
PONUKA PRE PROFESIONÁLOV - PRODUKTY PRE MASÉROV, 
MASÁŽNE CENTRÁ A SPA 

AROMATERAPEUTICKÉ OLEJE
Masážne oleje Bodhi sú prírodné zmesy veľmi kvalitných základových olejov 
a éterických olejov. Základ tvoria ryžový, kokosový a olej s palmových jadier 
alebo aj hroznový a mandľový olej, obohatenými o čisté éterické oleje, ktoré 
navyše vašu pokožku zanechajú jemnú a vyživenú. Majú veľmi jemné vôňe 
a sú pripravené na okamžité použitie na pokožu.

ŠPECIALNÁ PONUKA

až 30% ZĽAVA NA VŠETKY OLEJE



Účinky
• Vplýva na telesný a duševný stav
• Má antibakteriálne a antiseptické vlastnosti
• Hydratuje a vyživuje pokožku
• Zvyšuje pružnosť pokožky
• Zlepšuje zahrievanie pri masážnej procedúre

CITRÓNOVÁ
TRÁVA

Palm Kernel Oil, Cocos Nucifera
(Coconut) Oil, Oryza Sativa (Rice)

Bran Oil, Cymbopogon Schoenanthus 
(Lemongrass) Oil, Vitamin E.

Svieža vôňa čistého
esenciálneho oleja
z citrónovej trávy

napomôže dodať novú
energiu. Antiseptické účinky 

majú priaznivý vplyv na
spomalenie starnutia buniek.

LEVANDUĽA
A MÄTA

Palm Kernel Oil, Cocos Nucifera
(Coconut) Oil, Oryza Sativa (Rice)

Bran Oil, Mentha Piperita
(Peppermint) Oil,

Lavendula Angustifolia
(Lavender) Oil, Vitamin E.

Obľúbená vôňa levandule
s prímesou mentolu pôsobí 

upokojujúco a je taktiež 
známa svojimi priaznivými 
účinkami pre dobrý spánok.

POMARANČ
A ZÁZVOR

Palm Kernel Oil, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil,  Oryza Sativa (Rice)

Bran Oil, Zingiber officinale (Ginger) Oil, 
Citrus sinensis (Orange) Oil, 

Pelargonium Capitatum
(Rose Geranium) Oil, Vitamin E.

Vôňa ovocia a kvetov získaná
z čistých esenciálnych olejov

z pomaranča, zázvoru,
a pelargónie pohladí vaše 
zmysly, navodí celkové

uvoľnenie a duševnú rovnováhu

Objem: 100ml, 1000ml 

MASÁŽNE OLEJE

100ml       9.90€

1000ml   19.90€

100ml       9.90€

1000ml   19.90€

100ml       9.90€

1000ml   19.90€



PRÉMIOVÉ MASÁŽNE OLEJE

FLORAL
THERAPY 

Chamomilla Recutita (Matricaria) 
Flower Oil, Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Elaeis Guineenis (Palm) Kernel Oil, 
Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 

Oryza Sativa (Rice) Bran Oil

100% prírodný olej na telo 
obohatený o esenciálne oleje 

z upokojujúcej levandule
a liečivého harmančeka
predstavuje delikátnu

starostlivosť o pleť ako
aj hĺbkovú relaxáciu tela.

SIAMESE
THERAPY 

Elaeis Guineensis (Palm Kernel) Oil, 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Oryza 

Sativa (Rice) Bran Oil, Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil, Cym-

bopogon Citratus (Lemongrass) Oil.

Obohatený o esenciálne
oleje z citrónovej trávy
a levandule komplexne 

vyživuje a upokojuje pokožku. 
Citrónová tráva napomáha 

spomaľovať starnutie
buniek a prispieva k celkovej 

regenerácii pokožky.

SPICE
THERAPY 

Palm kernel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Citrus 

Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, 
Citrus Hystrix (Kaffir Lime) Leaf Extract, 

Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower 
Oil,Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Oil.

100% prírodný olej s obsahom 
4 čistých esenciálnych olejov – 

klinček, čierne korenie, bergamot 
a limetka. Vynikajúci pre zahriatie 
tela v najmä v chladnom období, 
olej napomáha prekrviť pokožku 
a telo, uvoľniť svalové napätie. 

Objem: 250ml, 1000ml 

250ml      17.90€

1000ml    39.90€

250ml      16.90€

1000ml    21.90€

250ml      16.90€

1000ml   29.90€

AKO POUŽÍVAŤ

Naliať potrebné množstvo oleja v teplej ruke tesne
pred začatím masáže. Pre silnejšiu arómu je možné pridať

2-3 kvapky éterického oleja alebo silice
do 10 ml masážneho oleja.



ODPORÚČANIE

• Pri výbere éterických olejov, či masážnych olejov, ktoré obsahujú éterické oleje, voľba  

 arómy by mala byť založená na pocitoch klienta. Tie sa môžu meniť v priebehu času -  

 časom, niektorí olej, ktorý vyzeral, že je absolútne neprijateľný, môže sa zdať neskôr ako  

 veľmi dobrý. To súvisí s emociami človeka, ktoré sú prepojené na fyzický stav, potreby

 a túžby v danom okamihu.

• olej uložte na chladnom mieste, aby sa predišlo priamemu slnečnému žiareniu a kontaktu  

 so vzduchom.

www.bodhispa.sk 

Bodhi s.r.o., | +421 904 348 345 | info@bodhispa.sk

Ceny sú uvededené vrátane DPH a 30% Zľavy. Pri vačšom alebo pravidelnom odbere možná ďaľšia zľava.

Uvoľnite sa 
a podporte pocit 
vnútornej pohody


