
Терапиите от линията Spa Senses са създадени 
да премахнат всяка следа от негативна енергия и 
напрежение в тялото. Събудете отново жизнения тонус 
на кожата си, активирайте енергията на тялото си 
и създайте усещане за ново, вътрешно състояние на 
благоденствие.

СЪБУДИ СЕТИВАТА В НОВО ПОЗНАНИЕ 
ЗА ТЯЛОТО



ВДЪХНОВЕНИЕ

Всяка от съставките, които 
използваме в продуктите си са 
уникални, изключителни и ценни 
за природата и имат неизмерима 
стойност за баланса на тялото и 
духа ни.

Създадохме продуктите от линията Spa 
Senses от най-висококачествените и 
подбрани съставки, за да я поднесем 
на СПА центровете, които искат 
да сътворят различно и запомнящо 
се преживяване за клиентите си, 
за тези които знаят цената на 
доверието на своите клиенти и 
искат да оправдаят стойността му.



Ние превръщаме натурално получените 
съставки от природата в уникални и 
изключително красиви бижута. 
С тази метафора ние създаваме 
всеки продукт от линията на Spa 
Senses като бижу само по себе си: 
внимателно изработено, полирано 
и инкрустирано, предназначено да 
възстановява и събужда за нов живот 
всяка част от тялото и душата.

Линията Spa Senses на Skeyndor 
доближава “бижутата” на природата 
до нас, чрез различни процедури и 
програми за укрепване на тялото и 
духа.

БИЖУТА НА 
БЛАГОДЕНСТВИЕТО



Използваме най-цените и мощни 
естествени съставки на нашата 
планета в грижа за тялото и ума:

Минерали и скъпоценни камъни
Почувствайте силата и енергията на 
тези елементи за неутрализиране 
на физическото напрежение и 
възстановяване на вътрешния 
баланс.

Растения, подправки и плодове
Продуктовата гама в тази категория 
е чиста фитокозметика, която 
използва качествата на растенията 
като микронизирани корени, листа 
и плодове за възстановяване на 
тялото от различни проблеми 
свързани с натрупването на стрес, 
токсини и напрежение.

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА



Л И Т О Т Е РА П И Я
Пилинг за тяло с 

термални
соли –силен пилинг

300 & 800 мл.
-

Ф И Т О Т Е РА П И Я
Портокалов пилинг за 

тяло –
Средно силен пилинг

200 - 600 мл.
-

Пилинг масло с 
индийски  подправки – 

нежен пилинг  
200 - 600 мл.

-

PURE SCRUBS

Л И Т О Т Е РА П И Я
Ободряваща обвивка за 

тяло със сапфир
2500 ml

-
Реминализираща обвивка  

за тяло с хематит   
2500 – 5000 мл.

-

Ф И Т О Т Е РА П И Я
Пречистваща обвивка за  

тяло със зелен чай   
2500 мл.

-

Л И Т О Т Е РА П И Я
Масажно масло с 

малахит  за премахване 
на умората   

600 ml.
-

Ф И Т О Т Е РА П И Я
Тридоша масажно масло 

с индийски подправки
1000 ml. бутилка

-
Холистичен масажен 
крем  с екстракт от 

Бамбук  
600 ml.

-
Нежен серум за тяло с  
орхидея и диви рози   

400 мл.

-

GENUINE WRAPS PRICELESS MASSAGES

ПОРТФОЛИО И КАТЕГОРИИ



ПИЛИНГ МАСЛО С ИНДИЙСКИ ПОДПРАВКИ
Енергизиращ продукт, който служи за 
нежно обновяване на кожата и съдържа 
масла от авокадо, сусам и  куркума. 
Естествен ексфолиант с балансиращо, 
енергизиращо и подхранващо кожата 
действие. 
За всеки тип кожа.

ПОРТОКАЛОВ ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО
Ексфолиант за тяло. Съдържа частици от 
портокал, кайсия, грозде и личи, които 
почистват, изглаждат и овлажняват кожата.
Всеки тип кожа.

ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО С ТЕРМАЛНИ СОЛИ
Ревитализира тялото, ексфолира, освежава и 
енергизира. Съдържа термални соли с обновяващ 
ефект върху кожата.
Всеки тип кожа.

МАСАЖНО МАСЛО С МАЛАХИТ ЗА 
ПРЕМАХВАНЕ НА УМОРАТА
Масажен гел, който при контакт с топлината 
на кожата се превръща в ароматно масажно 
масло. Малахитът има силно антиоксидантно 
и омекотяващо кожата действие. 
Всеки тип кожа.

200 мл. и 600 мл. 200 мл. и 600 мл. 300 и 800 мл. 600 мл.

 

ХОЛИСТИЧЕН МАСАЖЕН КРЕМ С БАМБУК
Релаксиращ и тонизиращ крем, който 
прави от масажа едно изключително 
преживяване. Неговите активни съставки 
– бамбук, цвете лотос и водна лилия – 
доставят енергия, спокойствие и баланс.

Всеки тип кожа.

ТРИДОША МАСАЖНО МАСЛО С 
ИНДИЙСКИ ПОДПРАВКИ
Масажно масло със сусам, кокос, черен 
кимион, индийски шафран, нийм и 
градински мак. Това са шест елемента, 
които могат да работят върху трите доши 
или жизненоважни енергии.
Всеки тип кожа.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА АЮРВЕДА
Етерични, хроматични масла от иланг-иланг, 
лимон, нероли, лавандула и мирта. Те стимулират 
чакрите или основните канали, които регулират 
нашата енергия.
Всеки тип кожа.

НЕЖЕН СЕРУМ ЗА ТЯЛО С ОРХИДЕЯ И ДИВИ 
РОЗИ
Хидратираща емулсия за тяло, която нежно 
подхранва кожата, като балансира нейното 
състояние и я парфюмира. Формулата 
съдържа екстракти и аромати на червени 
цветя (орхидея, иланг-иланг, диви рози и 
божур), които имат пречистващо свойство 
върху тялото и ума. 
Всеки тип кожа.

600 мл. 1000 мл. 100 мл. 2500 мл. и  5000 мл.

 

ОБОДРЯВАЩА ОБВИВКА ЗА ТЯЛО СЪС 
САПФИР
Обвивка за тяло  със сапфирени частици. 
Придава жизненост, подобрява притока 
на енергия и възстановява свежестта на 
кожата.
Всеки тип кожа.

РЕМИНАЛИЗИРАЩА КАЛНА ОБВИВКА С 
ХЕМАТИТ
Органична кал с екстракт от хематит, който 
укрепва защитните функции на кожата, с 
регенериращо действие и овлажняващ 
ефект.
Всеки тип кожа.

ПРЕЧИСТВАЩА ОБВИВКА ЗА ТЯЛО СЪС ЗЕЛЕН 
ЧАЙ
Обвивка за тяло със зелен чай и цитрусови 
плодове с детоксикиращи свойства. Техният 
ефервесцентен ефект помага да се елиминират 
течностите, токсините и замърсяването.
Всеки тип кожа.

2500 мл. 2500  и  5000 мл. 2500 мл.
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Партньорството с нас:
Партньорството с нас:

ПАРТНЬОРСТВОТО С НАС:

•Развитие на СПА концепцията и 
брандиране.

•Изготвяне на меню, спа програми и 
ценообразуване.

•Създаване на работещи процеси на 
рецепция.

•Въвеждане на стандарти, процедури 
и методологии за работа.

•Провеждане на надграждащи 
обучения по уелнес и спа, 

продажбени подходи и работа с 
клиента.

•Провеждане на продуктови обучения 
по козметика за лице и тяло.

•Организиране и участие в 
корпоративни събития.



Адрес: гр. София 1000,  
ул. Г.С. Раковски 125
Tел: +359 884 971 597 

E-mail: skeyndorbulgaria@gmail.com
https://tradingbulg.com/

SCIENCE creates BEAUTY


