mailom, telefonicky, osobne alebo cez náš e-shop www.vhcosmetics.sk

VH Cosmetics Slovensko

vhcosmetics.skE-mailom
objednavky@vhc.sk
info@vhc.sk

Telefonicky 
02/431 93 910 - 11
02/431 93 915 - 16

Poštou a osobne
VH Cosmetics, s.r.o.
Drieňová 1, 821 01, Bratislava

čas vianoc sa blíži
Obdarujte svojich milovaných

novinka
2017

Naším cieľom v Sanctuary Spa je, aby ste sa cítili úžasne. Každý jeden náš produkt má dlhotrvajúcu vôňu, 
úžasnú textúru a prírodné látky, ktoré pokožka miluje. Každý deň sa tak môžete rozmaznávať...

Because every day is a sanctuary
ABY KAŽDÝ DEŇ BOL DŇOM POKOJA 
Darčeková taštička obsahuje 3 exkluzívne výrobky 
z ikonickej kolekcie Core s nádhernou vôňou:
◦ Hydratačný sprchovací gél, 250 ml  
◦ Peelingový sprchovací gél, 200 ml 
◦ Hodvábne telové mlieko, 250 ml

Kód S3459

29,90 €

NEW!


