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ARCKRÉMEK

TIPP: KÉRJÉL HOZZÁ EGYEDI ARCKRÉM BEMUTATÓ DISPLAYT IS. RÉSZLETEK A 45. OLDALON!
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KÉRJ HOZZÁ EGYEDI ARCKRÉM BEMUTATÓ
DISPLAYT IS. RÉSZLETEK A 45. OLDALON

HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM E-VITAMIN ÉS KAMILLA

TÁPLÁLÓ ÉJSZAKAI KRÉM A-VITAMIN ÉS KÓKUSZOLAJ

BŐRFIATALÍTÓ KRÉM MÉZ ÉS RÓZSA

KOLLAGÉN ARCKRÉM SELYEM ÉS JÁZMIN

KOLLAGÉN ARCKRÉM GYÜMÖLCS ÉS LEVENDULA

Gyorsan felszívódó, könnyű hidratáló nappali
krém, bármely bőrtípusra. Rendszeres
használatával a bőr simábbá, puhább
tapintásúvá válik.
E-vitamin összetevője
regenerál, hidratál és antioxidáns hatású. A
krém sminkalapnak is kiváló!

Gyorsan beszívódó tápláló éjszakai arckrém
száraz- és normál bőrtípusokra. Használatával
az arcbőr felfrissül, kisimul, puhává válik, mivel a
krém pótolja annak zsír- és vízhiányát. A vitamin
tartalma sejt regeneráló, hámvédő hatással bír,
a kókuszolaj pedig hidratál és puhít. Használja
minden este a ragyogó arcbőrért.

Bőrkisimító hatású, gyorsan felszívódó arkrém
bármely bőrtípusra. Rendszeres használata
csökkentheti a ráncokat, az arcbőrt üdévé,
puhává, feszesebbé varázsolja. Akácméz és
rózsaszirom összetevői vitaminokban gazdag,
regeneráló hatásúak. Szemránckrémnek is
alkalmas, nem irritálja a szemet.

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, lanolin,
kakaóvaj, A-vitamin

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, olívaolaj,
borágó olaj, lanolin, rózsa kivonat, panthenol,
méz

Kollagén tartalmú, gyorsan felszívódó
hidratáló és feszesítő arckrém mindennapi
arcápoláshoz. Jázminolaj, selyemprotein és
egyéb jótékony hatású összetevői hatékonyan
segítik a bőr regenerálódását, szabályozzák
nedvességtartamát,
kondicionálják
és
hidratálják azt. Bármely bőrtípusra, nappali
és éjszakai használatra is ajánlott, bőrünk
rugalmasabbá és feszesebbé válhat.

Kollagén tartalmú, gyorsan felszívódó
hidratáló és feszesítő arckrém mindennapi
arcápoláshoz. Bőrrokon összetevői hatékonyan
segítik a bőr regenerálódását, szabályozzák
nedvességtartamát,
kondicionálják
és
hidratálják azt. Gyümölcs- és levendula illata
friss, relaxált érzetet kelt a bőrön. Bármely
bőrtípusra, nappali és éjszakai használatra is
ajánlott.

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, kollagén,
jázminolaj

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, levendulaolaj,
kollagén

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, urea, kamilla
kivonat, E-vitamin

SBS265

50 ml 1590 Ft

SBS266

50 ml 1590 Ft

SBS267

50 ml 1590 Ft

SBS268

50 ml 1590 Ft

SBS269

50 ml 1590 Ft

TÁPLÁLÓ ARCKRÉM OLIVA OLAJ ÉS KÓKUSZ

HIDRATÁLÓ ARCKRÉM ZÖLD TEA ÉS ALOE

KOLLAGÉN ARCKRÉM ÉDES NARANCS ÉS MANDARIN

KOLLAGÉN ARCKRÉM GYÜMÖLCS ÉS VITAMIN

Gyorsan felszívódó tápláló arckrém olivaolajjal,
kókuszolajjal és kakaóvajjal. Bőrrokon anyagai
selymesen ápolják, hidralálják a bőrt, megóvják
a kiszáradástól, anélkül, hogy zsírosítanák
azt. Bármely bőrtípusra, nappali és éjszakai
használatra is ajánlott.

Hidratáló, bőrnyugtató arckrém, mely gyorsan
felszívódik. Értékes összetevői –aloe vera, zöld
tea kivonat– bőrmegújító hatással bírnak. A
krém simábbá, feszesebbé varázsolja arcbőrét,
ideális napozás utáni ápolásra is. Bármely
bőrtípusra, nappali és éjszakai használatra is
ajánlott.

Kollagén tartalmú, gyorsan felszívódó,
hidratáló arckrém kókuszolajjal, friss és édes
citrusokkal. Bőrrokon összetevői hatékonyan
segítik a bőr regenerálódását, szabályozzák
nedvességtartamát,
kondicionálják
és
hidratálják azt. Bármely bőrtípusra, nappali
és éjszakai használatra is ajánlott mindennapi
arcápoláshoz.

Kollagén tartalmú, gyorsan felszívódó, hidratáló
arckrém kókuszolajjal E-vitaminnal, gyümölcsös
illattal. Bőrrokon összetevői hatékonyan
segítik a bőr regenerálódását, szabályozzák
nedvességtartamát,
kondicionálják
és
hidratálják azt. Bármely bőrtípusra, nappali
és éjszakai használatra is ajánlott mindennapi
arcápoláshoz.

Fontosabb összetevők: kollagén, kókuszolaj,
urea, citrus olajok, E-vitamin

Fontosabb összetevők: kollagén, kókuszolaj,
urea, gyümölcs, E-vitamin

Fontosabb összetevők: olívaolaj, kókuszolaj,
kakaóvaj
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ÚJ TERMÉK

SBS270

50 ml 1590 Ft

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, olívaolaj, zöld
tea kivonat, aloe vera kivonat

SBS271

50 ml 1590 Ft

SBS284

50 ml 1590 Ft

SBS285

50 ml 1590 Ft

ARCKRÉMEK

ÚJ TERMÉK
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ALAKFORMÁLÓ
KRÉMEK ÉS GÉLEK
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KARCSÚSÍTÓ ÉS
NARANCSBŐR ELLENI KRÉM

KARCSÚSÍTÓ ÉS
NARANCSBŐR ELLENI GÉL

MASSZÁZSKRÉM ÉS
ZSÍRÉGETŐ KRÉM - CHILI

A vérbőségfokozó Alakformáló Thermo
Krémet elsősorban professzionális fogyasztó,
zsírbontó kezelésekhez, valamint masszázshoz
és mélymeleg terápiához is javasoljuk, mivel
erőteljes hőfejlesztőhatású és zsíros, krémes
állagú a termék. Természetes eredetű, magas
hatóanyag tartalmának köszönhetően (fahéjés narancs
olaj, tengeri alga, borostyán,
vadgesztenye- árnika- körömvirág kivonat,
ginko biloba, speciális vérbőség fokozó
komplex), kúraszerű használatával fokozható
a fogyasztó kezelések zsírképződés gátló,
vízeltávolító, feszesítő hatása.

A vérbőségfokozó Alakformáló Thermo
Gélt elsősorban professzionális fogyasztó,
zsírbontó kezelésekhez, testtekercseléshez
és ultrahanghoz javasoljuk, mivel erőteljes
hőfejlesztőhatású és vizes gél állagú
a termék. Természetes eredetű, magas
hatóanyagtartalmának köszönhetően (fahéjés narancsolaj, tengeri alga, borostyán,
vadgesztenye- árnika- körömvirág kivonat,
ginko biloba, speciális vérbőség fokozó
komplex), kúraszerű használatával fokozható
a fogyasztó kezelések zsírképződés gátló,
vízeltávolító, feszesítő hatása.

A Chilis Karcsúsító Krémet professzionális
karcsúsító és zsírbontó kezelésekhez, elsősorban
masszázshoz és mélymeleg terápiához
javasoljuk, mivel zsíros, krémes állagú a termék.
A chili hatóanyaga, a kapszaicin segít fellazítani
a lerakódott zsírsejteket, fokozza a nyirok- és
vérkeringést, így támogatva a karcsúsodást.
Természetes eredetű, hatékony összetevői
(kókuszolaj, E-vitamin, narancs-, citromolaj,
ázsiai gázló) ápolják a bőrt és segítenek
a méreganyagok távozásában. Kúraszerű
használatával karcsúsító, zsírbontó, vízeltávolító
és feszesítő hatást érünk el.

Figyelmeztetés: Használat során intenzív meleg
érzet és bőrpír jelentkezhet, egyéni érzékenységtől
függően, kb. 30-60 percig. Akkor használjuk csak,
ha a bőr előtte már jól tűrte a narancsbőr elleni
karcsúsító krémet.

Figyelmeztetés: Használat során intenzív
meleg érzet és bőrpír jelentkezhet, egyéni
érzékenységtől függően, kb. 30-60 percig. Akkor
használjuk csak, ha a bőr előtte már jól tűrte a
narancsbőr elleni karcsúsító gélt.

Figyelmeztetés: Használat során intenzív meleg
érzet és bőrpír jelentkezhet, egyéni érzékenységtől
függően, kb. 30-60 percig.

Fontosabb összetevők: fahéj- és narancsolaj,
tengeri alga, borostyán, vadgesztenye-, árnika-,
körömvirág kivonat, ginko biloba és narancsolaj,
tengeri alga, borostyán

Fontosabb összetevők: fahéj- és narancsolaj,
tengeri alga, borostyán, vadgesztenye, árnika,
körömvirág kivonat, ginko biloba

SBS001 500 ml 3390 Ft
SBS263 1000 ml 5990 Ft

SBS003 500 ml 3190 Ft
SBS264 1000 ml 5990 Ft

Fontosabb összetevők: koffein, gyömbér,
barnaalga, narancs-, kókusz- és jojobaolaj

SBS203 500 ml 2690 Ft
SBS173 1000 ml 4390 Ft

FESZESÍTŐ ÉS
NARANCSBŐR ELLENI GÉL

ALAKFORMÁLÓ ÉS NARANCSBŐR ELLENI
KRÉM - KOFFEIN ÉS GYÖMBÉR

A Narancsbőr elleni Karcsúsító Krém hatékony
segítség a cellulit elleni küzdelemben. Zsíros
krémes állaga miatt elsősorban masszázshoz
és mélymeleg terápiához ajánljuk, kúraszerűen
használva. Speciális gyógynövény komplex
tartalma (tengeri alga, borostyán, ginkgo biloba,
árnika, vadgesztenye, narancs- és fahéjolaj)
csökkentheti a narancsbőrt, és hatékony
ellenszere lehet a striáknak is. Rendszeres
használatával javulhat a bőr tónusa frissülhet a
keringés, feszesebb lesz a testkontúr.

A Narancsbőr elleni Karcsúsító Gél hatékony
segítség a cellulit elleni küzdelemben. Vizes gél
állaga miatt elsősorban testtekercseléshez és
ultrahangos kezeléshez ajánljuk, kúraszerűen
használva. Speciális gyógynövény komplex
tartalma (tengeri alga, borostyán, ginkgo biloba,
árnika, vadgesztenye, narancs- és fahéjolaj)
csökkenti a narancsbőrt, és hatékony ellenszere
a striáknak is. Rendszeres használatával javul a
bőr tónusa és a vérkeringés is, feszesebb lesz a
testkontúr.

Figyelmeztetés: Használat során meleg érzet
és bőrpír jelentkezhet, egyéni érzékenységtől
függően, kb. 30-60 percig.

Figyelmeztetés: Használat során meleg érzet
és bőrpír jelentkezhet, egyéni érzékenységtől
függően, kb. 30-60 percig.

Fontosabb összetevők: fahéj- és narancsolaj,
tengeri
alga,
borostyán,
vadgesztenye,
árnika-körömvirág kivonat, ginko biloba

Fontosabb összetevők: fahéj- és narancsolaj,
tengeri
alga,
borostyán,
vadgesztenye,
árnika-körömvirág kivonat, ginko biloba

Természetes növényi kivonatokat és olajokat
tartalmazó alakformáló, feszesítő, testkontúr
javító aromaterápiás krémgél. Otthoni és
professzionális használatra - masszázshoz,
testtekercseléshez egyaránt ajánlott. A koffein
fokozza a mikrokeringést, gátolja a zsírlerakódást.
A gyömbér A- ,B- ,C- és E-vitaminokban gazdag,
serkenti a vérkeringést, és erősíti a koffein hatását.
Jótékony összetevői között megtalálható még a
barna alga kivonat, mely fogyasztó és feszesítő
hatással bír, valamint a méreganyagok távozását
elősegítő narancsolaj is. Az aromaterápiás
összetevők, valamint a kókusz- és jojobaolaj
bőrápoló, regeneráló hatásának köszönhetően,
a termék kúraszerű használatával bőrünk feszes,
bársonyos és ragyogó lesz.

ALAKFORMÁLÓ
KRÉMEK ÉS GÉLEK

FESZESÍTŐ ÉS
NARANCSBŐR ELLENI KRÉM

Figyelmeztetés: Használat során enyhe meleg
érzet jelentkezhet, egyéni érzékenységtől
függően. Ne használjuk közvetlen napozás vagy
szoláriumozás előtt.
Fontosabb összetevők: koffein, gyömbér,
barnaalga, narancs-, kókusz- és jojobaolaj

SBS005 500 ml 3190 Ft

SBS007 500 ml 3190 Ft

SBS228 500 ml 3490 Ft
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BŐRRADÍROK
ÉS TESTRADÍROK

BŐRRADÍR ÉS
TESTRADÍR KRÉM

BŐRRADÍR ÉS TESTRADÍR CITRUS CUKORRADÍR

BŐRRADÍR ÉS TESTRADÍR KÓKUSZ CUKORRADÍR

BŐRRADÍR ÉS TESTRADÍR EPER SÓRADÍR

BŐRRADÍR ÉS TESTRADÍR MANGÓ-LEVENDULA SÓRADÍR

Élénkítő, vitalizáló, nyugtató hatású krém
alapú bőrradír nagyon apró, finom szemcséjű
őrleménnyel. Kíméletesen távolítja el az
elhalt hámsejteket, mely következtében javul
a bőrlégzés, élénkül az anyagcsere, a bőr
feszesebb és rugalmasabb lesz. Használata után
jobban szívódnak fel a tápanyagok a bőrbe.
Vizesen, laza körkörös mozdulatokkal dolgozzuk
el, majd öblítsük le.

Citrus illatú cukorradír barnacukorral. Egy
lépésben végzi el a bőrradírozást és a bőrápolást.
Eltávolítja a bőr elhalt hámrétegét, majd oliva-,
mogyoró-, szőlőmag- és argánolajjal puhítja,
hidratálja és fiatalítja a bőrt. Egy mogyorónyi
cukorradírt összedörzsölve tenyerünkben
alaposan oszlassuk szét a bőrfelületen,
masszírozzuk be, majd öblítsük le és töröljük
szárazra. Kézre, lábra és testre egyaránt ajánlott.

Kókusz illatú cukorradír , mely egy lépésben
végzi el a bőrradírozást és a bőrápolást.
Eltávolítja a bőr elhalt hámrétegét, majd oliva-,
mogyoró-, szőlőmag- és argánolajjal puhítja,
hidratálja és fiatalítja a bőrt. Egy mogyorónyi
cukorradírt összedörzsölve tenyerünkben
alaposan oszlassuk szét a bőrfelületen,
masszírozzuk be, majd öblítsük le és töröljük
szárazra. Kézre, lábra és testre egyaránt ajánlott.

Eper illatú sóradír tengeri sóval, argán-,
mogyoró, szőlőmag- és és olivaolajjal. Egy
lépésben végzi el a bőrradírozást és a bőrápolást.
Eltávolítja a bőr elhalt hámrétegét, puhítja,
hidratálja, fiatalítja a bőrt. Egy mogyorónyi
sóradírt összedörzsölve tenyerünkben alaposan
oszlassuk szét a bőrfelületen, masszírozzuk
be, majd öblítsük le és töröljük szárazra. Kézre,
lábra, testre egyaránt ajánlott.

Felhasználás: Teljes testfelületre ajánlott.

Felhasználás: Kézre, lábra és testre egyaránt
ajánlott.

Felhasználás: Kézre, lábra és testre egyaránt
ajánlott.

Felhasználás: Kézre, lábra és testre egyaránt
ajánlott.

Mangó- és levendula illatú sóradír tengeri sóval,
argán-, mogyoró, szőlőmag- és és olivaolajjal.
Egy lépésben végzi el a bőrradírozást
és a bőrápolást. Eltávolítja a bőr elhalt
hámrétegét, puhítja, hidratálja, fiatalítja a
bőrt. Egy mogyorónyi sóradírt összedörzsölve
tenyerünkben alaposan oszlassuk szét a
bőrfelületen, masszírozzuk be, majd öblítsük le
és töröljük szárazra. Kézre, lábra, testre egyaránt
ajánlott.

Fontosabb összetevők: barnacukor, citrom- és
rozmaringolaj, oliva-, mogyoró-, szőlőmagés argánolaj, A- és E-vitamin, árnika- és
ginzengkivonat

Fontosabb összetevők: oliva-, mogyoró-,
szőlőmag- és argánolaj, A- és E-vitamin, árnikaés ginzeng kivonat

Fontosabb összetevők: tengeri só, oliva-,
mogyoró-, szőlőmag- és argánolaj, A- és E vitamin,
árnika- és ginzengkivonat

SBS214 500 ml 2990 Ft

SBS215 500 ml 2990 Ft

SBS219 500 ml 2990 Ft

Fontosabb összetevők: árnika, hamamelisz,
mentol, narancsolaj, kókuszolaj, ökológiai dörzsrészecskék
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SBS021 250 ml 1590 Ft
SBS022 500 ml 2290 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra és testre egyaránt
ajánlott.
Fontosabb összetevők: tengeri só, oliva-,
mogyoró-, szőlőmag- és argánolaj, A- és E
vitamin, árnika- és ginzengkivonat

SBS220 500 ml		 2990 Ft

FUNKCIONÁLIS GÉLEK

ÚJ, NAGYOBB
KISZERELÉS

NYÁRI KEDVENC

JÉGBALZSAM MENTOL ÉS KÁMFOR

HELYREÁLLÍTÓ BŐRPUHÍTÓ GÉL KÖRÖMVIRÁG ÉS ALOE

REGENERÁLÓ GÉLFEKETENADÁLYTŐ ÉS ROZMARING

KANNABISZ GÉLKANNABISZ ÉS ÁRNIKA

NYUGTATÓ GÉLALOE VERA

Hűsítő hatású jégzselé balzsam. Hatékony lehet
sajgó testrészek, sportsérülések - húzódás,
zúzódás, rándulás, ficam, izomláz, megfeszült
vagy túleröltetett izmok - által érintett terület
nyugtatásánál, lazításánál. A gyógynövények
szakirodalomban igazolt hatásai révén a termék
alkalmas a mozgásszervi- és ízületi bántalmak
által érintett testrészek ápolására, hűsítésére.
A gélben található mentol, kámfor, fahéj-és
szegfűszegolaj hűsít, majd melegít, frissítheti
a keringést, masszázskor kellemesen friss és
pihentető érzetet kelt fáradt izmok és végtagok
esetén. A zselé könnyen és nyomtalanul
felszívódik.

Bőrápoló, puhító és nyugtató, helyreállító zselé
körömvirág és aloe vera kivonattal, panthenollal
az érzékeny, száraz, repedező, hámló bőrre.
Elősegíti a hámszövetképződést. Alkalmas a
körömágyra, valamint berepedt bőrfelületekre.
Extra érzékeny, erősen irritált bőrfelületek
ápolására javasoljuk, nyugtatja, védi azt. A
gél jótékony összetevőinek köszönhetően
hámosító, nyugtató és bőrregeneráló hatású.
Előnye, hogy nem zsíros, mint a krémek, kiváló
selymesítő, bőrápoló, bőrnyugató. Kézre, lábra
és testre egyaránt ajánlott, bőrpanaszok esetén.
Gyorsan és nyomtalanul felszívódik, de
hatása tartós.

Kendermagolaj és árnika tartalmú, különleges
24 gyógynövény komplex masszázszselé
fáradt izmok és ápolására, kellemetlen tünetek
enyhülésének elősegítésére. Alkalmazása
javasolt sportolás vagy megerőltető fizikai
munka után a fáradt, megfeszült, sajgó
testrészekre (nyak, kar, kéz, láb, hát, derék)
kifejezetten ápolási céllal. Ideális izomfáradtság
enyhítésére, feszült izmok masszírozására,
felfrissítésére. A gélben levő mentol és kámfor
hűsíti az igénybevett tagokat. A gél könnyen
és nyomtalanul felszívódik, izomlazító
masszázshoz is alkalmazható.

Gyorsan felszívódó, nyugtató, hidratáló,
hámképződést elősegítő bőrápoló gél. Magas
aloe vera tartalmának köszönhetően táplálja,
puhítja, frissíti a bőrt, elősegítheti a bőr gyorsabb
regenerálódását bőrbántalmak esetén. Könnyen
behatol a bőr felső rétegébe, felgyorsítva ezzel
a bőr hámrétegének megújulási folyamatait,
intenzíven hidratál, bőrtápláló és bőrfeszesítő.
Vízhiányos, irritált bőr (napégés, rovarcsípés,
pattanások) ápolására és nyugtatására is
ajánljuk bőrsérülések regenerációjához.

Felhasználás: Izomlazító masszázsokhoz is
alkalmazható láb, hát, derék, nyak, kéz, kar,
területekre.

Felhasználás: Mindennapos használatra napi
3-4 alkalommal ajánlott, tiszta és sérülésmentes
bőrfelületen.

Rozmaring- és levendulaolaj, feketenadálytő,
mentol, kámfor tartalmú regeneráló zselé
rándulások, húzódások utáni bőrápoláshoz
hűsítő, lazító hatással. Izomláz, húzódás, zúzódás,
rándulás, esések, valamint sport során kialakult
kellemetlen bőrtünetek regenerálódásának
elősegítésére, kiegészítő ápolására testre,
kézre és lábra. Aromaterápiás hatású sokoldalú
készítmény, kedvező bőrápoló tulajdonságokkal.
Egyaránt alkalmazható sportolás, megterhelő
izommunka előtt és után is, mert különleges
frissítő, hatást fejt ki, csökkenti az izomláz tüneteit
és az izomzúzódás okozta panaszokat. Fáradt és
sajgó testrészek masszírozására is javasoljuk
azoknak, akik nem kedvelik az olajos, krémes
ápolást, mert a zselé maradéktalanul felszívódik.

Fontosabb összetevők: mentol, kámfor, metilszalicilát, fahéj és szegfűszeg

Fontosabb összetevők: körömvirág, aloe vera,
kókuszolaj, panthenol

Felhasználás: Mindennapos használatra napi
3-4 alkalommal ajánlott, tiszta és sérülésmentes
bőrfelületen.
Fontosabb összetevők: rozmaring olaj,
levendula olaj, mentol, kámfor, fekete nadálytő,
kukoricacsíra olaj
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BESTSELLER

SBS030 250 ml 1390 Ft
SBS031 500 ml 1890 Ft

SBS272 250 ml 1390 Ft

SBS036 250 ml 1390 Ft
SBS037 500 ml 1890 Ft

Felhasználás: A gélt naponta többször, az érintett
területeken szükség szerint alkalmazza. Ne
alkalmazza nyálkahártyára, sérült bőrre, valamint
a szem vagy száj közelében.
Fontosabb összetevők: kendermagolaj, árnika,
rozmaring, kamilla, urea, körömvirág, eukaliptusz
olaj

Felhasználás: Kézre, lábra és testre egyaránt
javasolt bőrpanaszok esetén. Bármely bőrtípusra
alkalmazható. Segít helyreállítani és regenerálni
az érzékeny és irritált bőrfelületeket. Gyorsan
és nyomtalanul felszívódik, de hatása tartós.
Az Aloe Gél segít megőrizni a bőr természetes
rugalmasságát és selymes hatást nyújt, a tápláló
formula az érzékeny bőrűeknek is megfelel.
Használható testápolóként napozás után.
Fontosabb összetevők: aloe vera

SBS273 250 ml 1590 Ft
SBS298 500 ml 2390 Ft

SBS274 250 ml 1390 Ft

FOLYÉKONY SZAPPAN TEAFA OLAJ ÉS BORSMENTA

BŐRPUHÍTÓ KRÉM KÖRÖMVIRÁG ÉS MÉZ

HŰSÍTŐ LÓBALZSAM MENTOL ÉS ALOE

MELEGÍTŐ LÓBALZSAM CHILI ÉS FAHÉJ

Élénkítő, vitalizáló gesztenyés lábápoló zselé
borostyánnal, csodamogyoróval, teafaolajjal,
körömvirággal. Fáradt és feszülő, igénybe vett
lábak ápolására, frissítésére. Gyógynövény
összetevőinek keverékét a népi gyógyászatban
bőrregeneráló, nyugtató, izzadásgátló és
szagtalanító, összehúzó, frissítő hatásairól
ismerik. Kiválóan alkalmas fáradt, megerőltetett
láb bőrtüneteinek ápolására, enyhíti a nehéz láb
érzetét. Gyorsan és nyomtalanul felszívódik.

Tisztító hatású teafa olajos - borsmentás
folyékony szappan. Hatékonyan tisztítja,
közben gyengéden ápolja a kézfej bőrét.
A benne található teafaolaj és borsmenta
olaj természetes antibakteriális hatása által
gondoskodik a mindennapos higiéniáról.
Bőrbarát összetétele miatt kíméletesen, lágyan
tisztítja és nem szárítja a bőrt. Nyugtatja a
húzódó, viszkető, irritált bőrt. Hatékony a
bőrproblémákra és a pattanásos bőrre is. A
teafaolaj szappan rendszeres használata az
érzékeny bőrűek számára is gyengéd ápolást
biztosít.

Gazdag gyógynövény hatóanyag tartalmú
ápoló, intenzív bőrpuhító krém kiszáradt,
berepedezett, érzékeny bőrre. Javasolt extra
száraz, hámló bőrre, mivel hidratáló, tápláló
és nyugtató összetevőinek keverékével
puha tapintásúvá varázsolja a bőrt. Segít
helyreállítani, regenerálni és puhítani a száraz
és érzékeny bőrt. Berepedt körömágy, kiszáradt
könyök, hámló tenyér, száraz lábszár és térd,
berepedezett sarok esetén kiváló visszazsírozó
hatású. Kiváló szépségápoló, selymesítő,
bőrápoló hatását harmonikusan egészíti ki lágy
méz illata.

24 féle gyógynövény és illóolaj kivonatot
tartalmazó hűsítő hatású krémgél. Felfrissíti,
lazítja és nyugtatja a fáradt, sajgó testrészeket,
enyhíti a fáradtságot. Hatóanyagai frissítik
a keringést, segítenek csökkenteni a
fáradtságérzetet az igénybe vett izmoknál.
Használható túlerőltetett, fájó testrészek,
izomgörcsök, merev izmok, ízületek ápolására és
frissítésére. Jótékony gyógynövény összetevői
és illóolajai hozzájárulnak a bőr hidratálásához,
nyugtatásához és ápolásához.

24 féle gyógynövény és illóolaj kivonatot
tartalmazó melegítő hatású, helyi vérbőséget
okozó ápoló krémgél. Lazítja és ápolja
a mozgásrendszert, frissíti a keringést.
Alkalmazható izom-, ízületi- és egyéb
mozgásszervi fáradtság esetén az izmok
regenerá
lá
sára, a fáradt, fájó testrészek
ápolására. Jótékony gyógynövény összetevői
hozzájárulnak a bőr hidratálásához és
nyugtatásához.

Felhasználás: Ez a termék alkalmas az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
által javasolt gyakori, meleg vizes, szappanos,
megfelelő kézmosásra, mely elpusztítja a
kórokozókat és a vírusokat.

Felhasználás: A krém könnyen felszívódik, nem
irritál, nem hagy zsíros nyomot. Használjuk
rendszeresen igény szerint, akár napi több
alkalommal. Kézre, lábra és testre egyaránt
ajánlott, bőrpanaszok esetén. Nyílt sebre ne
használja!

Felhasználás: Ajánlott zselés masszázshoz
és zselé-pako
lás
ként fáslizással. Növelhetjük
a kezelés hatásfokát testtekercseléssel vagy
ultrahangozással. Mindennapos használatra napi
3-4 alkalommal ajánlott, tiszta és sérülésmentes
bőrfelületen.
Fontosabb összetevők: vadgesztenye kivonat,
borostyán, csalán, izsópfű, körömvirág,
fehérmályva, hamamelis, citromolaj, teafa–olaj,
mentol, eukaliptusz

SBS033 250 ml 1390 Ft
SBS034 500 ml 1890 Ft

Fontosabb összetevők: borsmenta, teafa olaj

Fontosabb összetevők: körömvirág,
kókuszolaj, kakóvaj,lanolin, ricinus olaj
SBS280 500 ml 1390 Ft

SBS275 250 ml 1490 Ft

méz,

Felhasználás: Könnyen és nyomtalanul
felszívódik, használata javasolt fizikai aktivitás,
sportolás után az izomzat pihentetéséhez,
lazításához és kisebb sportsérülések által érintett
bőr ápolására. Izomlazító masszázsokhoz is
alkalmazható a láb, hát, derék, nyak, kéz és kar
tájékán.
Fontosabb összetevők: mentol, kámfor,
kamilla, levendula, aloe vera, borsmenta,
árnika, ginko biloba, bíbor kasvirág,
apróbojtorján, körömvirág
SBS262 250 ml 1390 Ft

Felhasználás: Könnyen és nyomtalanul
felszívódik, így kiválóan alkalmazható fizikai
munka, sportolás előtt és után, az ízületek és
izmok sérülésének elkerülésére, merevségük
csökkentésére,
rugalmasságuk
növelésére,
valamint kisebb sportsérülések által érintett
bőr ápolására. Izomlazító masszázsokhoz is
alkalmazható a láb, hát, derék, nyak, kéz és kar
tájékán.

FUNKCIONÁLIS GÉLEK

VITALIZÁLÓ GÉL VADGESZTENYE ÉS BOROSTYÁN

Fontosabb összetevők: mentol, fahéj, paprika,
árnika, rozmaring, kámfor, feketenadálytő,
vadgesztenye, eukaliptusz, borókabogyó
SBS261 250 ml 1390 Ft
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HIDRATÁLÓ KRÉMEK,
TESTÁPOLÓK, KÉZKRÉMEK
18

MUNKATÁRSAINK
KEDVENCE

HIDRATÁLÓ KRÉM BAMBUSZ ÉS ZÖLD TEA

HIDRATÁLÓ KRÉM MANGÓ ÉS LEVENDULA

HIDRATÁLÓ KRÉM KÓKUSZ

HIDRATÁLÓ KRÉM E- VITAMIN

Gyorsan felszívódó hidratáló bőrnyugtató krém
kéz-, láb- és testápoláshoz. A bambuszkivonat
szilíciumban gazdag, így kiváló hidratáló, optikai
ránctalanító és antioxidáns hatású. A bőrt
simábbá, feszesebbé és bársonyosabbá teszi,
valamint regenerálja és megnyugtatja. Értékes
összetevői még a bőrtápláló és nyugtató hatású
kókuszolaj, az aloe vera és a zöld tea. Hűsítő
hatásának köszönhetően ideális napozás után is
vagy napfénytől leégett bőr ápolására.

Kollagén és kókuszolaj tartalmú, hidratáló és
tápláló krém. Segíti a bőr regenerálódását,
ápolja és hidratálja, használatával nő
a
bőr
feszessége
és
rugalmassága.
A levendulaolaj és más illóanyagok
nyugtató és aromaterápiás hatása segíti a
relaxációt. A mangó illata friss érzetet kelt.
Teljes testfelületre, bármely bőrtípushoz
ajánlott.

Magas kakaóvaj tartalmú, hidratáló, bőrpuhító
és tápláló krém kéz- és láb- és testápoláshoz,
finom kókusz illattal. Selymesen ápol és hidratál,
megóvja a bőrt a kiszáradástól. A kakaóvaj
könnyen és jól felszívódó növényi zsiradék, mely
bőrpuhító hatású. A krém rendszeres használata
védi és ápolja, mégsem teszi zsíros érzetűvé a
bőrt. Színezékmentes.

Magas E-vitamin tartalmú bőrápoló krém,
kéz-, láb- és testápoláshoz. Az E-vitamin
természetes UV-szűrő, antioxidáns, mely
semlegesítheti a sejteket károsító szabad
gyököket, ezáltal lassítja a sejtek öregedésének
folyamatát. Hidratálja és regenerálja a bőrt.
Teljes testfelületre, bármely bőrtípushoz
ajánlott.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Fontosabb összetevők: kakaóvaj, méz, kókuszolaj,
kukoricacsíra-olaj, olívaolaj, E-vitamin

Fontosabb összetevők: E-vitamin, kukoricacsíraolaj, kókuszolaj, citromolaj, gerániumolaj

SBS077 250 ml 1290 Ft
SBS078 500 ml 1890 Ft

SBS009 250 ml 1290 Ft
SBS010 500 ml 1890 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: bambuszkivonat, kukoricacsíraolaj, kókuszolaj, aloe vera és zöld tea-kivonat

SBS259 250 ml 1290 Ft
SBS260 500 ml 1890 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: kollagén, kókuszolaj,
kukoricacsíra-olaj, levendulaolaj

SBS194 250 ml 1290 Ft
SBS195 500 ml 1890 Ft
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ÚJ, NAGYOBB
KISZERELÉS

BESTSELLER

ÚJ, NAGYOBB
KISZERELÉS

KOLLAGÉNES HIDRATÁLÓ KRÉM VANÍLIA ÉS JÁZMIN

E- VITAMINOS HIDRATÁLÓ KRÉM GYÖMBÉR ÉS KÓKUSZ

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉS TESTÁPOLÓ ERDEI GYÜMÖLCS

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉS TESTÁPOLÓ TRÓPUSI GYÜMÖLCS

ZSÍROS BŐRTÁPLÁLÓ KRÉMCSOKOLÁDÉ

Tápláló és egyben hidratáló masszázskrém
kézés
lábápoláshoz,
valamint
testkezelésekhez.
Kollagént
és
egyéb
bőrrokon anyagokat tartalmaz, melyek
elősegítik a rugalmasságából veszített bőr
regenerálódását, ápolják és hidratálják azt,
növelik a bőr feszességét. Kollagén tartalma
lassítja a természetes öregedési folyamatot,
szabályozza a bőr nedvességtartalmát.
Bármely bőrtípushoz, teljes testfelületre
alkalmazható.

Magas E-vitamin tartalmú hidratáló krém
kéz-, test- és lábápoláshoz. Az E-vitamin
természetes UV szűrő, védi a sejteket,
szöveteket
a
környezeti
ártalmaktól.
Regenerál, hidratál, óvja és táplálja a bőrt,
mellyel az bársonyos, élettel teli lesz.
Édeskés, fűszeres illatú, bármilyen bőrtípusra
ajánlott.

Kollagén tartalmú hidratáló erdei gyümölcs
illattal krém kéz-, láb- és testápoláshoz. A
kollagén elősegíti a bőr regenerálódását, növeli
feszességét, szabályozza nedvességtartalmát,
ápol és hidratál. Kókuszolaj és urea összetevői
pedig táplálják és nyugtatják a bőrt. Zamatos
erdei gyümölcs illata magával ragadó. Gyorsan
felszívódik, nem teszi zsíros érzetűvé a bőrt.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Felhasználás: Bármely bőrtípusra, a teljes
testfelületen használhatjuk.

Kollagén tartalmú hidratáló trópusi gyümölcs
illattal krém kéz-, láb- és testápoláshoz. A
kollagén elősegíti a bőr regenerálódását,
növeli
feszességét,
szabályozza
nedvességtartalmát,
ápol
és
hidratál.
Kókuszolaj és urea összetevői pedig táplálják
és nyugtatják a bőrt. Citrusos trópusi gyümölcs
illata magával ragadó. Gyorsan felszívódik, nem
teszi zsíros érzetűvé a bőrt.

Gazdag, zsíros, tápláló csoki-narancs krém.
Kakaóvajjal, shea vajjal és olívaolajjal hidratál,
puhít, rugalmasít, feszesíti a bőrt, óvja a
kiszáradástól. Ez a magas olaj és vaj tartalmú
enyhén zsíros krém száraz bőr ápolására és
masszírozására ajánlott testre, kézre, arcra. A
kakaó vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag. A kakaóvaj kiváló bőrtápláló és puhító.
Az édes narancs rugalmasítja és feszesíti a
bőrt. Természetes növényi olajokat tartalmaz,
paraffin és parabén mentes.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, kukoricacsíraolaj, E-vitamin

Fontosabb összetevők: kollagén, kókuszolaj, urea

Felhasználás: Bármely bőrtípusra, a teljes
testfelületen használhatjuk.
Fontosabb összetevők: kollagén, kókuszolaj, urea

Fontosabb összetevők: bőrfeszesítő anyagok,
kollagén, jázminolaj, selyemprotein, szójaprotein,
kókuszolaj, kukoricacsíra-olaj
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ÚJ TERMÉK

SBS012 250 ml 1290 Ft
SBS013 500 ml 1890 Ft
SBS166 1000 ml 2990 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: olívaolaj, shevaj,
édesnarancs olaj, kakaóvaj, kakaópor, lanolin

SBS079 250 ml 1290 Ft

SBS276 250 ml 1290 Ft
SBS286 500 ml 1890 Ft

SBS277 250 ml 1290 Ft
SBS287 500 ml 1890 Ft

SBS294 250 ml		Hamarosan

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉS TESTÁPOLÓ MÉZESKALÁCS

BŐRPUHÍTÓ KÉZKRÉM SWEET

BŐRPUHÍTÓ KÉZKRÉM SOFT

TÁPLÁLÓ TESTVAJ CSOKOLÁDÉ

A mézeskalács illatú krém egy magas E-vitamin
tartalmú bőrtápláló és bőrvédő hatású hidratáló
krém, amely egyaránt alkalmas kéz-, láb- és
testápoláshoz. A limitált kiadású szezonális
bőrápoló krém nemcsak óvja és táplálja a bőrt,
de édeskés, fűszeres illata egyedi téli ünnepi
hangulatot kölcsönöz használatakor.
Szezonális termék, novembertől a készlet
erejéig kapható.

Bőrpuhító, fiatalító kézkrém száraz bőrre,
édeskés cukros, gyümölcsös illattal, A és C
vitaminnal, oliva olajjal, shea vajjal. Növényi
olajokkal táplálja, hidratálja és puhítja a kéz
bőrét. Az A vitamin (retinol) segít az öregedés
elleni küzdelemben, a C-vitamin (acerola
kivonat) halványítja, fiatalosabbá teszi a
kézbőrt. Aktív összetevői révén a bőr megtartja
a nedvességet, csökken a szárazságból eredő
ráncok mélysége és feszesebbé válik. Gyorsan
beszívódó formula. Intenzív bőrápoló.

Bőrpuhító, fiatalító kézkrém száraz bőrre, lágy,
púderes puhaságot idéző babaillattal, A és C
vitaminnal, olívaolajjal, shea vajjal. Növényi
olajokkal táplálja, hidratálja és puhítja a kéz
bőrét. Az A vitamin (retinol) segít az öregedés
elleni küzdelemben, a C-vitamin (acerola
kivonat) halványítja, fiatalosabbá teszi a
kézbőrt. Aktív összetevői révén a bőr megtartja
a nedvességet, csökken a szárazságból eredő
ráncok mélysége és feszesebbé válik. Gyorsan
beszívódó formula. Intenzív bőrápoló.

Gazdag, zsíros, tápláló csoki-narancs testvaj.
Kakaóvajjal, shea vajjal és olívaolajjal hidratál,
puhít, rugalmasít, feszesíti a bőrt, óvja a
kiszáradástól. Ez a magas olaj és vaj tartalmú
enyhén zsíros krém száraz bőr ápolására és
masszírozására ajánlott testre, kézre, arcra. A
kakaó vitaminokban és ásványi anyagokban
gazdag. A kakaóvaj kiváló bőrtápláló és puhító.
Az édes narancs rugalmasítja és feszesíti a
bőrt. Természetes növényi olajokat tartalmaz,
paraffin és parabén mentes.

Felhasználás: Bármely bőrtípusra használhatjuk.

Felhasználás: Bármely bőrtípusra használhatjuk.

Fontosabb összetevők:
A-vitamin, C-vitamin

Fontosabb összetevők:
A-vitamin, C-vitamin

Felhasználás: Bármely bőrtípusra,
testfelületen használhatjuk.

Felhasználás: Bármely bőrtípusra, a teljes
testfelületen használhatjuk.
Fontosabb összetevők: kókuszolaj, kukoricacsíra-olaj,
E-vitamin
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ÚJ TERMÉK

SBS293 250 ml 1290 Ft

olívaolaj,

SBS295 250 ml		Hamarosan

sheavaj,

olívaolaj,

SBS296 250 ml		Hamarosan

sheavaj,

teljes

Fontosabb összetevők: olívaolaj, shevaj,
édesnarancs olaj, kakaóvaj, kakaópor, lanolin

SBS301 300 ml		Hamarosan

HIDRATÁLÓ KRÉMEK,
TESTÁPOLÓK, KÉZKRÉMEK

LIMITÁLT
TÉLI KIADÁS
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MASSZÁZSOLAJOK

MASSZÁZSOLAJ VANÍLIA ÉS JÁZMIN

MASSZÁZSOLAJ KÓKUSZ

MASSZÁZSOLAJ CITROMFŰ

MASSZÁZSOLAJ ALMA ÉS FAHÉJ

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Euforikusan
édeskés vanília és jázmin illata kényeztető,
aromaterápiás hatású. A benne lévő jázminolaj
elősegíti a relaxációt. Testkezelés és masszázs
során tökéletes kiegészítője a vaníliás-jázminos
terméksorozatnak. Összetevői között található
az argánolaj és az E-vitamin, melyek ápolják és
puhítják a bőrt. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Kókusz illata
kényeztető, aromaterápiás hatású, elősegíti
a relaxációt. Testkezelés és masszázs
során tökéletes kiegészítője a kókuszos
terméksorozatnak. Összetevői között található
az argánolaj és az E-vitamin, melyek ápolják és
puhítják a bőrt. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Összetevői között
található az argánolaj és az E-vitamin, melyek
ápolják és puhítják a bőrt. A citromfű olajnak
köszönhetően frissítő, élénkítő, de emellett
nyugtató, lazító hatása is van. Illata fittséget és
frissességet ad. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Bőrbarát
összetevőket
tartalmazó,
természetes, növényi alapú masszázsolaj.
A
természetes
fahéj
illóolaj
ápolja,
kényezteti a bőrt, melegítő hatásával enyhén
fokozza vérkeringést, élénkíti az anyagcserét,
lazítja
az
izomgörcsöket.
Összetevői
között található az argánolaj és az E-vitamin,
melyek ápolják és puhítják a bőrt. A masszázsolaj
hosszantartó csúszósságot biztosít.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin, jázminolaj
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SBS071 250 ml 1290 Ft
SBS072 1000 ml 2790 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin

SBS074 250 ml 1290 Ft
SBS075 1000 ml 2790 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin

SBS208 250 ml 1290 Ft
SBS209 1000 ml 2790 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, fahéjolaj, E-vitamin

SBS210 250 ml 1290 Ft
SBS211 1000 ml 2790 Ft
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MASSZÁZSOLAJ ANANÁSZ

MASSZÁZSOLAJ MANGÓ ÉS LEVENDULA

MASSZÁZSOLAJ EPER

MASSZÁZSOLAJ MANGÓ

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Édeskés ananász
illata kényeztető, aromaterápiás hatású,
elősegíti a relaxációt. Testkezelés és masszázs
során tökéletes kiegészítője az ananászos
terméksorozatnak. Összetevői között található
az argánolaj és az E-vitamin, melyek ápolják és
puhítják a bőrt. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Bőrbarát
összetevőket
tartalmazó,
természetes, növényi alapú masszázsolaj.
A természetes levendulaolaj és a friss mangó
illat kombinációja ellazító, kényeztető,
aromaterápiás hatású, elősegíti a relaxációt.
Testkezelés és masszázs során tökéletes
kiegészítője
a
mangós-levendulás
terméksorozatnak. Összetevői között található
az argánolaj és az E-vitamin, melyek ápolják és
puhítják a bőrt. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Zamatos eper
illatával kényeztető, aromaterápiás hatású
masszázs élményt biztosít,elősegíti a relaxációt.
Összetevői között található az argánolaj és az
E-vitamin, melyek ápolják és puhítják a bőrt.
A masszázsolaj hosszantartó csúszósságot
biztosít.

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Gyümölcsös
mangó illattal kényeztet, elősegíti a relaxációt
és aromaterápiás hatású. Összetevői között
található az argánolaj és az E-vitamin, melyek
ápolják és puhítják a bőrt. A masszázsolaj
hosszantartó csúszósságot biztosít.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin

Fontosabb összetevők: növényi olajok, argán
olaj, E-vitamin
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SBS221 250 ml 1290 Ft
SBS222 1000 ml 2790 Ft

SBS223 250 ml 1290 Ft
SBS224 1000 ml 2790 Ft

SBS225 250 ml 1290 Ft
SBS226 1000 ml 2790 Ft

SBS212 250 ml 1290 Ft
SBS213 1000 ml 2790 Ft

27

SZUPER ÁR

MASSZÁZSOLAJ RELAXÁLÓ

MASSZÁZSOLAJ ALAKFORMÁLÓ

MASSZÁZSOLAJ SPORT

MASSZÁZSOLAJ UNIVERZÁLIS

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. A levendula- és
narancsolajnak köszönhetően elősegíti a teljes
ellazulást. Használata relaxáló, aromaterápiás
és frissítő masszázsokhoz, testkezelésekhez
ajánlott. Ideális kiegészítője a mangóslevendulás terméksorozatnak. Összetevői között
található az argánolaj és az E-vitamin, melyek
ápolják és puhítják a bőrt. A masszázsolaj
hosszantartó csúszósságot biztosít.

Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes,
növényi alapú masszázsolaj. Az argánolaj és az
E-vitamin ápolja és puhítja a bőrt. Misztikus illata
a narancs- és fahéjolajnak köszönhető, melyek
kombinációja melegítő és vérbőségfokozó
hatással bír. Hosszantartó csúszósságot biztosít.
Alkamazható narancsbőr enyhítésére és helyi
zsírbontásra. Ajánlott fogyasztó és alakformáló
testkezelésekhez. Testkezelés és masszázs
során tökéletes kiegészítője a karcsúsító
terméksorozatnak.

Növényi olajokat, gyógynövényeket és bőrbarát
összetevőket tartalmazó masszázsolaj, frissítő
illattal. Sportoláshoz, fokozott izommunkával
járó tevékenységhez. A rozmaring és a
levendulaolaj, a mentol és a kámfor felfrissítik,
ellazítják a fáradt testrészeket, enyhítik az
izomfájdalmakat. Hatóanyagai révén kiválóan
alkalmazható
izomhúzódások
esetén.
Ajánlott sport és izomlazító masszázsokhoz,
testkezelésekhez. A masszázsolaj hosszantartó
csúszósságot biztosít.

Illatmentes növényi bázis masszázsolaj.
Bőrbarát összetevőket tartalmazó, természetes
növényi alapú univerzális masszásolaj.
Mesterséges színezék, illatanyag, paraffin és
parabén tartósítószer mentes. A masszázsolaj
hosszantartó csúszósságot biztosít. Az elnyújtott
felszívódás által hosszantartó masszázst
tesz lehetővé. Táplálja, puhítja és ápolja a
bőrt. Mindennapos használatra és bármely
masszázstípushoz alkalmazható.

Felhasználás: Teljes testfelületre, alakformáló
masszázshoz.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, argánolaj,
E-vitamin, mandula-, narancs-, levendulaolaj
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SBS240 250 ml 1290 Ft
SBS241 1000 ml 2790 Ft

Fontosabb összetevők: fahéj, narancs, árnika,
argán olaj, E-vitamin

Fontosabb összetevők: növényi olajok,
argánolaj, E-vitamin, rozmaring, kámfor,
levendula-, eukaliptusz-, boróka-, menta-, fenyő-,
citromolaj

SBS238 250 ml 1290 Ft
SBS239 1000 ml 2790 Ft

SBS242 250 ml 1290 Ft
SBS243 1000 ml 2790 Ft

Felhasználás: Kézre, lábra, testre.

MASSZÁZSOLAJOK

ÚJ TERMÉK

Fontosabb összetevők: növényi olajok, E-vitamin

SBS292 1000 ml 2290 Ft
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MASSZÁZSKRÉMEK

ÚJ TERMÉK

SZUPER ÁR

MASSZÁZSKRÉM BÁZIS

MASSZÁZSKRÉM SPIRITUÁLIS AROMA

MASSZÁZSKRÉM KÓKUSZ

MASSZÁZSKRÉM UNIVERZÁLIS

Általános, tápláló és hidratáló masszázskrém.
Könnyen
kenhető
és
összetételének
köszönhetően hosszantartó masszázst biztosít.
A bőr egészséges, bársonyos és élettel teli
lesz. A bázis masszázskrém alkalmas egyéb
hatóanyagok bejuttatására és eloszlatására,
ezáltal egyénivé teszi a kozmetikai és masszázs
szolgáltatásokat.

Kakaóvaj és E-vitamin tartalmú zsíros, tápláló
masszázskrém a kelet varázslatos, fűszeres
illatával. Titokzatos és misztikus hangulatot
teremt, relaxáló kezelések kiváló kiegészítője.
Aromaterápiás arc-, kéz- és testmasszázshoz
ajánlott. Puhává varázsolja a bőrt, kiválóan
csúszik és masszázs után jól beszívódik.

Kakaóvaj és E-vitamin tartalmú zsíros, tápláló
készítmény. Aromaterápiás hatású, bőrpuhító
masszázskrém mámorító kókusz illattal.
Harmóniát kelt, elősegíti a relaxációt és az
ellazulást. A bőrt puhává varázsolja, kiválóan
csúszik, így lehetővé teszi a hosszabb ideig
tartó masszázst is. A masszázst követően
kitűnően beszívódik, alkalmazható arc-, kéz- és
testmasszázshoz.

Univerzális, általános használatú zsíros
masszázskrém. Alap masszírozó krém, minden
bőrtípusra általános-, gyógy-, wellness,- és
sportmasszázshoz. A masszázskrém paraffin
ásványi olaj alapú, és növényi olaj tartalmú, nem
tartalmaz színezéket és illatanyagot. Gazdaságos,
nagyon jól csúszik. Olajos összetétele miatt
hosszantartó, csúszós kenhetőséget biztosít, a
bőrbe csak lassan szívódik be. A felszívódás ideje
tovább növelhető, ha vizes vagy olajos kézzel
dolgozzuk be. A masszázskrém puhítja a bőrt és
kellemesebbé teszi a masszírozást.

Felhasználás: Különböző olajokkal kombinálva
speciális arckezelésekhez és alakformáló
kezelésekhez is alkalmazható kozmetikákban
és masszázsszalonokban. Arc-, kéz- és
testmasszázsokhoz egyaránt ajánlott.

Felhasználás: Minden bőrtípusra alkalmazható,
arc-, kéz- és testmasszázshoz ajánlott.
Fontosabb összetevők: E-vitamin, kakaóvaj,
panthenol, tejsav, illatanyagok

Fontosabb összetevők: kakaóvaj, E-vitamin,
panthenol, kókuszolaj

Fontosabb összetevők: E-vitamin, kukoricacsíraolaj, kókuszolaj, tejsav, citromolaj
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SBS202 1000 ml 1990 Ft

Felhasználás: Bármely bőrtípusra használhatjuk.
Testkezelés és masszázs során tökéletes
kiegészítője a kókuszos terméksorozatnak.

Felhasználás: Minden bőrtípusra alkalmazható,
arc-, kéz és testmasszázshoz ajánlott.
Fontosabb összetevők: paraffin olaj, növényi olaj

SBS132 1000 ml 3690 Ft

SBS076 1000 ml 3690 Ft

SBS291 1000 ml 1850 Ft
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ÚJ TERMÉK

SZUPER ÁR

MASSZÁZSKRÉM CSOKOLÁDÉ

MASSZÁZSKRÉM SPORT

MASSZÁZSTEJ UNIVERZÁLIS

Kényeztető édes álom a narancsos-csokis
masszázskrém eredeti holland kakaóval, shea
vajjal, kakaóvajjal és olivaolajjal. Kalóriamentes
élvezet, érzéki csábítás. Paraffin mentes,
parabén mentes, természetes növényi olajokat
tartalmaz. A kellemes csokoládé illat a lelket, a
kakaóvaj a testet és a bőrt kényezteti. A kakaó
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.
Intenzíven hidratál, energetizál, bőrpuhító,
bőrszépítő hatású, bársonyosan simává teszi,
kisimítja, feltölti és ápolja a bőrt. A kakaóvaj
kiváló bőrtápláló, puhít, véd és hidratál. Az édes
narancs javítja, gyorsítja a testfelszín anyagcsere
folyamatait, rugalmasítja és feszesíti a bőrt.

Gyógynövényes
sport
masszázskrém
természetes növényi olajokkal és shea vajjal.
Paraffin mentes, parabén mentes, szintetikus
illatanyagot nem tartalmaz. Sportolás,
fizikai terhelés után csökkenti a fáradtság
érzetet, gyorsítja a megerőltetett testrészek
regenerációját.
Ajánlott
izomlazításra,
görcsös problémák csökkentésére regeneráló
masszázshoz,
önmasszázshoz.
Magas
gyógynövény és metil-szalicilát tartalmú
készítmény. A metil-szalicilát jellegzetes illatú,
gyulladáscsökkentő
és
fájdalomcsillapító
hatásáról ismert, így izomlazító készítmények
gyakori
összetevője.
Enyhe
melegítő,
vérpezsdítő érzet nyújt. Segít ellazítani a feszült,
merev részeket, a megterhelt izmokat, enyhíteni
az izomlázat, csökkenti a fáradtság érzetet.

Magas
E-vitamin
tartalmú,
illatés
színezékmentes masszázstej. Ajánlott bármely
gyógy-, wellness- és sportmasszázshoz. Vizes
bázisának
köszönhetően
maradéktalanul
felszívódik, ezáltal fellazítja a bőr kötőszövetállományát, így a masszázsfogások tökéletesen
kivitelezhetőek.
Keverhető
bármilyen
esszenciális illóolajjal és bőrtápláló ampullával.

Felhasználás: Minden bőrtípusra alkalmazható,
arc-, kéz és testmasszázshoz ajánlott.
Fontosabb összetevők: olívaolaj, shevaj,
édesnarancs olaj, kakaóvaj, kakaópor, lanolin

Felhasználás: Minden bőrtípusra alkalmazható,
arc-, kéz és testmasszázshoz ajánlott.
Fontosabb összetevők:
kókuszolaj, E-vitamin

kukoricacsíra-olaj,

MASSZÁZSKRÉMEK

ÚJ TERMÉK

Felhasználás: Minden bőrtípusra alkalmazható,
testmasszázshoz ajánlott.
Fontosabb összetevők: növényi olajok, shea vaj,
metil-szalicilát, feketenadálytő, árnika, boróka,
rozmaring, vadgesztenye, körömvirág, tigrisfű

SBS289 1000 ml 2490 Ft

SBS288 1000 ml 2490 Ft

SBS063 1000 ml 2490 Ft
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FÜRDŐSÓK ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓK

RELAXÁLÓ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - LEVENDULA

FRISSÍTŐ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - CITRUS ÉS MENTA

RELAXÁLÓ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - VANÍLIA ÉS JÁZMIN

FRISSÍTŐ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - EPER

A levendula nyugtató hatásának köszönhetően
relaxál, és elősegíti a stresszoldást. Hatóanyagának
köszönhetően kiegészítője lehet az aromaterápiás
zselének, együttes alkalmazásukkal hatásuk
növelhető, és relaxáló lábkezelés biztosítható.

A citrus frissítő és a narancsolaj kedélyjavító
hatásának köszönhetően felpezsdít és
élénkít, valamint elősegíti a stresszoldást.
Hatóanyagainak köszönhetően megfelelő
kiegészítője a citrusos-mentás lábbalzsamnak,
együttes alkalmazásukkal hatásuk növelhető,
így a frissítő lábkezelés biztosítható.

Euforikusan édeskés vanília és jázmin illata
relaxáló hatású. Pedikűr és lábápolás során
tökéletes kiegészítője a vaníliás-jázminos
terméksorozatnak, együttes alkalmazásukkal
relaxáló lábkezelés biztosítható.

Az eper zamatos illatának és a citrusnak
köszönhetően frissítő hatású. Gyümölcsös
illatával élénkít és felpezsdít, elősegíti a
stresszoldást. Pedikűr és lábápolás során
tökéletes kiegészítője az epres sóradír, együttes
alkalmazásukkal frissítő lábkezelés biztosítható.

Felhasználás: Az áztatóvízbe tegyünk 2-3
evőkanálnyi fürdő- és lábáztató sót, hagyjuk
feloldódni, majd lehetőség szerint legalább 5-10
percig áztassuk az oldatban a lábat.
Fontosabb összetevők: tengeri só, szódabikarbóna,
körömvirág-kivonat, narancsolaj, grapefruit olaj,
levendulaolaj
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SBS198 330 g 990 Ft
SBS199 1320 g 1990 Ft

Felhasználás: Az áztatóvízbe tegyünk 2-3
evőkanálnyi fürdő- és lábáztató sót, hagyjuk
feloldódni, majd lehetőség szerint legalább 5-10
percig áztassuk az oldatban a lábat.

Felhasználás: Az áztatóvízbe tegyünk 2-3
evőkanálnyi fürdő- és lábáztató sót, hagyjuk
feloldódni, majd lehetőség szerint legalább 5-10
percig áztassuk az oldatban a lábat.
Fontosabb összetevők: tengeri só, szódabikarbóna,
körömvirág kivonat, jázmin olaj

Fontosabb összetevők: tengeri só, szódabikarbóna,
körömvirág-kivonat, narancsolaj, grapefruitolaj,
mentaolaj

SBS200 330 g 990 Ft
SBS201 1320 g 1990 Ft

SBS232 330 g 990 Ft
SBS233 1320 g 1990 Ft

Felhasználás: Az áztatóvízbe tegyünk 2-3
evőkanálnyi fürdő- és lábáztató sót, hagyjuk
feloldódni, majd lehetőség szerint legalább 5-10
percig áztassuk az oldatban a lábat.
Fontosabb összetevők: tengeri só, szódabikarbóna,
körömvirág-kivonat, citromolaj

SBS236 330 g 990 Ft
SBS237 1320 g 1990 Ft
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LÁBÁPOLÓ
KRÉMEK ÉS GÉLEK

ÚJ TERMÉK

SAROKPUHÍTÓ KRÉM CITRUS ÉS MENTA

LÁBÁPOLÓ BALZSAM CITRUS ÉS MENTA

LÁBÁPOLÓ PEDIZSELÉ CITRUS ÉS MENTA

LÁBÁPOLÓ PEDIZSELÉ HŰSÍTŐ

LÁBKRÉM FRISSÍTŐ ÉS REGENERÁLÓ

Extra hidratáló és bőrpuhító krém, mely értékes
hatóanyagokat tartalmaz. Regeneráló hatású,
intenzív használatával a sarok puha és sima
lesz, a repedezett bőrrészek csökkenhetnek.
Frissíti és felpezsdíti a fáradt lábat, ezéltal a bőr
újjászületik.

A krémben lévő sokféle gyógynövény és illóolaj
több funkciót lát el: szagtalanít, csökkenti az
izzadást, puhítja, nyugtatja és hidratálja a bőrt,
hámosító, bőrkeményedést gátló, vérkeringést
fokozó hatású. Hatóanyagai gyorsítják a
bőrmegújulását, pótolják a bőr hiányzó
zsíranyagait, helyreállítják víztartalmát.

Aromaterápiás lábápoló masszázszselé hidratáló
hatással, magas gyógynövényes illóolaj
tartalommal. Hidratálja és frissíti a lábszárakat
és a lábfejet. Narancs-, borsmenta- és grapefruit
olajokat valamint körömvirág-, vadgesztenye-,
borostyán-, kerti izsók-, tarackbúza- és csalán
kivonatát
tartalmazza.
Maradéktalanul
felszívódik.

Extra hűsítő, frissítő, jeges hatású lábápoló
masszázszselé természetes illóolajokkal és
gyógynövényekkel dúsítva. Élénkít, energetizál
és nyugtatja a kipirosodott bőrt. Hatóanyagai
csökkentik az izzadást, helyreállítják a bőr
víztartalmát. A mentholnak, kámfornak,
szegfűszeg-, borsmenta- és fahéjolajnak
köszönhetően enyhítheti az izomfájdalmakat,
izomgörcsöket és mozgásszervi bántalmakat.

Frissítő és regeneráló lábápoló krém száraz,
repedezett bőrre shea vajjal. Növényi
hatóanyagai révén frissít és hidratál, enyhíti
a fáradt, elnehezült lábak okozta kellemetlen
érzést. Ötvözi a vadgesztenye és orbáncfű
kivonat jótékony hatását a hűsítő mentával,
frissíti a fáradt lábat. Shea vaj és urea kivonata
táplál és puhít, így a bőr mélyen hidratált lesz.
Gyorsan beszívódó formula. Intenzív bőrápoló
száraz bőrre.

Felhasználás:
Repedezésre
és
túlzott
bőrkeményedésre hajlamos sarok mindennapos
ápolására és a repedezés megelőzésére
ajánlott.
Hatóanyagainak
köszönhetően
megfelelő kiegészítője a citrusos-mentás frissítő
hatású fürdő- és lábáztató sónak, együttes
alkalmazásukkal hatásuk növelhető.

A
talpon
kialakuló
Felhasználás:
bőrkeményedések és berepedezések megelőzésére,
bármely bőrtípushoz ajánlott.
Fontosabb összetevők: vadgesztenye, körömvirág,
izsópfű, festőmályva, citromolaj, narancsolaj,
grapefruitolaj, teafaolaj, mentol, kókuszolaj

Fontosabb összetevők: kókuszolaj, körömvirág,
olívaolaj, shea-vaj, squalan, hyaluronsav,
B5 provitamin, citrusolaj, menthol

Felhasználás: Pedikűr és lábápolás során
tökéletes kiegészítője a citrusos-mentás
terméksorozatnak.
Fontosabb összetevők: borsmenta, grapefruit- és
narancsolaj, vadgesztenye-, borostyán-, csalánés körömvirág-kivonat

Felhasználás: Ajánlott fáradt végtagokra
lábmasszázshoz, illetve egész testen helyi
kezelésre. Alkalmazható sportoláskor is.
Könnyen beszívódik, kifejezetten ajánlott meleg
nyári napokon a bőr felfrissítésére. A pedikűr
és lábápolás során tökéletes kiegészítője a
jégzselének és a hűsítő fürdő- és lábáztató sónak.
Fontosabb összetevők: menthol,
szegfűszeg-, borsmenta- és fahéjolaj
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SBS206 250 ml 1590 Ft
SBS207 500 ml 2390 Ft

SBS018 250 ml 1390 Ft
SBS019 500 ml 1890 Ft

SBS244 250 ml 1390 Ft
SBS245 500 ml 1890 Ft

SBS246 250 ml 1390 Ft
SBS247 500 ml 1890 Ft

Felhasználás: Ez a lágy krém intenzíven táplálja a
lábat, még a legszárazabb bőrt is. Fáradt, igénybe
vett lábak élénk felfrissítésére ajánlott, akár
mindennapi használatra is.
Fontosabb összetevők: Shea vaj, Urea, orbáncfű
kivonat, menta

kámfor,

SBS297 250 ml		Hamarosan

LIMITÁLT KIADÁSÚ
AJÁNDÉKCSOMAGOK

VANILIA-JÁZMIN KRÉM ÉS
FÜRDŐSÓ VÁLOGATÁS
KOLLAGÉNES HIDRATÁLÓ KRÉM VANÍLIA ÉS JÁZMIN
Hidratáló és testápoló krém kéz-, test- és
lábápoláshoz, valamint testkezelésekhez.
Kollagént és egyéb bőrrokon anyagokat
tartalmaz, melyek elősegítik a rugalmasságából
veszített bőr regenerálódását, ápolják és
hidratálják azt, növelik a bőr feszességét.
Kollagén tartalma lassítja a természetes
öregedési folyamatot és szabályozza a bőr
nedvességtartalmát. Bármely bőrtípushoz,
teljes testfelületre alkalmazható.
RELAXÁLÓ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - VANÍLIA ÉS JÁZMIN
Euforikusan édeskés vanília és jázmin illata
relaxáló hatású. Pedikűr és lábápolás során
tökéletes kiegészítője a vaníliás-jázminos
terméksorozatnak, együttes alkalmazásukkal
relaxáló lábkezelés biztosítható.
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SBSKG001		
2390 Ft

KARIBI KRÉM
VÁLOGATÁS

GYÜMÖLCS KRÉM ÉS FÜRDŐSÓ
VÁLOGATÁS

MANGÓ - LEVENDULA
ÁLOM

HIDRATÁLÓ KRÉM - KÓKUSZ

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉS TESTÁPOLÓ ERDEI GYÜMÖLCS

HIDRATÁLÓ KRÉM MANGÓ ÉS LEVENDULA

Kollagén tartalmú hidratáló erdei gyümölcs
illattal krém kéz-, láb- és testápoláshoz. A
kollagén elősegíti a bőr regenerálódását, növeli
feszességét, szabályozza nedvességtartalmát,
ápol és hidratál. Kókuszolaj és urea összetevői
pedig táplálják és nyugtatják a bőrt. Zamatos
erdei gyümölcs illata magával ragadó. Gyorsan
felszívódik, nem teszi zsíros érzetűvé a bőrt.

Kollagén és kókuszolaj tartalmú, hidratáló és
tápláló krém. Segíti a bőr regenerálódását,
ápolja és hidratálja, használatával nő
a
bőr
feszessége
és
rugalmassága.
A levendulaolaj és más illóanyagok
nyugtató és aromaterápiás hatása segíti a
relaxációt. A mangó illata friss érzetet kelt.
Teljes testfelületre, bármely bőrtípushoz
ajánlott.

Magas kakaóvaj tartalmú, hidratáló, bőrpuhító
és tápláló krém kéz- és láb- és testápoláshoz,
finom kókusz illattal. Selymesen ápol és hidratál,
megóvja a bőrt a kiszáradástól. A kakaóvaj
könnyen és jól felszívódó növényi zsiradék, mely
bőrpuhító hatású. A krém rendszeres használata
védi és ápolja, mégsem teszi zsíros érzetűvé a
bőrt. Színezékmentes.
HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉS TESTÁPOLÓ TRÓPUSI GYÜMÖLCS

FRISSÍTŐ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - EPER

RELAXÁLÓ FÜRDŐSÓ ÉS
LÁBÁZTATÓ SÓ - LEVENDULA

Kollagén tartalmú hidratáló trópusi gyümölcs
illattal krém kéz-, láb- és testápoláshoz. A
kollagén elősegíti a bőr regenerálódását,
növeli
feszességét,
szabályozza
nedvességtartalmát,
ápol
és
hidratál.
Kókuszolaj és urea összetevői pedig táplálják
és nyugtatják a bőrt. Citrusos trópusi gyümölcs
illata magával ragadó. Gyorsan felszívódik, nem
teszi zsíros érzetűvé a bőrt.

Az eper zamatos illatának és a citrusnak
köszönhetően frissítő hatású. Gyümölcsös
illatával élénkít és felpezsdít, elősegíti a
stresszoldást. Pedikűr és lábápolás során
tökéletes kiegészítője az epres sóradír, együttes
alkalmazásukkal frissítő lábkezelés biztosítható.

A levendula nyugtató hatásának köszönhetően
relaxál, és elősegíti a stresszoldást. Hatóanyagának
köszönhetően kiegészítője lehet az aromaterápiás
zselének, együttes alkalmazásukkal hatásuk
növelhető, és relaxáló lábkezelés biztosítható.

SBSKG002		
2390 Ft

SBSKG003		
2390 Ft

SBSKG004		
2390 Ft
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ÚJ TERMÉK

KIEGÉSZÍTŐK

BESTSELLER

KÉT RÉTEGŰ PAPÍRLEPEDŐ

TESTTEKERCSELŐ FÓLIA

ADAGOLÓ PUMPA

Kiváló minőségű, széleskörűen felhasználható
higiénikus és praktikus termék.

Speciális kompressziós hatású kozmetikai
testtekercselő fólia Extra strech-hatásért a világ
egyik legnagyobb fóliagyártójával fejlesztve!
A testkezelések során fokozza a felhasznált
hatóanyagok, testkozmetikumok hatását.
Ajánlott bármilyen testkezelő (alakformáló,
zsírégető, cellulite kezelő) készítményhez,
zselékhez és krémekhez egyaránt. Gyakran
használják alakformáló kozmetikai kezelésekhez
a maximális zsírégető hatás, sportolásnál
szálkásítás eléréséhez. Hatása segít az edzések
és kezelések eredményeinek fokozásában.
Kiválóan kombinálható egyéb alakformáló,
bőrfeszesítő termékekkel a hatás fokozása
érdekében.

Könnyedén alkalmazható adagoló pumpa a
Sara Beauty Spa 250 ml-es, 500 ml-es és 1000
ml-es masszázsolajaihoz, melynek használata
kényelmes és praktikus.

Felhasználás: Ajánlott alakformáló és kozmetikai
kezelésekhez, valamint masszázshoz.
Méret: 50x60 cm

Felhasználás:
Ajánljuk masszázsolajokhoz,
hidratáló krémekhez, funkcionális termékekhez.

Felhasználás: narancsbőr (cellulitisz) kezelés,
alakformálás,
fogyasztás,
bőrfeszesítés,
infraszauna, aromaterápiás tekercselés, compress
tekercselés, krém-, iszap- és sópakolások
Szélesség: 20 cm, Hosszúság: 80 m
Vastagság: 15 mikron
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SBS103		
1990 Ft

SBS217		
1190 Ft

PNSE705
PNSE706

250/500 ml
1000 ml

190 Ft
190 Ft

PROMÓCIÓS TERMÉKEK

PROMÓCIÓS SZOLGÁLTATÁS
VISZONTELADÓKNAK
NÖVELD MEG AZ ELADÁSAIDAT EGYSZERŰEN!
PAPÍRTÁSKA

SBSRE157		
590 Ft

SBSRE159		
590 Ft

A2 MÉRETŰ PLAKÁTOK

Környezetbarát
papírtáska,
mellyel
környezettudatosságra hívunk Téged is. Ha
papírtáskával távozol üzletünkből, akkor otthon
már csak annyi a dolgod a teljes elhasználás
után, hogy a megfelelő szemetesbe tedd és
máris tettél Te is a környezetünkért!
Méret: 220 mm x 360 mm x 100 mm

Papír, A/2 méretű imázs poszter, amit a
szalonodban vagy portálodon könnyen ki
tudsz helyezni. Szépítsd meg szalonodat
Te is szalonodat dekoratív Sara Beauty Spa
plakátokkal.

SBS248

250 Ft

Méret: 420 mm x 594 mm / 594 mm x 420 mm

POLCCSÍK

Ezzel a karton alapú dizájn polccsíkkal ki
lehet emelni a Sara Beauty Spa termékeket a
boltodban. A rögzítése kétoldalú ragasztóval
könnyen megoldható. A termékek árát könnyen
fel lehet írni az árazó csíkban.
Hosszúság: 1m
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SBSRE156		
590 Ft

SBSRE158		
590 Ft

SBS249 160 Ft

Csatlakozz az ország legnépszerűbb kuponos akcióihoz a Sara Beauty
Spa-n keresztül, így bővítve robbanásszerűen ügyfélkörödet és
eladásaidat! Évente több tucat viszonteladónk csatlakozik ily módon a
legnépszerűbb tavaszi és őszi promóciós napokhoz!

HOGYAN TUDSZ CSATLAKOZNI?
A részletekről érdeklődj key account menedzsereinknél a salesmanager@
perfectnails.hu vagy az ertekesitesivezeto@perfectnails.hu email
címen!

PROMÓCIÓS TERMÉKEK

PROMÓCIÓS
SZOLGÁLTATÁS
VISZONTELADÓKNAK

LÁTVÁNYOS
MEGJELENÉS

NÖVELD MEG AZ ELADÁSAIDAT
EGYSZERŰEN!

7 DARABOS
ARCKRÉM DISPLAY
Ezzel a natúrkozmetikumot hitelesítő fekete
papír display-el, 50 ml kiszerelésű Sara
Beauty Spa arckrémeket, ki lehet emelni a
termékportfólióból. A szórólapok a display
oldalában elhelyezhetőek. A szórólapokat
cégünk, rendelkezésre bocsátja a szerződött
viszonteladóinknak.
A
használatát
a
hétköznapokon boltok pultjaira ajánljuk,
rendezvényeken és kiállításokon egyaránt jól
mutatnak.

TERMÉKKATALÓGUS

A Sara Beauty Spa teljes termékskáláját
prezentáló, évente megújuló kiadványa, melybe
minden fontosabb tudnivalót megtalálhatsz
kedvenc termékeiddel kapcsolatban.
Méret: 210 mm x 210 mm

PNRE129		

ARCKRÉM DISPLAY
SZÓRÓLAP

Méret: 105 mm x 148 mm
PNRE128		

Közepes
polcvég
display
a
termékek
értékesítésének és kihelyezésének látványos
növelésére. Rendkívül látványos megjelenésével
odavonzza a kíváncsi szemeket és növeli az
eladásokat. Méretéből adódóan önállóan
kihelyezhető polcvégekhez, továbbá bejárat
vagy akár kassza mellé is. Rendkívül stabil,
strapabíró display így nehezebb termékeket is ki
lehet rá helyezni. pl.: literes masszázskrémeket
és masszázsolajokat vagy fürdősókat. A polcok
magassága változtatható (4db), így minden
kereskedő a saját kínálatához tudja szabni a
pontos kialakítását. Jár hozzá még egy öntapadó
katalógus tartó is, hogy az aktuális Sara Beauty Spa
katalógusok elhelyezhetőek legyenek közvetlenül
a termékek közelében. A talpak műanyag
elemekkel vannak ellátva és magasítva, hogy a
takarítások során se essen kár a displayben a víz
hatására.
Méret: 409 mm x 1620 mm x 366 mm

Méret: 343mm x 215mm x 165mm

Ingyenesen kiadvány, mely a Sara Beauty Spa
arckrém displayekhez jár csomagban. Miden
fontosabb tudnivaló megtalálható rajta.
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PNR041

ÁLLÍTHATÓ
POLCMAGASSÁG

EGYSZERŰ
ÖSSZESZERELÉS
NAGY TEHERBÍRÁS

MŰANYAG
MAGASÍTOTT TALPAK

PNRE160

ÖNTAPADÓS
KATALÓGUSTARTÓ
KÖZEPES POLCVÉG DISPLAY

HOGYAN JUTHATSZ HOZZÁ A KÜLÖNBÖZŐ DISPLAYEKHEZ DÍJMENTESEN?
Érdeklődj legközelebbi kereskedő partnerünknél, key account menedzsereinknél vagy tekintsd meg honlapunkon
fellelhető displayes csomagajánlatainkat, majd helyezd ki szalonodba vagy üzletedbe, hogy akár megduplázd
eladásaidat!
A részletekről érdeklődj key account menedzsereinknél a salesmanager@perfectnails.hu vagy az ertekesitesivezeto@
perfectnails.hu email címen!

Szaktanácsadóink a Perfect Beauty Car márkanév alatt szállítják neked házhoz
kedvenc Sara Beauty Spa termékeidet. Tárcsázd a Te megyédhez tartozó területi
képviselőinket és ő már indul is a Perfect Beauty Car-ral, hogy eljuttassa hozzád
ingyenes kiszállítással a legkedveltebb masszázsolajakat, masszázskrémeket,
testápolókat, hidratálókat, alakformálókat és mindent, ami szalonodban
nélkülözhetetlen lehet munkád során

BÁCS-KISKUN MEGYE

BARANYA MEGYE

BÉKÉS MEGYE

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE DÉL

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE ÉSZAK

CSONGRÁD MEGYE

FEJÉR MEGYE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

HEVES MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

NÓGRÁD MEGYE

SOMOGY MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

TOLNA MEGYE

VAS MEGYE

VESZPRÉM MEGYE

ZALA MEGYE

SZAKÉRTELEM | INGYENES KISZÁLLÍTÁS | HELYBENI ÉRTÉKESÍTÉS
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facebook.com/perfectbeautycar
www.perfectnails.hu/perfect-beauty-car-teruleti-kepviselok

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Baja
Baja
Cegléd
Csongrád
Debrecen
Dombóvár
Dorog
Dunaújváros
Esztergom
Gyomaendrőd
Gödöllő
Gyöngyös
Győr
Győr
Győr
Győr
Gyula
Kaposvár
Kecskemét
Keszthely
Kiskörös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Kisvárda
Mezőkövesd
Miskolc
Miskolc
Miskolc
Mohács
Nagykanizsa
Nyergesújfalu
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Orosháza
Ózd
Paks
Pécs
Pécs
Pilisvörösvár
Salgótarján
Sárospatak
Sárvár
Siófok
Siófok
Sopron
Sopron
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Szeged
Szeged
Szekszárd
Szentes
Szerencs
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szombathely
Szombathely
Szombathely
Tolna
Veszprém
Veszprém
Zalaegerszeg

Váci út 3
Szentmihályi út 167-169.
Pesti út 237.
Pesti út 41/c
Vegyész u. 10.
Üteg u. 6.
Hársfavirág u. 18
Bartók Béla u. 4.
Hattyú u. 2.
Rákóczi út 8.
Dózsa György tér 4-14. fsz. 4
Csapó u.46.
Hunyadi tér 41.
Mária u. 5.
Dózsa György u. 25/a
Arany János u. 14.
Hősök útja 51.
Petőfi tér 14-15.
Török Ignác u. 14.
Lehel u. 19
Liszt Ferenc u. 8.
Ikva u. 20
Budai út 1.
Kossuth Lajos u. 5.
Irányi Dániel utca 10
Kossuth tér 6-7.
Bem József u. 39.
Petőfi Sándor u. 4.
Szt. János tér 5.
Tormássy u. 2.
Mátyás tér 7.
Szent László út 27.
Mátyás király út 126.
Nagyváthy János u. 1.
Madarász Viktor u. 9.
Széchenyi u. 48
Szabadság u. 18.
Kodály Zoltán u. 1-3.
Kossuth Lajos u. 131.
Vasvári Pál u. 14. /b
Korányi Frigyes u. 5.
Szarvas u. 15.
Pazonyi u. 36.
Széchenyi tér 3.
Zrínyi Miklós út 2.
Dózsa György u. 42.
Szigeti u. 4/a
Rákóczi u. 39.
Fő út 101.
Március 15. út 14. 2. üzlet
Rákóczi u. 25.
Árpád u. 2
Széchenyi u. 10.
Fő u. 45.
Várkerület 72.
Ferenczy János u. 42.
Rákóczi út 3-5
Palotai u. 1.
Agyag u. 2.
Csongrádi sugárút 66.
Mars tér 1-3.
Tinódi u. 11/a
Horváth Mihály u. 6.
Rákóczi u. 116
Gárdonyi Géza u. 2
Magyar u. 7.
Kápolna u. 18-20
Arany János u. 25.
Dolgozók útja 1/A
Kőszegi u. 1.
Kőszegi u. 8.
Deák Ferenc u. 2.
Budapest út 16.
Ady Endre u. 5.
Berzsenyi Dániel u. 20.

Műköröm Centrum
Pink Beauty
Beauty Bank
Christine Cosmetics
Harmónia Életreform Központ
Masszázsbutik
Hársvirág masszázsbolt
Novák Fodrászkellék
Körmös Mekka
Körömvarázs
Beauty Land
Fodrász és Kozmetikai anyagok Szakáruháza
Nübl Fodrászcikk
Vivien Illatszer
Körömsziget
Vivien Illatszer
VL Euro Cent
Beauty-Full Sziget
Papa Szépségcikk
Levendula Műköröm - Bizsu
Soraya Beauty Shop
Molnár Fodrászcikk
To Lure
Szépségforrás
Írisz Fodrászcikk
Pomádé Fodrászcikk Szaküzlet
DRÁVI Szépségkellék
Colour Nails Bt.
Hajdorádó
Baggio Illatszer
Baggio Illatszer
Gyémánt Szépségszaküzlet
Matyó Szépségcikk
Capelli Centrum
Perfect Nails Műköröm Alapanyagok és Kellékek
Cosmix kereskedés
Nail Design
Műkörmös Bolt
Vivien Illatszer
Sugar Nails Shop
Szivárvány Box
Szivárvány Box
Women's Shop
Szi-Zso Nails
Köröm Mágus
Körmös Mekka
Szigeti Fodrászcikk
Marosi Line
Vivien Illatszer
NAIL DECO
Nail Box
Kati Fodrászkellék és Illatszer
Írisz Fodrászcikk
Elixír Fodrászcikk
Jázmin Fodrászkellék és Drogéria
Jázmin Fodrászkellék és Drogéria
Nails & Beauty
Csak Vágás
Beauty-Store
Flamingó Shop
Fodrászcikk Kisáruház
Nübl Fodrászcikk
BorosNikiNails
Szerencsi Fodrászkellék
Biostudió
Hullám Fodrászcikk
NAILHouse Műkörömalapanyagok
Lakksziget
Szépségszervíz
Körömbazár-Szépségszervíz
VENSZ Fodrászcikk
Vintage Life & Beauty Shop
Agrovita
Hair & Color
DRÁVI Szépségkellék

06-30-990-35-22
06-1-688-98-88
06-20-340-42-35
06-20-952-71-71
06-70-424-97-90
06-20-252-61-62
06-20-325-66-64
06-70-603-00-68
06-30-846-76-24
06-20-203-44-72
06-30-456-44-63
06-52-411-277
06-30-742-83-91
06-33-440-690
06-30-975-86-76
06-33-313-573
06- 70-239-16-31
06-70-22-01-007
06-30-471-75-47
06-70-240-48-09
06-70-356-58-54
06-96-413-545
36-30-460-77-31
06-30-536-86-73
06-82-411-027
06-76-475-211
06-20-437-68-07
06-20-410-02-24
06-76-431-637
06-30-677-45-21
06-30-318-47-82
06-70-544-70-79
06-70-617-03-79
06-46-506-196
06-20-967-09-99
06-3-500-36-04
06-20-550-03-40
06-70-501-84-59
06-33-355-519
06-42-797-009
06-20-427-97-67
06-20-427-97-67
06-70-312-47-13
06-20-253-10-78
06-30-347-81-89
06-30-846-76-24
06-72-313-301
06-72-222-217
06-26-611-957
06-20-505-19-52
06-70-325-43-81
06-30-929-59-96
06-84-316-094
06-84-330-827
06-99-510-438
06-99-334-745
06-30-558-24-78
06-30-848-69-08
06-22-505-936
06-70-772-24-05
06-62-425-747
06-30-456-55-00
06-30-276-93-25
06-70-584-13-49
06-30-257-43-68
06-56-210-518
06-30-508-48-69
06-20-960-44-90
06-20-203-44-72
06-20-203-44-72
06-70-428-67-09
06-30-892-47-64
06-88-326-360
06-88-326-360
06-20-437-67-42

ORSZÁGOS VISZONTELADÓI
HÁLÓZATUNK

PERFECT BEAUTY CAR

INTÉZD KÉNYELEMESEN, EGYSZERŰEN A SZALONODBÓL
A BESZERZÉST ÉS A KÉSZLETFELTÖLTÉST!

1062
1152
1173
1173
1116
1131
1074
6500
6500
2700
6640
4029
7200
2510
2400
2500
5500
2100
3200
9023
9022
9024
9027
5700
7400
6000
8360
6400
6100
6400
6400
4600
3400
3531
3525
3526
7700
8800
2536
4400
4400
4400
4400
5900
3600
7030
7623
7621
2085
3100
3950
9600
8600
8600
9400
9400
8000
8000
8000
6724
6724
7100
6600
3900
5000
5000
5000
5000
9700
9700
9700
7130
8200
8200
8900
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www.sarabeauty.hu | facebook.com/SaraBeautySpaWellness
A katalógus nem lakossági fogyasztók részére készült. Ezzel a katalógussal cégünk a feltüntetett termékeket szakipari
felhasználásra, nagykereskedelmi forgalomban értékesíti. Az árak forintban értendőek és az általános forgalmi adót
tartalmazzák. A termék- és árváltozás jogát fenntartjuk. Egyes termékeknél a termékkép csak illusztráció! Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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