
Platí od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018, respektíve do vyčerpania zásob.

vhcosmetics.skwww.vhcosmetics.sk vh cosmetics slovensko

         

ikonická britská značka
Starostlivosť o telo, pleť a Č.1 v darčekových setoch

              
         VAŠE LUXUSNÉ SPA...
                 

na každý deň



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 alebo 30 minút... 
relaxuj te, zhlboka sa nadýchnite  
a užívaj te si svoju oázu pokoja..." 

príbeh sanctuary spa
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 na každý deň. 

Naviac, vďaka novej technológii ich nádherná dlhotrvajúca 
vôňa vydrží na pokožke až 12 hodín.

"Každá žena si zaslúži tento pocit súkromného luxusné-
ho 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 priateľkám či ro-
dine. Darček od Sanctuary Spa vždy poteší :)."

Ing. Dagmar Mondoková, Bratislava
 

Všetky recenzie nájdete na www.vhcosmetics.sk
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Naše poslanie:
Naučiť ženy viac relaxovať!

                   až 2-KRÁT RÝCHLEJŠIE



Zázračné telové mlieko na 
vlhkú pokožku - wet skin 
Super rýchle a účinné telové mlieko 
zaisťuje dvojnásobnú hydratáciu až 
2x rýchlejšie. Predstavujeme Zázračné 
telové mlieko na vlhkú pokožku - sku-
točne revolučný produkt, ktorý šetrí 
váš čas a poskytuje ľahučkú hydratáciu 
celého tela. Ultra ľahké mlieko, oboha-
tené o marhuľový a avokádový olej, sa 
ihneď vpije do pokožky a nemastí. 
SPRCHA: Osprchujte sa a zastavte 
vodu.
NANESTE: Kým je vaša pokožka ešte 
mokrá, naneste produkt na telo rov-
nako, 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.
 

1. osprchujte sa

2. Naneste na
vlhkú pokožku

3. VYSUŠTE  
a vyrazte do ulíc

2. NAJPREDÁVANEJŠÍ PRODUKT V BRITÁNII** 3

UZAMKNITE Dvojnásobnú hydratáciu 
                   až 2-KRÁT RÝCHLEJŠIE

Až 84% žien 
potvrdilo,
aké je to ľahké len
naniesť, vysušiť sa 
a vyraziť do ulíc.*
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...MILUJEME SANCTUARY SPA!

ˇ
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5. Luxusné telové maslo
24-hodinová hydratácia + Dlhotrvajúca vôňa
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
Obsahuje hydratačné perličky so  
sézamovým a jojobovým olejom, ktoré 
popraskajú na vašej pokožke a zanechajú ju 
dokonale hydratovanú. 
Obsah 250 ml I Kód S3190

8,80 €

2. Hodvábne telové mlieko
Zahaľte svoje telo do hodvábneho pocitu ľah-
kej hydratácie. Táto upokojujúca zmes Aloe 
Vera a arganového oleja sa ľahko vstrebá-
va, obnovuje, upokojuje a  lahodne zvláčňuje 
pokožku.
Obsah 250 ml I Kód S3275

8,80 €

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

8,00 €

4. Luxusná pena do kúpeľa
Svieži kúpeľ s prekrásnou vôňou frézie,  
hydratačným baobabom a vitamínom E. 
Vaša pokožka je hydratovaná a hodvábne  
hladká... úžasné MAXI balenie! 
Obsah 500 ml I Kód S3824

15,90 €

 bez parabénov 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

IKONICKÁ kolekcia CORE 
                   už VIAC AKO 20 ROKOV

Hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

NAŠĽAHANÉ krémové suf  é

              ... ľahké  AKO PIERKO



...MILUJEME SANCTUARY SPA!

absolútne unikátny výrobok

jediný svojho druhu na trhu

špeciálna výrobná   
technológia "air-whipping" 

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

16,70 €

topprodukt

"Dúfam, že všetky produkty, hlavne tie sprchovacie od 
Sanctuary Spa, budete mať na skladoch do konca života, 
lebo si už neviem predstaviť nič iné na sprchovanie...  
Tá vôňa je najúžasnejšia, čo som kedy mala."
Silvia Drozdová, Kežmarok

5viac recenzií na www.vhcosmetics.sk

IKONICKÁ kolekcia CORE 
                   už VIAC AKO 20 ROKOV

Hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

NAŠĽAHANÉ krémové suf  é

              ... ľahké  AKO PIERKO
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1. 12-hodinový 
sprchovací krém
Obohatený o maslo karité, 
slnečnicový olej a vitamín E, 
tento sprchovací krém zahalí 
pokožku zmyselnou penou, 
ktorá ju zanechá jemnú, 
hladkú a pružnú. Výborný na 
suchú pokožku. 
Obsah 250 ml I Kód S3602

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

2. Hydratačný telový 
sprej so vzácnymi 
olejmi
Obsahuje hydratačnú jo-
jobu, sladké mandle a anti-
oxidant vitamín E. Zloženie 
ľahké ako pierko, chráni 
pokožku a dodáva zdravý 
jas a lesk. Ľahko sa používa 
a ihneď sa vstrebáva.  
Obsah 150 ml I Kód S3138

9,90 € 8,80 €

20,50 €   21,90 €

4. Telový a masážny olej
Obohatený o šípkový, brusni-
cový, slnečnicový olej, olej zo 
sladkých mandlí a zo zrniečok 
hrozna pre hodvábne hladkú 
a pružnú pokožku. Doprajte 
svojmu telu rozmaznávajúcu 
hydratačnú masáž bez pocitu 
mastnoty. 
Obsah 150 ml I Kód S3695

10,90 €

vynikajúca
hydratácia

skvelý 
peeling

4. 

3. 

2. 
1. 

IKONICKÁ kolekcia CORE 
                   dotyk LUXUSU

DLHOTRVAJÚCA HYDRATÁCIA...

 bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách www.vhcosmetics.sk



5. 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. Vaše telo zanechá s poci-
tom čistoty, jemné a hydratované po dobu 
2-och dní, už po jednom použití. 
Obsah 250 ml I Kód S3619

6. Krémový telový olej
5-dňová hydratácia
Nežná milujúca starostlivosť pre vaše telo.
Obohatené o ľaničníkový olej, olej zo zrnie-
čok manga a marhuľový olej, toto luxusné 
telové mlieko zahalí vašu pokožku do hod-
vábneho blaha, a zanechá ju jemnú a hydra-
tovanú až na 5 dní.
Obsah 250 ml I Kód S3756

10,80 €
10,80 €

7. Ultra výživné
telové maslo
Zahaľte svoje telo do vysoko obnovujúcej 
a krémovej maslovej dobroty. Intenzívne vyži-
vujúca 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

16,90 €

ultra 
vyživuje

5. 6. 
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IKONICKÁ kolekcia CORE 
                   dotyk LUXUSU

DLHOTRVAJÚCA HYDRATÁCIA...

7. 

"Sanctuary Spa - vynikajúca kozmetika pre pokoj a 
harmóniu tela, pozitívne naladí vašu myseľ po dlhom a 
náročnom pracovnom dni. Odporúčam!"
Ing. Alena Škrabáková, Lehota pod Vtáčnikom

www.vhcosmetics.sk

na SUCHÚ až veľmi suchú pokožku



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

3,90 €    4,30 €

2. Zamatový krém  
na ruky
Intenzívne hydratuje a za-
nechá pokožku rúk hebkú  
a prevoňanú. S maslom karité  
a olejom zo sladkých mandlí. 
Obsah 75 ml I Kód S3497

7,70 €    8,40 €

2. 

1. 

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

4. Krém na ruky
Nádherne vonia a hydratuje vaše ruky, 
nechty a kutikulu. Zamatový krém obo-
hatený o maslo karité a Aloe Vera, ktoré 
sa používajú v manikúre na zmäkčenie a 
starostlivosť o ruky. 
Obsah 250 ml I Kód S3343

7,20 €

7,20 €

3. 
4.

8  bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách

VAŠE RUKY si zaslúžia viac! 

vegan
friendly

Hlava: bergamot, pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo, pižmo, pačuli, vanilka 

skvelý do
 kabelky
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ROZMAZNÁVAJTE svoje nohy 1. Darčekový balíček  
hands and feet treat
Potešenie pre ruky a nohy
Doprajte svojim rukám a nohám chvíľu 
odpočinku s našimi TOP produktmi. 
Obsahuje: 
◦ Zamatový krém na ruky s maslom 
karité a mandľovým olejom, 30 ml 
◦ Upokojujúci balzam na päty s mas-
lom karité, levanduľou a Tea Tree, 35 ml

Kód S4272

8,90 €

milý
darček1. 

nohy ako vbavlnke

11,80 €

6,90 €

7,70 €   8,70 €

3. Luxusná gomáž na chodidlá
Výnimočné zloženie s pemzou, mandľovým 
a Tea tree olejom a maslom karité, odstraňu-
je odumreté bunky, vyhladzuje a zjemňuje 
pokožku vašich chodidiel.
Obsah 75 ml I Kód S3350

2. Balzam na päty
Príliš veľa tlaku na päty a nedostatočná 
starostlivosť vedie k suchej a popraskanej 
pokožke. Tento intenzívny reparačný balzam 
obsahuje maslo karité, pšeničné klíčky, vitamín 
E a šípkový olej – na zjemnenie, reparáciu a 
obnovenie aj tej najsuchšej pokožky.
Obsah 75 ml I Kód S3367

4. Maslo na nohy
Obohatené o esenciálne oleje, sladké mandle, 
olej z babassu, harmanček, Aloe Vera a Tea 
Tree olej. Jemne vmasírujte do pokožky nôh a 
užívajte si hladké nohy.
Obsah 100 ml I Kód S3510

3. 

4.

2. 

vegan
friendly

www.vhcosmetics.sk
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3. Delikátny sprchovací gél
Obohatený o hydratačné perličky, extrakt z 
lekna a jojobový olej. Jemná pena zahalí vaše 
telo a vy pocítite explóziu hydratačných perli-
čiek. Vaša pokožka je čistá, jemná a prevoňaná 
jemnou kvetinovou vôňou.
Obsah 250 ml I Kód S3213

2. Zamatové telové mlieko
Obohatené o maslo karité, vodu z ruží a lekno. 
Pokožku zanechá jemnú, vyhladenú a krásne 
prevoňanú. 24-hodinová hydratácia.
Obsah 250 ml I Kód S3299

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.
Obsah 200 ml I Kód S3107

4. Luxusné telové maslo
Vyživuje, vyhladzuje pokožku a pohladí vaše 
zmysly. Je vhodné na každodenné použitie.
Luxusná 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 €

3. 2. 

1. 

vegan
friendly

 bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách

...♥ BIELA ĽALIA a DAMASCÉNSKA ruža
Preneste svoje zmysly do nádherných kvetinových záhrad. Zahaľte sa touto očarujúco ženskou a zmyselnou vôňou...

4. 

Hlava: červená mandarínka,
klinčeky, ylang ylang

Srdce: ruža, broskyňa, 
biela ľalia, palmarosa

Základ: jantár, vanilka, pačuli

nežné
ruže



vegan
friendly

4. Peelingový sprchovací gél
Obohatený o prírodnú pemzu, poma-
rančovú vodu a svieži citrónový olej pre 
hodvábne hladkú a žiarivú pokožku.
Obsah 200 ml I Kód S3091

7,50 €   8,40 €

3. Hodvábne telové mlieko
Po rannej sprche si vysušte pokožku a pre-
buďte svoje zmysly vďaka výbuchu šťavnatého 
citrusu. Zmiešaný s vodou z pomaranča, ole-
jom zo zrniečok citróna a maslom karité. Ľahko 
sa vstrebáva a zanechá vašu pokožku jemnú, 
hladkú a sviežu. 
Obsah 250 ml I Kód S3282

7,90 €   8,80 €

2. Povzbudzujúci sprchovací gél
Obohatený o hydratačné perličky naplnené 
jojobovým olejom, ktoré rozpraskajú na vašej 
pokožke počas sprchovania. Olej zo zrniečok 
citrónov a voda z kvetov pomarančovníka  
zanechá pokožku jemnú a prevoňanú.
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 po celý deň. S obsahom vody z 
pomaranča, olejom zo zrniečok citróna a Aloe 
Vera. Na každodenné použitie.
Obsah 300 ml I Kód S3176

14,50 €   15,90 €

iskrivé
citrusy

4. 

11www.vhcosmetics.sk

...♥ ZELENÝ CITRÓN a KVET pomarančovníka
Preneste svoje zmysly do nádherných kvetinových záhrad. Zahaľte sa touto očarujúco ženskou a zmyselnou vôňou... Naštartujte svoj deň s povzbudzujúcim a sviežim radom s iskrivou citrusovou vôňou. Táto vôňa vás očarí!

Hlava: červená mandarínka,
klinčeky, ylang ylang

Srdce: ruža, broskyňa, 
biela ľalia, palmarosa

Základ: jantár, vanilka, pačuli

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

Základ: kvet pomarančovníka, 
pižmo 

3. 

2. 

1. 



12

TO NAJLEPŠIE do f tka 
                   i do  LIETADLA

1. Hydratačný  
sprchovací gél
Výborný aj na dovolenky. 
Obsah 75 ml I Kód S3220

3,30 €

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

3,30 €

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

3,90 €

2. Hodvábne  
telové mlieko
Pre úžasný pocit aj na cestách.
Obsah 75 ml I Kód S3305

3,30 €

5. Soľný peeling na telo
s olejmi - top produkt
Pre hladkú a jemnú pokožku. 
Obsah 60 g I Kód S3114

2,40 €

Hlava: bergamot, 
pomaranč, citrón, grep

Srdce: ruža, jazmín, 
ylang ylang, kardamón

Základ: santalové drevo,
pižmo, pačuli, vanilka 

4. 

1. 

2. 

3. 

revolučná
novinka
viac na s. 3

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

3,30 €

             ... aj v luxusných setoch

 bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách

5. 

6. 
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TO NAJLEPŠIE do f tka 
                   i do  LIETADLA

4. 

             ... aj v luxusných setoch
1. 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 €  13,30 €

2. 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 €  

Relax, Breathe and #LetGo

1. 

2. 

www.vhcosmetics.sk6. 

novinka
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DARČEKY pre šťastie ...
Sme Č. 1 v darčekových setoch v Británii.
Či už na narodeniny, meniny, Vianoce, Deň matiek... alebo len tak pre radosť. 
Máme pre vás darčeky na každú príležitosť!

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 €  16,70 €

2. Darčekový set  
Every moment matters
Každý okamih je dôležitý
Obsahuje 2 výrobky z radu Core:
◦ Tekuté mydlo na ruky, 250 ml
◦ Krém na ruky, 250 ml
Kód S3404

17,90 €  

darček
pre radosť

2. 

1.

"Prišla som, skúsila som a stále sa vraciam...
nakupujem darčeky, posúvam ich celej rodine 
a odporúčam, kade chodím, lebo je to úžasná 
kozmetika a kvalita."  
Adriana Pitáková, Bratislava

Naše poslanie:
 "Naučiť ženy viac relaxovať."

www.vhcosmetics.sk
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Sme Č. 1 v darčekových setoch v Británii.
Či už na narodeniny, meniny, Vianoce, Deň matiek... alebo len tak pre radosť. 
Máme pre vás darčeky na každú príležitosť!

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 €  16,70 €

...♥ LÁSKA UKRYTÁ v kazete...

24,90 €

24,90 €

1. 

1. Darčeková kazeta
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. 
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. 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. Dokonalý osviežujúci pôžitok. 
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

2. 

darček
pre šťastie

www.vhcosmetics.sk



darčeková taška 
Because every day is a sanctuary
aby každý deň bol dňom pokoja 
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 €

16 VŠETKY DARČEKOVÉ SETY NA  WWW.VHCOSMETICS.SK

VŽDY SA nájde dôvod 
                   niekoho  OBDAROVAŤ

Našim cieľom v Sanctuary Spa je, aby ste sa cítili úžasne. Každý jeden náš produkt má dlhotrvajúcu vôňu, úžasné 
textúry a prírodné látky, ktoré pokožka miluje. Každý deň sa tak môžete rozmaznávať.  Či už máte 30 sekúnd alebo 
30 minút, relaxujte, dýchajte a nájdite svoje Sanctuary, svoju oázu pokoja #LetGo.



VŠETKY DARČEKOVÉ SETY NA  WWW.VHCOSMETICS.SK

VŽDY SA nájde dôvod 
                   niekoho  OBDAROVAŤ ...JEDINEČNÁ CHLADIVÁ  kolekcia...

novinky
2018

1. Chladivý sprchovací gél
Výťažok z vodného melónu a uhorky 
dodá vášmu telu svieže prebudenie! Príval 
chladivej očisty vás prebudí a naštartuje do 
nového dňa. Super pre športovcov, do fitka, 
po opaľovaní i na dovolenku. 
Obsah 250 ml I Kód S3749

3. Chladivý peeling
Doprajte svojej pokožke túto vyhladzujú-
cu snehovú dobrotu! Zmes soli z mŕtveho 
mora, oleja zo zrniečok hrozna, Aloe 
Vera a vody z uhoriek zanechá pokožku 
úžasne hladkú, hebkú, sviežu a voňavú.  
Obsah 400 g I Kód S3671

9,90 €    10,50 € 10,90 €   12,20 €

2. Chladivý telový sorbet
chladivé telové mlieko
Rozmaznávajte sa týmto lahodným sor-
betom. Zmes lekna, Aloe Vera a vody z 
uhoriek sa ihneď vpije do pokožky, ochladí, 
osvieži a hydratuje. Výnimočné telové mlie-
ko, skvelé po fitku, saune či po opaľovaní.
Obsah 200 ml I Kód S3572

9,90 €    10,50 €

17

2. 

Mňam!
unikátne 
zloženie

2.

1.

3.
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1. 

2. 

4. 

5. 
čierne
uhlie

 bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách www.vhcosmetics.sk

1. DETOXIKAČNÝ  
ČISTIACI GÉL  
Z ČIERNEHO UHLIA
normálna a zmiešaná 
pleť
Intenzívne čistiaci a jem-
ne zohrievajúci gél otvára 
póry a čierne uhlie vytiahne 
všetky nečistoty z pokožky. 
Pri použití sa zmení z osvie-
žujúceho gélu na hodvábny 
olej a potom na jemnú penu, 
pričom zanechá perfektne 
čistú a sviežu pokožku. 
Obsah 100 ml I Kód S0601

14,50 €  16,20 €  

5–MINÚTOVÁ TERMÁLNA 
DETOXIKAČNÁ MASKA
všetky typy pleti
Úžasná samo-hrejivá maska vďa-
ka teplu otvára póry, čo umožní 
čiernemu uhliu a hline kaolín 
vytiahnuť všetky nečistoty. Obsa-
huje upokojujúci esenciálny olej z 
myrhy, detoxikuje a pleť zanechá 
čistú a hodvábne hladkú. 
2. Obsah 100 ml I Kód S9780

3. Obsah 15 g I Kód S0410
Mini maska na 2 - 3 použitia.

13,90 €  14,80 €  

3,90 €

11,50 €  12,50 €

4. ČISTIACA PENOVÁ  
MICELÁRNA VODA
Upokojujúca voda z ruží a výživný 
arganový olej sú skombinované 
s micelami, ktoré sú ako magnet 
a zbavujú pleť make-upu a nečistôt.
Obsah 200 ml I Kód S9759

15,90 €  17,20 €  

5. JEDINEČNÝ  
ODLIČOVACÍ OLEJ
Tento hodvábny olej sa v spojení s 
vodou zmení na jemné mlieko, ktoré 
v okamihu odstráni make-up  
a nečistoty. Výnimočné zloženie.
Obsah 150 ml I Kód S9735

ČISTIACI RAD CLEANSE...
           čistá pleť po celý rok

Detoxikuje

3.
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           čistá pleť po celý rok
novinka

Relax, Breathe and #LetGo
Vyskúšajte !OBJAV T E  hĺbkovo čistiacu silu

miliónov MIKROBUBLINIEK...

7,90 €

6. ČISTIACA BUBLINKOVÁ „SHEET“ MASKA  
S ČIERNYM DREVENÝM UHLÍM 
všetky typy pleti
Hĺbkovo čistiaca detoxikačná sheet maska zbavuje pleť nečistôt, nadmerného mazu 
a znečistenia z ovzdušia vďaka čistiacej sile miliónov mikrobubliniek.
Táto skvelá čierna kyslíková sheet maska spája detoxikačné účinky čierneho dreveného uhlia, ktoré 
pohlcuje nečistoty a kyslíka, ktorý čistí do hĺbky. Hneď po umiestnení masky na tvár pocítite, že sa 
sama napení a vytvorí úžasné mikrobublinky, ktoré uvoľňujú upchaté nečistoty, maz a iné znečiste-
nie z ovzdušia. Tieto potom ľahko zmyjeme z pokožky. 
Použitie: Umiestnite obidve časti masky na vyčistenú suchú pleť a nechajte pôsobiť 10 – 15 minút. 
Odstráňte masku z tváre a so zvyšnými bublinkami masírujte tvár. Opláchnite teplou vodou 
a naneste svoj obľúbený hydratačný krém od Sanctuary Spa. 
Už po 1. použití viditeľne zmenšuje póry, pleť je očividne čistejšia, sviežejšia a vyčistená do hĺb-
ky ako po čistení v profesionálnom kozmetickom salóne.
Obsah 22 g I Kód S3961

6.

♥ Detoxikuje
♥ Čistí do hĺbky
♥ Revitalizuje

Čierne uhlie čistí a  DETOXIKUJE!

Čierne uhlie
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1. 5-MINÚTOVÁ ZLUPUJÚCA  
PEEL-OFF MASKA
všetky typy pleti
Odhaľte hladkú pleť, ktorá žiari zdravím. 
S obsahom AHA kyselín, kyseliny glykolovej 
a  5-tich prírodných výťažkov: čučoriedka, 
cukrová trstina, javorový cukor, pomaranč 
a  citrón. Rozžiari aj šedú pokožku a zbaví 
pleť odumretých buniek. Už po 1. použití je 
pleť žiarivá, svieža a hladká. 
Obsah 75 ml I Kód S9896

11,80 €  14,80 €  

2. Revitalizačné super sérum
redukuje pigmentáciu
a tmavé škvrny už za 4 týždne
Obsahuje vitamín E, hydratačný olej 
zo zrniečok hrozna, multi-aktívny 
vitamín B3 a rozjasňujúci výťažok zo 
super ovocia – slivky kakadu, ktorá 
je najbohatším zdrojom vitamínu 
C na svete. Už od 1. použitia je 
pokožka rozžiarená, svieža a nádherne 
vyhladená. Používa sa pod krém. 
Obsah 30 ml I Kód S1479

20,20 €  25,20 €  

3. Okamžite rozjasňujúci  
skrášľujúci balzam
Obohatený o výťažok zo super 
ovocia - slivky kakadu, čo je 
najbohatší zdroj vitamínu C 
na svete. Okamžite zjednocuje 
a zdokonaľuje štruktúru pleti, 
zanechá ju hladkú a jemnú. 
Pokožka je vyhladená, svieža, 
žiari zdravím a štruktúra pleti je 
zdokonalená.
Obsah 40 ml I Kód S9872

13,90 €  17,20 €  

Rozjasňujúci našľahaný 
krém s of 15
Normálna až suchá pleť
Obsahuje maslo karité, ktoré hy-
dratuje a ružové pomelo, ktoré 
aktivuje jas pleti. Je obohatený 
o výťažok zo super ovocia - sliv-
ky kakadu, čo je najbohatší zdroj 
vitamínu C na svete. Rozjasňuje 
pokožku, hydratuje až na 24 ho-
dín, pleť je jemnejšia a žiari.
4. Obsah 15 ml I Kód S0489

5. Obsah 50 ml I Kód S9865

4,20 €

18,50 €  22,90 €  

4. 

3. 

1. 

2. 

ROZŽIARUJÚCI RAD RADIANCE...

5. 

RADIANCE...

Až 91% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je úžasne jemná, 
hladká a rozžiarená už po 1. 
použití*

5. 

zľavyaž-20 %



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 s viditeľným účinkom. Pleť je 
hladká a žiarivá už po 1. použití.

Obsah 100 ml I Kód S9889

14,80 €  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 vaša pokožka žiari zdravím.
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Až 97% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je 
úžasne hladká už po 2
týždňoch používania.*

21bez parabénov | sme proti testovaniu na zvieratách

ROZŽIARUJÚCI RAD RADIANCE...
           žiarivá pleť po celý rok

RADIANCE...

každý deň
je dôvodom
na radosť
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16,20 €  20,20 €  

1. 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

2. 5–Minútová vyživujúca 
hydratačná maska
všetky typy pleti
Intenzívna 5-minútová hydratácia 
uhasí smäd vašej pleti počas celého 
roka. Obsahuje výživný med, orga-
nické maslo karité, organický olej  
z ruží a šípok a kyselinu hyaluróno-
vú, ktoré vyhladzujú pleť a chránia 
pred známkami starnutia.
Obsah 75 ml I Kód S9827

11,80 €  14,80 €  

Až 90% žien 
potvrdilo,
že ich pleť je
hladká už po  
1. použití.*
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5 3. Denný gél - krém s of 15 

normálna/zmiešaná pleť
Tento osviežujúci krém redukuje 
jemné vrásky, zjemňuje, vyhla- 
dzuje a hydratuje pokožku už za 4 
týždne. Obohatený o vitamín E  
a vysoko-účinnú verbenu.
Obsah 50 ml | Kód S9797

18,50 €  22,90 €  

4. Denný našľahaný
krém s of 15 
normálna/suchá pleť
Vysoko-účinná verbena, 
maslo karité a jojobový olej 
sa spojili v tomto nadýcha-
nom, našľahanom kréme pre 
pleť jemnú, hladkú a hydra-
tovanú. 
Obsah 50 ml | Kód S9803

18,50 €  22,90 €  
20,90 €  22,90 €  

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

6. Obsah 10 ml I Kód S0496

2. 

4. 
3. 5. 

4,20 €

Vek 25 - 30 - 40 a viac

1.

Zastavte čas...

zľavyaž-20 %



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, jojobo-
vý, olej zo pšeničných klíčkov, z kadidla a z 
ruží. Vašej pleti dodá potrebnú výživu, ktorú 
si žiada. Iba 2 kvapky denne pre pleť viditeľne 
omladenú s okamžitým účinkom.

 
*ZDROJ DAILYMAIL.CO.UK

Obsah 30 ml I Kód S9810

* V kategórii Starostlivosť o pleť

25,90 €  28,00 €  

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

23

20,90 €  22,90 €  

4,20 €

OCHRANNÝ RAD PROTECT...
           mladistvá pleť po celý rok

Č.1 
V PREDAJI*

Relax, Breathe  
and #LetGo



2.

1.

Až 84% žien 
potvrdilo,
že ich pokožka je úžasne 
jemná a vyhladená už po 
2 týždňoch používania.*

Vek 40 - 50 - 60 a viac
1. Pleťová maska "BEAUTY SLEEP"
pre vyhladenú pleť
všetky typy pleti
Zobuďte sa s krásnou pleťou. Táto  
exkluzívna maska obsahuje inovatívnu látku 
tetrapeptid, ktorá pracuje v harmónii s 
pokožkou počas noci, kedy má najväčšiu 
schopnosť sa obnovovať  
a regenerovať. Nezmýva sa! 
Obsah 75 ml I Kód S9957

19,90 €  23,00 €  

2. Očné sérum na 
prebudenie mladosti
všetky typy pleti
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

3. 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

22,90 €  25,90 €  

4. 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

20,90 €  25,90 €  

3. 

4. 
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14,20 €  17,80 €  

Relax, Breathe  
and #LetGo

zľavyaž-20 %



5. ZÁZRAČNÉ OLEJOVÉ SÉRUM

ANTI-AGEING 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

27,90 €  28,90 €  

ľahké
olejové sérum

Až 83% žien 
potvrdilo, že ich
pokožka je hladšia 
a omladená už po 2 
týždňoch používania.*
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4. 
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OMLADZUJÚCI RAD REVERSE...
           krásna pleť po celý rok

20,90 €  22,90 €  

6. ZASTAVTE ČAS
NOČNÝ KRÉM NA TVÁR A KRK
všetky typy pleti
Obsahuje omladzujúce prírodné peptidy so 6 účin-
kami, kyselinu hyalurónovú, výživné maslo karité 
a vzácne oleje z kadidla a levandule. Pleť je ráno 
omladená, vyhladená a jemná na dotyk. 
Obsah 50 ml I Kód S0403

5. 

6.

Omladzujepočas noci



26 PONUKA PLATÍ LEN DO VYČERPANIA ZÁSOB. 

               
       DOMOV...

              plný pohody  A RELAXU
EXKLUZÍVNE SVIEČKY  
SANCTUARY SPA

15,90 €  19,90 €  

3. Ružový grep a neroli
Obsah 200 g I Kód S2414

5. Figy a čierny jantár
Obsah 200 g I Kód S2438

6. Vzácne drevo z agaru
Obsah 200 g I Kód S2469

7. Korenistá Vanilka
Obsah 200 g I Kód S2452

4. Čierna ruža  
a čierne ríbezle
Obsah 200 g I Kód S2421

2. Biely jazmín a myrha
Obsah 200 g I Kód S2445

1. Ikonická kvetinovo 
-orientálna vôňa
Obsah 200 g I Kód S5027

Vytvorené v spolupráci s americkým 
maliarom Frederickom Wimsettom 
exkluzívne pre Sanctuary Spa.

5. 

6.

7.

1.

2.

3.

4.

         ...krásne a exkluzívne  VÔNE SANCTUARY SPA

zľavy
až-20 %
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3. Ružový grep a neroli
Obsah 200 g I Kód S2414

EXKLUZÍVNE DIFUZÉRY  
SANCTUARY SPA

23,90 €  29,90 €  

1. Ikonická  
kvetinovo-orientálna vôňa
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2781

2. Biely jazmín a myrha
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2520

5. Figy a čierny jantár
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2513

3. Čierna ruža a čierne ríbezle
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2506

4. Korenistá vanilka
Difuzér 160 ml a bambusové paličky  
Kód S2537

1.
2.

3.

4.

5. Relax, Breathe and #LetGo

         ...krásne a exkluzívne  VÔNE SANCTUARY SPA

zľavy
až-20 %



21,90 €

Každých 10 minút sa 

v Británii predá 6 

takýchto peelingov!

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: kokosový, jojobový a mandľový, zanechá 
pokožku dokonale vyhladenú a úžasne hydra-
tovanú. Vmasírujte do vyčistenej vlhkej pokožky 
a zmyte. Ak máte pár minút navyše, vmasírujte do 
suchej pokožky a doprajte si teplý kúpeľ. 
ABSOLÚTNE NAJPREDÁVANEJŠÍ PRODUKT NA 
SLOVENSKU, NAJOCEŇOVANEJŠÍ V BRITÁNII. 
Obsah 650 g I Kód S3077

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

SOĽNÝ PEELING NA TELO
               s

o vzácnymi olejmi

Relax, Breathe and #LetGo

Č.1 
V PREDAJI*

* V kategórii Starostlivosť o telo

Relax, Breathe and #LetGo


