


harmonizujte 
vaše telo 
a zmysly
originálna a jedinecná kozmetika založená 
na tradíciách dávnych orientálnych kúpelov 
posilní vášho ducha a obnoví vašu prirodzenú 
krásu a zdravie. 
 
vitajte vo svete thajského sPa –  
obnovte rituál kupeľov a zažite na vlastnej  
koži vôňu diaľok, ktorá vás oslobodí.



bez parabénov
bez PEG emulgátorov
bez SLS/SLES
(Sodium Lauryl Sulphate,
Sodium Laureth Sulphate)
bez propylén glycolu
a minerálnych olejov
bez umelých farbív
bez testov na zvieratách

Prírodná
kozmEtika

výroba PoužitiEzložEniE

Kozmetika Bodhi pomáha harmonizovať 
telo i dušu. Používanie tej správnej kozme-
tiky vás účinne ochráni pred nezdravými 
vplyvmi na organizmus. Zároveň pomôže 
vyniknúť pravej kráse a podporí vnímanie 
seba samého v súlade s prírodou. 

Základom produktov Bodhi Herbal SPA sú 
esenciálne oleje a čisté rastlinné extrakty. 
V našich kozmetických prípravkoch nie sú 
žiadne škodlivé chemické zlúčeniny, ktoré 
by sa mohli kumulovať v tele. Kozmetika 
Bodhi je bezpečná pre vaše telo ako aj pre 
životné prostredie.

Používame tradičné postupy výroby, pri 
ktorých základom sú čisté prírodné ingre-
diencie, bylinné výťažky, esenciálne oleje. 
Uvedomujeme si silný vplyv liečivej aro-
materapie, pretože náš vonkajší vzhľad je 
úzko prepojený s naším vnútorným bytím. 





telová  
kozmetika

regeneruje a osvieži vaše telo
až 73 

rastlinných 
výťažkov



tElové PEElinGy

siamEsE thEraPy 

Esenciálny olej z citrónovej trávy 

má silný antiseptický účinok, čistí 

pokožku a pomáha chrániť ju pred 

mikróbami. Levanduľa pokožku 

upokojí a stimuluje rast nových 

zdravých buniek.

himalájska soĽ a GrEP 
Himalájska soľ - najčistejšia soľ na zemi, účinne 
ošetrí pokožku, bambucké maslo zanechá 
prirodzenú vlhkosť a jemná vôňa esenciálneho 
oleja z grepu zrelaxuje telo a myseľ. 

tEa trEE
Očisťujúci soľný peeling. Obsahuje 100% prírodné 
zložky - morskú soľ, esenciálny olej a lístky 
z čajovníka s antibakteriálnymi  účinkami, vitamín 
E a bambucké maslo, ktoré hydratuje pokožku. 

kokos a trstinový cukor 
Peeling z panenského kokosu. Má exfoliačný 
účinok vďaka drvenej kokosovej škrupinke a tak 
jemne odstráni suché a odumreté bunky pokožky. 
Bambucké maslo zanechá pokožku prirodzene 
hydratovanú. 

arabská káva a mandlE
Peeling z trstinového cukru s arómou arabskej 
kávy a mandlí. Vôňa kávy povzbudí myseľ, zatiaľ 
čo kofeín aktívne pôsobí proti celulitíde. Peeling 
je obohatený o vitamín E a bambucké maslo. 

základ tvoria čisté rastlinné oleje 
a bambucké maslo, ktoré chránia 
a hydratujú pokožku. až 100  % 
prírodné zloženie v kombinácii 
s trstinovým cukrom, morskou 
alebo himalájskou soľou si získa 
vašu pokožku a pomôže šetrne 
odstrániť odumreté epidermálne 
bunky. krásne vône zase prebudia 
vaše zmysly.

vEdEli stE, žE?

Bambucké maslo (Sheabutter)
Získava sa z plodov afrického 
maslovníka. Je skvelé tým, že 

na pokožke vytvorí tenkú 
ochrannú vrstvu čím ju chráni 
pred stratou vlastnej vlhkosti.

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml
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tElové mliEka Eco PumP tm

tiP

Telové mlieka Zelený čaj 
a Kokos – Vanilka sú vďaka 
svojmu obsahu proteínov 

a rastlinných olejov ideálne 
ako revitalizujúci krém 

po opaľovaní.

250 ml

250 ml 250 ml

250 ml

kokos a vanilka

Ľahko vstrebávateľné 
mlieko s extraktom z vanilky 
a kokosového orecha, 
vhodné najmä pre suchú 
pokožku, vôňa vanilky dodá 
pocit uvoľnenia a harmónie.

lotus a GEránium

Výživný jojobový olej, 
pšeničný proteín,  výťažky 
z lotosu a hodvábu 
a esenciálny olej z pelargónie 
zanechajú pokožku jemnú 
a hydratovanú.

citrus miX

Telové mlieko bohaté na 
výťažky z citróna a citrónovej 
trávy, ktoré účinne bojujú 
proti celulitíde, jojobový 
olej pokožku vyživuje 
a hydratuje, citrusová vôňa 
dodá pocit sviežosti.

zElEný čaj

Výťažky zo zeleného 
čaju a šišáku bajkalského 
pokožku hydratujú 
a regenerujú, mlieko je 
obohatené o výživný 
jojobový olej a pšeničný 
proteín.

vďaka jemnej textúre, ktorej 
základ tvorí jojobový a ryžový 
olej, vitamín e, hydrolyzované 
pšeničné proteíny, sa prírodné 
telové mlieka bodhi herbal sPa 
rýchlo vstrebávajú a zanechávajú 
pokožku zamatovo jemnú. 
zároveň prevoňajú vašu pokožku 
sviežou vôňou exotiky. sú vhodné 
pre všetky typy pleti.



sPrchové GEly Eco PumP tm

vEdEli stE, žE?

Kokosový orech – Zreje na 
slnečných plážach asi 

12 mesiacov. Za ten čas získa 
veľa proteínov a minerálnych 

látok, ktoré zjemňujú 
a hydratujú pokožku.

250 ml

250 ml 250 ml

250 ml

kokos a  vanilka

Gél s kokosovým extraktom
jemne čistí a hydratuje 
pokožku, vôňa vanilkového 
oleja pôsobí upokojujúco pre 
myseľ.

kvEtinový miX

Prírodný sprchový gél 
s vôňou tropických kvetín, 
obohatený o extrakt 
z jazmínu, pšeničný 
proteín a kyselinu mliečnu
zanechá pokožku jemnú 
a hydratovanú.

citrus miX

Obohatený o esenciálny olej 
z citrónovej trávy, extrakt 
citróna a limetky zanechá
pokožke pocit sviežosti 
a povzbudí myseľ.

zElEný čaj

Čistí pokožku bez toho, aby 
ju vysúšal. Zelený čaj pôsobí 
antioxidačne a výťažky zo 
šišáku bajkalského pôsobia 
regeneračne.

šetrné zloženie sprchových 
gélov jemne čistí a zároveň 
nevysušuje. Pokožka tak 
ostáva po každom sprchovaní 
príjemne voňavá a hodvábne 
jemná.



krémy na ruky

50 ml

50 ml 50 ml

50 ml

ruža 
 
Výnimočný prírodný 
krém pre dokonalú výživu 
a regeneráciu pokožky 
rúk. Obsahuje vzácny olej 
z ruže stolistej (Rose de mai) 
má antioxidačné účinky. 
Je vhodný najmä pre suchú 
a zrelú pokožku.

Floral thEraPy 
 
Krém na ruky s obsahom 
silíc z liečivej levandule 
a harmančeka, obohatený 
o extrakt z medu, včelej 
kašičky a propolisu uzdravia 
najmä suchú a citlivú 
pokožku.

siamEsE thEraPy 
 
Obsiahnutá citrónová 
tráva pôsobí ako prírodný 
antioxidant a pomáha 
spomaliť starnutie buniek. 
Liečivá levanduľa pomôže 
pri hojení drobných kožných 
problémov. 

ryžové mliEko 
 
Ryžový olej a extrakt 
z ryžových otrúb, bohaté 
na vitamín E, prenikajú 
do hĺbky pokožky, ktorú 
vyživujú a zanechajú jemne 
zamatovú. 

krémy na ruky obohatené 
o nenahraditeľný prírodný biotín, 
bambucké a kakaové maslo 
a vzácne rastlinné oleje ako 
makadamia, ryžový a jojobový. 
zvlhčujú, vyživujú a regenerujú 
pokožku, zahustia nechty  
a rýchlo sa absorbujú. každý 
z krémov obsahuje prírodné 
extrakty pre špeciálne ošetrenie.

vEdEli stE, žE?

Pri teplote pod 8 °C pokožka 
v dôsledku zníženej produkcie 

lipidov stráca prirodzený 
ochranný film. 



tEkuté mydlá Eco PumP tm

dÔlEžité

Čítate si zloženia 
kozmetiky, ktorú používate 

každý deň? Ak je vaša 
kozmetika plná syntetických 
chemických látok, ako vám 

môže pomôcť nájsť harmóniu?

o čistotu a starostlivosť pre 
najviac namáhanú pokožku rúk 
sa postará tekuté mydlo 
obohatené o esenciálne oleje 
z lístkov zeleného čaju, grepu 
a mäty.

zElEný čaj

O čistotu a starostlivosť pre najviac 

namáhanú pokožku rúk sa postará 

tekuté mydlo obohatené o esenciálne 

oleje z lístkov zeleného čaju, grepu 

a mäty.

GrEP a mÄta

Mydlo s výťažkami z aloe obohatené 

o esenciálne oleje z grepu a mäty čistí 

pokožku bez toho, aby ju vysušovalo.

180 ml

180 ml



balzamy na PEry

kokos a mÄta 12 g

kokos 12 g

manGo 12 g

brazilský orEch 12 g

hydratujte a vyživte svoje 
pery sladkým, ľahkým bozkom 
kokosového oleja a 100% 
bambuckého masla. bio včelí 
vosk zvlhčí pokožku a dodá 
vitamín e. jojobový a kandelinový 
vosk dodá dlhodobú ochranu. 
vzácny olivový skvalan podporí 
rast nových buniek, ošetrí 
aj popraskanú kožu a omladí ju.

ako na to

Pri teplote pod 8 °C pokožka 
v dôsledku zníženej produkcie 

lipidov stráca prirodzený 
ochranný fi lm. 

9
9

,99%PR
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masážnE olEjE

vEdEli stE, žE?

Zázvor (ďumbier) – sa po stáročia 
používa proti horúčke, zažívacím 

a kožným problémom. Masáž 
so zázvorovým olejom zmierňuje 
bolesti kĺbov a svalov. V kúpeľoch 
je celé roky populárny pri masáži 

chodidiel a nôh.

masáž tela je skvelý prostriedok 
ako po celom dni uvoľniť svalové 
napätie, zahnať stres a úzkosť 
a zharmonizovať telo i dušu.
základ masážnych olejov bodhi 
tvorí ryžový, kokosový a olej 
z palmových jadier, ktoré zanechajú 
pokožku jemnú a vyživenú. 
sú obohatené o čisté éterické 
oleje a vitamím e.

100 ml

100 ml 100 ml

100

mÄta a lEvanduĽa

100% prírodný masážny olej 
s levanduľou zregeneruje 
unavené telo, upokojí 
svalové a nervové napätie. 
Mäta omladzuje vzhľad 
pokožky a zanechá na nej 
chladivý pocit. 

kvEtinový miX

99% prírodný masážny olej 
obohatený o vitamín E je 
jemnou kombináciou pre 
uvoľňujúcu masáž tela, ktorá 
zároveň zanechá pokožku 
vyživenú a hydratovanú. 
Vôňa exotických kvetín 
navodí pocit uvoľnenia.

Pomaranč 
a zázvor

100% prírodný masážny 
olej so zázvorom pomáha 
prekrviť a detoxikovať 
pokožku. Vôňa esenciálnych 
olejov z pomaranča, zázvoru, 
limetky, bergamotu a geránia 
pohladí zmysly a navodí 
celkové uvoľnenie.

citrÓnová tráva

100% prírodný masážny 
olej obohatený o esenciálny 
olej z citrónovej trávy uvoľní 
svalové napätie, dodá pocit 
sviežosti. Má antiseptické 
účinky a je vhodný aj pre 
mastnejšiu pokožku.

10
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siamEsE thEraPy

vEdEli stE, žE?

Citrónová tráva má antiseptické 
účinky. Svieža vôňa pôsobí 
zlepšuje náladu a prebúdza 

energiu. Na pokožku pôsobí ako 
prírodný antioxidant.

250 ml

250 ml 250 ml

250 ml

tElový olEj a olEj 
do kÚPEĽa

100% prírodné zloženie 
obohatené o esenciálne oleje 
z citrónovej trávy a levandule 
komplexne vyživuje 
a upokojuje pokožku. 
Napomáha spomaľovať 
starnutie buniek a prispieva 
k regenerácii pokožky.

tEkuté mydlo

Tekuté mydlo 
s esenciálnymi olejmi 
z citrónovej trávy 
a levandule predstavuje 
sviežu a upokojujúcu 
starostlivosť i pre tú najviac 
namáhanú pokožku rúk.

krém na ruky 
a tElo

Regeneračný krém 
s obsahom esenciálnych 
olejov z citrónovej trávy 
a levandule dokonale ošetrí 
a vyživí pokožku. Obsahuje 
hodváb, jojobový a ryžový 
olej, ktoré dodajú pokožke 
pružnosť a zvláčnia ju.

sPrchový krém

Mliečne zloženie 
sprchového krému sa ľahko 
nanáša na pokožku, ktorú 
čistí a zvláčňuje. Obsiahnuté 
esenciálne oleje z citrónovej 
trávy a levandule dodajú 
pocit sviežosti a relaxu 
zároveň.

siamese therapy prináša sviežosť 
a relax vďaka jemnému spojeniu 
esenciálnych olejov z citrónovej 
trávy a levandule. Citrónová tráva 
napomáha regenerovať pokožku 
a spomaliť starnutie buniek. Čistí
mastnejšiu a aknóznu pleť. levanduľa
zase prináša pocit upokojenia 
a relaxu pre pokožku i myseľ.

10
0%PR
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sPicE thEraPy

vEdEli stE, žE?

Klinčeky – sú sušené 
nerozkvitnuté púčiky stromu 

pôvodom z Indonézie. 
Sú silným antioxidantom, 
omladzujú pleť, stimulujú 

krvný obeh a uvoľnia svaly. 

250 ml

250 ml 250 ml

250 ml

tElový olEj a olEj 
do kÚPEĽa

100% prírodný olej na 
telo obohatený o vzácne 
esenciálne oleje pomáha 
prekrviť pokožku a telo, 
uvoľniť svalové napätie. 
Vynikajúci pre zahriatie 
najmä v chladnom období, 
do kúpeľa i na masáž tela.

tEkuté mydlo

Tekuté mydlo na ruky i telo 
s obsahom 4 unikátnych 
esenciálnych olejov šetrne 
čistí pokožku, nevysušuje 
a zároveň zanechá hrejivú 
jemne korenistú vôňu. 
Pôsobí aj ako antioxidant.

krém na ruky 
a tElo

Hrejivý krém uvoľňuje 
svalové napätie, stimuluje 
krvný obeh a hydratuje 
pokožku. Obsiahnuté 
esenciálne oleje majú 
antiseptické účinky, 
antioxidačné a zahrievajúce 
účinky.

sPrchový krém

Kombinácia 4 delikátnych 
esenciálnych olejov sa 
postará o hrejivý zážitok 
v sprche. Podporí krvný 
obeh a jemné krémové 
zloženie zanechá pokožku 
čistú a príjemne prevoňanú.

zahrejte sa korenistou kolekciou 
sPiCe theraPy! kombinácia 
štyroch esenciálnych olejov - 
čierne korenie, klinček, bergamot 
a limetka omámi vašu pokožku. 
stimuluje krvný obeh, detoxikuje 
telo a pôsobí antioxidačne. 
uvoľňuje svalové napätie 
a je vhodná pre športovcov, 
pre mužov i pre ženy.

10
0%PR
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Floral thEraPy

vEdEli stE, žE?

Levanduľa – je známa pre 
svoje upokojujúce účinky pre 
duševnú rovnováhu. Znižuje 

nervové napätie, stres a prispieva 
k lepšiemu spánku.

kozmetika z kolekcie Floral 
theraPy obsahujú dva veľmi 
prospešné a delikátné esenciálne 
oleje - levanduľu a rímsky 
harmanček. tieto oleje majú 
regeneračný účinok a sú vhodné 
aj na tú najcitlivejšiu pleť. oba oleje 
majú tiež relaxačné vlastnosti, 
pôsobia upokojujúco a zrelaxujú 
vaše telo i myseľ. 

250 ml

250 ml 250 ml

250 ml

tElový olEj a olEj 
do kÚPEĽa

100% prírodný olej na 
telo s esenciálnymi olejmi 
z upokojujúcej levandule 
a harmančeka pre delikátnu 
starostlivosť o pleť a relaxáciu 
tela. Vhodný do kúpeľa i na 
masáž tela. Pre všetky typy 
pleti. Vhodné aj v tehotenstve.

tEkuté mydlo

Tekuté mydlo s obsahom 
jemných esenciálnych olejov 
z levandule a harmančeka 
šetrne čistí nielen pokožku 
rúk ale i telo. Vhodné aj na 
suchú a citlivú pokožku.

krém na ruky 
a tElo

Revitalizačný krém na ruky 
a telo s esenciálnymi olejmi 
z levandule a harmančeka 
upokojuje a zvláčňuje 
pokožku. Jemná vôňa 
upokojí i myseľ. Vhodný na 
všetky typy pleti, i na suchú 
pokožku.

sPrchový krém

Sprchový krém obohatený 
o delikátne esenciálne 
oleje dopraje pokožke extra 
starostlivosť. O uvoľňujúci 
pôžitok v sprche sa postará 
krásna vôňa upokojujúcej 
levandule a liečivého 
harmančeka.

a tElo

10
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ÍR
ODNÉ





vlasová  
kozmetika

dodá vlasom silu a zdravý vzhľad s výťažkami 
z bylín



ŠamPÓny

vEdEli stE žE?

Rozmarínová silica má
prirodzené antibakteriálne

a antiseptické vlastnosti.
Posilňuje produkciu mazu
vo vlasovej pokožke, čím
zabraňuje vzniku lupín.

200 ml200 ml

rozmarín a mÄta

Výťažky z lístkov zeleného čaju a koreňa 

šišiaka bajkalského obsahujú kombináciu 

aktívnych antioxidantov, čím chránia vlasy 

pred poškodením. Jemné zloženie 

obohatené o kyselinu mliečnu a vitamín E 

napomáha udržiavať.

ODPORÚ
Č

A

ME

200 ml

kvEtinový miX

Obsahuje extrakty z kvetov 
múčenky opletavej 
a svetlice farbiarskej, ktoré 
majú vynikajúce ochranné 
a antioxidačné vlastnosti. 
Prispievajú tak k zlepšeniu 
kvality vlasovej štruktúry.

zElEný čaj

Výťažky z listov zeleného 
čaju a koreňa šišiaka 
bajkalského obsahujú 
antioxidanty, ktoré ochránia 
Vaše vlasy. Obsahuje  
kyselinu mliečnu a vitamín 
E podporuje prirodzenú 
hydratáciu pokožky hlavy.

ODPOR

ME

o vaše vlasy sa s jemnosťou 
postarajú naše prírodné šampóny. 
vlasy nielen zbavia chemikálií, 
očistia, ale aj ponechajú prirodzenú 
olejnatosť. naše prírodné 
bylinné šampóny fungujú ako 
duo s kondicionérmi na podporu 
rastu zdravých vlasov, hebkosti, 
lesku či rozčesávania. vaše vlasy 
budú vyzerať zdravo a poddajne. 
či rozčesávania. vaše vlasy budú 
vyzerať zdravo a poddajne.



kondicionéry

vEdEli stE, žE?

Zelený čaj je známy svojimi 
výraznými liečivými účinkami.

Získava sa z lístkov rastlinky
Camelia sinensis, pochádzajúcej 

z Číny a Japonska. Obsahuje 
množstvo aktívnych antioxi-

dantov a fl ovonoidov.
200 ml200 ml

rozmarín a mÄta

Obohatený o esenciálne oleje z rozmarí-

nu a mäty revitalizuje pokožku, pomáha

predísť lupinám. Ginkgo biloba extrakt

a provitamín B5 zanechajú vlasy hladké,

pružné a dodajú im prirodzený lesk.

ODPORÚ
Č

A

ME

200 ml

kvEtinový miX

Obsahuje výťažok mučenky, 
ktorá má antistatický 
účinok. Výťažky zo šafranu 
divého pomáhajú predísť 
lámaniu vlasov, provitamín 
B5 a ginkgo biloba extrakt 
dodajú vlasom lesk 
a pružnosť.

zElEný čaj

Obsahuje výťažky zo 
zeleného čaju, provitamín 
B5 a ginkgo biloba extrakt, 
čím zanechá vlasy 
hladké, pružné a dodá im 
prirodzený lesk.

ODPOR

ME

jemnosť, pružnosť, prirodzený 
lesk a ľahké rozčesávanie vlasov 
zabezpečujú prírodné vlasové 
kondicionéry obohatené o výživné 
esenciálne oleje z rozmarínu, mäty, 
lístkov zeleného čaju a exotických 
kvetín. rastlinné zloženie 
obohatené o vitamín e a ginko 
biloba extrakt chráni pokožku 
pred podráždením a vysušovaním.
zdravo a poddajne.



EXtra starostlivosť 
o vlasy

vEdEli stE žE?

Ginko dvojlaločné (Ginko 
biloba) – Je plný antioxidantov 

a podporuje krvý obeh. 
Pomáha odbúravať voľné 

radikály a spomaľuje starnutie. 120 ml

výživný olEj na vlasy 

Zmes 100% prírodných rastlinných 

olejov - kokosový, jojobový, avokádový, 

mandľový a makadamiový, bohatá na 

vitamín E, ošetruje vlasovú štruktúru 

a pokožku, pôsobí účinne proti suchým 

a poškodeným vlasom.

30 ml

maska na vlasy 
s ryžovým mliEkom

Regeneračná maska 
s extraktom z ginko biloba 
pomáha posilniť suché 
a poškodené vlasy. Výťažky 
z ryžových otrúb obsahujú 
vysoké množstvo proteínov, 
ktoré regenerujú a vyživujú 
vlasy.

Eco PumP tm

Pumpička na kozmetike 
Bodhi je vyrobená 
z bezftalátového plastu, 
lepšie reguluje dávkovanie. 
Šetríte tak životné 
prostredie i vaše peniaze.

100%PR
ÍR

ODNÉ



aromateraPia

povzbuďte svoju myseľ
100%  

Prirodná  
a čistá 



100% Prírodné 
EsEnciálnE olEjE

tiP

Esenciálne oleje
alebo silice pochádzaju z rastlín, 
kde sa nachadzaju len v malych 

množstvách. Preto su take 
vzácne. Na vzduchu uplne 

vyprchaju, cez čuch sa dostávaju 
do časti mozgu ktorá je 

zodpovedná za naše emócie.

bodhi esenciálne oleje sú vyrobéné 
z organicky vypestovaných 
rastlín, kvetov, ovocných plodov, 
listov alebo kôry. sú určené pre 
aromaterapiu i terapeutické 
použitie. silné emocionálne či 
fyzické účinky stimulujú zmysly 
a tak priaznivo pôsobia na duševný 
stav a rovnováhu. 

kadidlovník
(Boswellia Serrata)

kaFrová limEtka
(Citrus Hystrix)

kajEPut
(Melaleuca Cajeputi)

cédrové drEvo
(Cupressus Funebris)

jazmín
(Jasminum Offi  cinale, 
2,5% roztok v jojobovom oleji)

bazalka
(Ocimum Basilicum)

bErGamot
(Citrus Bergamia)

boriEvka
(Juniperus Communis)

cédrové drEvo
(Cupressus Funebris)

tEa trEE
(Melaleuca Altemifolia)

citrÓn
(Citrus Limon)

citronEla
(Cymbopogon Nardus)

citrÓnová tráva
(Cymbopogon Flexuosus)

čajovník – tEa trEE
(Melaleuca Altemifolia)

EukalyPtus
(Eucalyptus Globulus)

GEránium
(Pelargonium Graveolens)

GrEP
(Citrus Paradisi)

10 ml



rozmarín 
(Rosmarinus officinalis)

ruža 
(Rosa Damascena,  
2,5% v jojobovom oleji)

ružové drEvo  
(Aniba rosaeodora)

santalové drEvo  
(Santalum Album,  
20% v jojobovom oleji)

Šalvia muŠkátová  
(Salvia sclarea)

Škorica 
(Cinnamonum Cassia)

tanGErínka 
(Citrus Reticulata)

tymián  
(Thymus Vulgaris)

vEtivEr 
(Vetiveria Zizanioides)

ylanG ylanG 
(Cananga Odorata)

zázvor 
(Zingiber officinalis)

vErbEna citrÓnová 
(Aloysia Triphylla)

muŠkátový orEch  
(Myristica Fragrans)

PEtitGrain 
(Citrus Aurantium)

Pomaranč horký 
(Citrus Aurantium)

Pomaranč sladký 
(Citrus Sinesis)

Patchouli 
(Pogostemon Cablin)

klinčEky 
(Syzygium Aromaticum)

kurkuma 
(Curcuma Longa)

lEvanduĽa 
(Lavandula Angustifolia)

limEtka 
(Citrus Aurantifolia)

mandarínka 
(Citrus Reticulata)

mÄta (PriEPorná) 
(Mentha Piperita)

mÄta roĽná 
(Mentha Arvensis)



zmEsi EsEnciálnych 
olEjov 

každá zmes esenciálnych olejov 
je pre vás namiešaná tak, aby 
spolu tvorila harmonický celok. 
zachovávajú si terapeutické účinky 
jednotlivých esenciálnych olejov. 
zmesi esenciálnych olejov boDhi 
môžete využiť ak potrebujete 
povzbudiť náladu, skoncentrovať 
sa, bojovať proti smútku alebo 
nespavosti. 

20 ml20 ml

clarity

Svieža vôňa zložená z esenciálnych 

olejov mäty, rozmarínu a citrónu 

je vhodná pre chvíle neistoty a zmätku. 

Svieža vôňa vyčistí Vašu myseľ a pomô-

že upriamiť pozornosť, zredukovať stres.

20 ml

EQuilibrium

Svieža a čistá vôňa 
pre jasnú a vyrovnanú 
myseľ ponúka 
Equilibrium. Zmes 
esenciálych olejov 
citrónovej trávy 
a levandule. Pomáha 
nájsť rovnováhu, 
je  vhodný pre muža 
i ženu na každý deň. 

dEsirE

Zmyselná vôňa dosiah-
nutá kombináciou 
esenciálnych olejov 
bergamotu, jazmínu 
a benzoe je vhodná 
pre výnimočné chvíle. 
Zmes Desire zaženie 
stres, zrelaxuje myseľ, 
povzbudí dobrú náladu 
a prebudí túžbu.

vEdEli stE, žE?

Na osvieženie vzduchu 
používajte elektrický 

difuzér, ktorý vytvára čistú 
aromaterapeutickú hmlu 

a je ekologický.



20 ml20 ml

20 ml20 ml

stillnEss

Vyvážená zmes 
esenciálnych olejov 
z levandule a mäty sa 
stane Vašou prírodnou 
aromaterapiou pre lepší 
spánok a pomôckou 
proti depresii. 
Pomáha zmierniť 
stres a pomáhajú 
k pokojnejšiemu spánku.

rEvival

Korenistá zmes 
čistých esenciálnych 
olejov klinček, čierne 
korenie, bergamot 
a limetka pôsobí ako 
prirodzený životabudič, 
posilňovač. Povzbudí 
a osvieži myseľ. Zahreje 
a detoxikuje telo.

sErEnity

Zmes esenciálnych 
olejov z levandule, 
ružového dreva a 
harmančeka pôsobí na 
pokožku i myseľ ako 
pohladenie. Upokojují 
pleť, pomôže pri liečbe 
kožných ťažkostí. 
Upokojí a zrelaxuje 
myseľ.

EuPhoria

Jemne sladká a 
trochu korenistá zmes 
esenciálnych olejov zo 
sladkého pomaranča, 
mandarínky, levandule, 
patchouli a klinčeku 
naplní vzduch aj Vašu 
myseľ príjemnými 
pocitmi, ľahkosťou 
a šťastím. 



soli do kÚPEĽa

tiP

KÚPEĽ NA UVOĽNENIE 
A PREČISTENIE ORGANIZMU

Nasypte 3 polievkové lyžice 
do vody zohriatej na 36 °C. 

Kúpte sa 20 minút. Po kúpeli 
relaxujte pol hodinu.

až 100% prírodné morské soli 
do kúpeľa s esenciálnymi olejmi 
z levandule, mäty, pomaranča, 
citrónovej trávy, zázvoru a jazmínu 
obohatia pokožku o minerály 
a dodajú príjemný pôžitok 
z kúpeľa. 500 g

500 g 500 g

500 g

lEvanduĽa a mÄta

100% prírodná morská soľ obsahuje 
esenciálne oleje z levandule a mäty. 
Je vhodná pri nespavosti, bolestiach hlavy, 
nevoľnosti, a svalových bolestiach. Doprajte 
si kúpeľ pre uvoľnenie tela a mysle.

Pomaranč a zázvor

100% prírodná morská soľ s esenciálnymi 
olejmi z pomaranča a zázvoru obohatí 
pokožku o minerály a regeneruje ju Zázvor 
aj pomaranč pôsobia ako antioxidanty 
a napomôžu spomaliť starnutie pokožky.

kvEtinový miX

Kvetinová morská soľ obsahuje jazmínový 
extrakt, ružové lupienky a esenciálny olej 
z Ylang Ylang, ktorý pôsobí na emócie ako 
antidepresívum a afrodiziakum. Kvetinový 
kúpeľ krásne prevonia pokožku.

citrÓnová tráva

100% prírodná morská soľ s esenciálnym 
olejom z citrónovej trávy má osviežujúce, 
antiseptické. Je vhodná aj ako osviežujúci 
kúpeľ pre unavené nohy a pomáha proti 
nadmernému poteniu.  

10
0%PR
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PEny do kÚPEĽa

vEdEli stE žE?

Grepfruit – vôňa grepfruitu 
pôsobí antidepresívne, 

odstraňuje únavu. 
Má antiseptické a je skvelý 

v starostlivosti o mastnú 
a aknóznu pleť.

180 ml180 ml

GrEP a mÄta

Pena do kúpeľa s extraktom Aloe a Kotu 

Gola (Pupovník ázijský) obohatená 

o stimulujúce esenciálne oleje z grepu 

a mäty prispieva k celkovej regenerácii

a relaxácii tela.

180 ml

kvEtinový miX

Pena do kúpeľa s výťažkom 
z mučenky a šafranu navodí 
ukľudňujúcu atmosféru 
a prispieva k celkovej 
regeneráci a relaxácii tela.

zElEný čaj

Pena do kúpeľa s výťažkom 
zo zeleného čaju pôsobí 
antioxidačne a prispieva 
k celkovej regenerácii 
a relaxácii tela.

Ponorte svoje telo do penového 
kúpeľa a relaxujte pri vôni zeleného 
čaju, exotických kvetín, grepu 
a mäty. ak chcete svoje telo 
rozmaznávať, prežiť radosť 
a pohodu, navodiť romantické 
zážitky. vhodné aj pre deti od 
3 rokov.



vEdEli stE žE?

Aromaterapia
je jedna z metód prírodnej medicíny, ktorá

využíva esenciálne oleje pre liečbu, prevenciu,
motiváciu atd. Vône sa cez cuch dostávajú do
časti mozgu, ktorá je zodpovedná za emócie,

akými môžu byt napríklad radosť, úľava
alebo povzbudenie.



ručnE vyrábané mydlá

vEdEli stE, žE?

Mangostan – Patrí 
k najbohatším prírodným 

zdrojom antioxidantov 
a látok, vďaka ktorým 

má protizápalové, antiseptické 
a protirakovinové účinky.

Prírodné za studena lisované 
mydlá obsahujú 100% prírodné 
rastlinné oleje - kokosový, ryžový, 
olivový a olej z palmových jadier. 
vzácne esenciálne oleje a byliny 
pokožku regenerujú a pôsobia 
blahodarne i na dušu. neobsahujú 
syntetické látky a umelé farbivá. 
sú vhodné na ruky, telo i tvár.

EcoFriEndly 
100% rEcyklovatEĽné 
balEniE

citrÓnová
tráva

Osviežujúce prírodné mydlo 
s voňou citrónovej trávy, zlep-
šuje naládu a pomáha správne 
naštartovať organizmus hneď 
z rána. Vďaka svojim anti-
septickým účinkom výborne 
pôsobí na rozširené póry 
a mastnejšiu pokožku, ktorú 
jemne čistí a odstraňuje z nej 
prebytočný maz.10

0%PR
ÍR

ODNÉ

čErvEná 
jasmínová 
ryža

Zjemňujuce mydlo 
s prirodnymi vyťažkami 
jazminovej ryže posobi 
ako šetrny peeling, ktory 
odstraňuje z pokožky 
odumrete bunky.

100 g100 g

9
9

,98%PR
ÍRODNÉ



EukalyPtus

Potešte pre zmysly, 
zaženie únavu a 
celodenný stres.

manGostan

Výťažky z plodov 
mangostanu sú bohaté 
na antioxidanty 
a vitamín C, zároveň 
ošetria pokožku jemným 
peelingom.

lEvanduĽa 
a mÄta

Výťažky levandule 
a mentolu pomahaju 
odstraňovať odumrete 
bunky a pokožku 
zanechajú sviežu 
a zrelaxovanú.

kokos

Mydlo obsahuje 
kokosový púder, ktorého 
čiastočky odstraňujú 
odumreté bunky 
a zanechajú tak pokožku 
jemnejšiu a pružnejšiu.

lanna sPa

Delikátna kombinácia 
levandule, citronovej 
travy a čajovnika 
má antisepticke, 
upokojujuce, 
i regeneračne učinky.

lEmonGrass 
a GEranium 
novinka

Dvihnite svoju náladu 
prírodným ručným 
mydlom s nádhernou 
arómou čistých éteric-
kých olejov s Citrónovej 
trávy a geránia.

100 g 100 g100 g

100 g 100 g100 g

100 g 100 g100 g
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ylanGylanG 
GrEPFruit 
novinka

Nadýchnite sa exotickou 
vôňou a čistiacim mydlom
s nádhernou kombináciou 
čistých esenciálnych olejov
z Grepu a YlangYlang.

cinamon 
vanilla 
novinka

Sladká aróma vanilky 
v spojení s pikantnou 
škoricou, je jednoducho 
krásna. Pre mužov i ženy.

Goatmilk-
juniPPEr 
novinka

Jasná voňa jalovca 
osvieži a kozie mliečne 
mydlo zanecháva 
pokožku hladkú a jemnú 
na dotyk.

P

EELING
O

VÉ

O
DPORÚ

Č
A

M
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koziE mliEko 
 
Upokojuje, hydratuje 
a pomáha regenerácii. 
Vhodné i na citlivú 
detskú pokožku.

100 g
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čiErna ryža 
 
Obsahuje vysoké 
množstvo antioxidantov 
a vitamínov, vďaka 
ktorým pokožku jemne 
čistí a revitalizuje.

lEvanduĽa 
 
Zabezpečuje 
jemnú a šetrnú 
starostlivosť o pokožku 
s antibakteriálnym 
a relaxačným účinkom. 

santalové 
drEvo 
 
Exkluzívne prírodné 
mydlo s príjemnou 
drevitou vôňu, ktorá si 
získa každého a poteší 
jeho zmysly. 

100 g

100 g

100 g

9
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100 g

tEa trEE 
 
Malý hojivý zázrak 
s antiseptickym učinkom 
pokožku upokojuje 
a regeneruje.

100 g

morské riasy 
 
Prírodné mydlo 
s výťažkom z morských 
rias odstraňuje odumreté 
bunky a zlepšuje 
pružnosť pokožky.

P

EELING
O

VÉ



sÓjové sviEčky

aromaterapeutické sviečky vyrabané 
zo sójového a včelieho vosku. ich kvalita 
spočíva v rovnomernom horení a čistom 
plameni bez čiernej sadze. horia pomaly,  
až o 50% dlhšie ako bežné parafínové 
sviečky z umelého vosku. Príjemný  
a zároveň ekologický doplnok pre váš 
domov. Dĺžka horenia je až 40 hodín.

žltý mElÓn 
 
citÓnová tráva 
 
jazmín 
 
zElEný čaj 
 
Škorica 
 
lEvanduĽa 
 
FiGovník divý



arÓma diFuzéry

tiP

Levanduľa – je všeobecne 
známa svojimi upokojujúcimi 

a blahodarnými účinkami, 
ktoré prispievajú k udržaniu 

celkovej duševnej a emocionálnej 
rovnováhy. Pomáha uvoľňovať 

zablokovanú energiu v tele,
čím znižuje nervové napätie, 

stres a pocity úzkosti. Upokojuje, 
harmonizuje a prispieva 

k zlepšeniu kvality spánku.

štýlový interiérový doplnok, 
vhodný do bytu alebo kancelárie, 
osviežuje vzduch po dobu 
3 mesiacov. neobsahuje alkohol.

90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

orchidEa

Jasná a sofi stikovaná vôňa

jednej z najkrajších kvetín.

lEvanduĽa

Charakteristická vôňa
levandule, upokojujúca 
a jemná.

vanilka 
a Pomaranč

Jemne sladká a vyvážená 
vôňa vanilky a pomaranča.

žltý mElÓn

Sladká vôňa leta na každý 
deň.

zElEný čaj

Svieži zelený čaj, najjemnejšia 

zo všetkých vôní.



90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

90 ml

chamPaka

Aróma difuzér champaka 
je nádhernou vôňou 
mangnólie. 

mocaccino

Aróma difuzér Moccacino prináša jedinečnú vôňu 

kávy a kapučína každý deň.

FiGovník

Neodolateľne exotická 
a sladká vôňa.

manGo bay

Aróma difuzér Mango Bay je 
ideálny pre tých, ktorí majú 
radi exotické ovocné vône.

jazmín

Bohatá a svieža vôňa jaz-
mínu, pri ktorej každý 
priestor doslova “rozkvitne”.

sladké korEniE

Jemná a tajomná vôňa 
zmesi korenia a karamelu.

citrÓnová tráva

Citrónová tráva spája svie-
žosť a povzbudenie, vhodná 
do miestností pre denné 
využívanie.

citrÓnová tráva

Citrónová tráva spája svie-
žosť a povzbudenie, vhodná 
do miestností pre denné 
využívanie.

tiP

Pre zjemnenie vône odoberte 
z tyčiniek a naopak pre zintenzívnenie 

pridajte viac tyčiniek.



Cestovné 
balenia

cestujte s radosťou 100%  
EkoloGické



siamEsE thEraPy
taktiež v produktovej rade

GrEEn tEa
ricEmilk 

Ľahko skladné cestovné sety 
prírodnej kozmetiky boDhi budú 
praktickým spoločníkom na vašich 
cestách, nezaťažia váš kufor a sú 
šetrné k životnému prostrediu 
aj k vašej peňaženke. 

100 ml

100 ml

tElové mliEko 
na ruky a tElo

Telové mlieko obohatenés Jojobou, 
ryžovými otrubami, Slnečnicovým 
olejom, Hodvábnym (Sericin)
extraktom a esenciálnymi olejmi 
s citrónovej trávy a levandule.

olEj na na tElo 
a do kÚPEĽa

100% prírodný telový 
olej s citrónovou trávou 
a levanduľouesenciálne oleje. 
Môže byť použitý ako kúpeľ, 
telový alebo masážny olej.

100 ml

tEkuté mydlo

Na ruky a telo s antioxidantom 
a regeneračnými vlastnostami 
esencialnych olejov z citrónovej 
trávy a levandule.

100 ml

ŠamPÓn

Šampón pre všetky typy vlasov 
s upokojujúcou levanduľou 
a vyváženie citrónovej trávy 

éterické oleje a extrakty.

100 ml

kondicionér 
na vlasy

Kondicioner na vlasy pre všetky 
vlasy Typy. Obohatené zakladnymi 
olejmi, D-Panthenol, Aloe 
Vera a Silk (Sericin) extraktami 
a esenciálnymi olejmi podľa vône.



doPlnky 

vonné 
tyčinky

100% prirodné ručne 
šúľané vónne tyčinky. 
Bez chemickych prísad 
a  umelých aróm.

darčEkové sEty

Prírodné ručne vyrábané mydlá v darčekových 
setoch.

aromalamPy

Ručné robené 
aromalampy na 
esenciálne oleje 
vyrobené z keramiky 
alebo terakoty.

luFFy

100% prírodné špongie 
z luff y sú vhodné na 
každodennú masáž tela 
v sprche či pri kúpeli, 
ktorou jemne odstráni 
odumreté bunky čím 
omladí a zároveň 
prekrví vašu pokožku.  
Pravidelnou masážou 
dokážete zmierniť  
prejavy celulitídy 
a vyhladiť pokožku.

mydElničky

Najvačší výber drevených ručne vyrobených 
mydelničiek na Slovensku. Spolu s prírodnými 
mydlami Bodhi osviežite vašu kúpeľňu vôňou 
prírody a exotiky. Všetky mydelničky sú  vyrobené 
ručne z kvalitných tvrdých drevín ako mahagón, 
kokos, jaseň a z dreva sono.

ElEktrické diFÚzEry

Ultrazvukové difuzéry sú inovatívne 
zvhlčovače vzduchu. Vytvárajú ultra-jemnú 
aromaterapeutickú hmlu. 

100% prirodné ručne 
šúľané vónne tyčinky. 
Bez chemickych prísad 
a  umelých aróm.



› www.bodhispa.sk

navŠtívtE náŠ 
intErnEtový obchod 



100% prírodné masážne oleje 
a kvalitné výrobky v terapeutickej 
kvalite v praktickom kabitnenom 
balení pre veľkoodberateľov 
nájdete v našom katalógu boDhi 
Proffesional. 

Ponuka PrE ProFEsionálov 
produkty pre masérov, masážne centrá, hotely a spa

ako Používať 

Masážne oleje a praktické rady  
pre masérov a terapeutov  

čítajte na našom blogu alebo  
v Profi Katalógu.

Pre Vaše Spa zostavíme presné BODHI 
procedúry s použitím liečivej aromaterapie 
a inšiporvané orientálnymi tradíciami 
thajských kúpeľov.   

◊ Masážne oleje Terapeutickej kvality  
100% prírodné

◊ Výživné telové peelingy  
 100% prírodné

◊ Masky na telo pre celotelové procedúry
◊ Revitalizačné telové mlieka
◊ Čistiace produkty na tvár
◊ Starostlivosť o nohy 
◊ Masážne vankúše
◊ Masážne vankúše na tvár
◊ Masážne valčeky
◊ Pomôcky na masáž



o bodhi

ručná Práca a EkolÓGiazáruka kvality cErtiFikácia

Je pre nás samozrejmosťou čistota produk-
tov a pravosť prísad. Používame tradičné 
postupy výroby. Najväčšia vďaka patrí 
však Vám, našim spokojným zákazníkom. 
Ďakujeme za Vaše postrehy a návrhy, za 
Váš záujem, ktorý nás zaväzuje k napre-
dovaniu. Naše služby sú stále bohatšie 
a výber produktov väčší. Ak vám tu niečo 
chýba, kontaktujte nás prostredníctvom 
e-mailu: info@bodhispa.sk

Väčšina našich produktov je vyrábaná ruč-
ne podľa tradičných prírodných receptúr 
a v menších manufaktúrach. Ručná práca 
dodáva výrobkom jedinečnosť a kvalitu. 
Pri  dodržiavaní všetkých hygienických 
a pracovných štandardov dbáme aj na to, 
aby naše výrobky a výrobné procesy nema-
li negatívny vplyv na ekológiu.

Naše kozmetické výrobky sú vyrábané 
podľa noriem GMP a sú certifi kované FDA 
v Thajsku. V EU sú výrobky registrované 
v európskej databáze pre kozmetické 
výrobky – CPNP. Základné suroviny 
pochádzajú z ekologického hospodárstva 
a dlhodobo udržateľných plantáží – certifi -
káty RSPO. Žiadny z našich výrobkov nebol 
testovaný na zvieratách.



nakuPujtE so zĽavou a zarábajtE 

Chcete sa podieľať na rozširovaní značky BODHI v Čechách 
a na Slovensku? Chcete vedieť ako si zarobiť a zároveň 
nakupovať so zľavou?  

Radi Vás privítame, podporíme, naučíme ako spoločne  
predstaviť ľuďom Bodhi SPA. Spoznať krásu. Orientálnu čistotu.  
Liečivé ako aj terapeutické účinky použitých ingrediencií.  
Pre spoluprácu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu. 






