ZĽAVY
UŽ OD 25 %

PROFESSIONALS
Produkty pre masérov, masážne centrá,
kozmetické salóny, SPA a wellness

HARMONIZUJTE
TELO A ZMYSLY
Vitajte vo svete thajského SPA – Originálna a jedinečná
kozmetika, založená na tradíciách dávnych orientálnych kúpeľov,
posilní vášho ducha a obnoví prirodzenú krásu a zdravie.
BODHI PROFESSIONALs
– široký sortiment
produktov pre celú radu
procedúr.
Pre Vaše Spa zostavíme presné
BODHI procedúry s použitím
liečivej aromaterapie. Ponúkame
Vám a Vašim zákazníkom
skutočne kvalitné produkty, ktoré
kombinujú silu rastlín, najjemnejšie
textúry a vyvážené arómy.
Viac ako 150 produktov
z profesionálnej rady pre SPA
a wellness, ktoré vytvoria
vo vašom SPA atmosféru relaxu
a exotiky.

Vdýchnite Vášmu SPA vôňu
diaľok a ponúknite Vašim
klientom rituál orientálnych
kúpeľov, pocit skutočného
relaxu a výnimočnosti.

Väčšina našich produktov je
vyrábaná ručne podľa tradičných
prírodných receptúr a v menších
manufaktúrach. Ručná práca
dodáva výrobkom jedinečnosť
a kvalitu.
Pri dodržiavaní všetkých
hygienických či pracovných
štandardoch dbáme aj na to,
aby naše výrobky a výrobné
procesy nemali negatívny
vplyv na ekológiu. Vačšina
naších výrobkov má
RECYKLOVATEĽNÝ OBAL.
Všetky výrobky Bodhi sú
vyrobené v Thajsku podľa normy
GMP. Výrobky sú registrované
v EÚ databáze kozmetických
výrobkov – CPNP. Väčšina
surovín pochádza z udržateľných
menších hospodárstiev.

Od roku 2018 si Ružu a Levanduľu
pestujeme na vlastných
poliach v mestečku Gabarevo
v bulharskom ružovom údolí.

Bodhi v preklade zo sanskrtu
znamená osvietenie.
Toto je nirvána života. Úplná
harmónia mysle a tela.
Po čom mnohí túžia, ale nie
každý vie, kde má začať
túto cestu… SPA je najlepším
miestom pre prvé kroky
pri hľadaní harmónie.
Pri hľadaní vášho Bodhi.

PRÍRODNÁ
KOZMETIKA

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

V našich kozmetických prípravkoch nie
sú žiadne škodlivé chemické zlúčeniny,
ktoré by sa mohli akumulovať
v tele. Tiež nepoužívame zložky, ktoré
nie sú dobre známe, alebo ich
účinok nie je dlhodobo preukázaný.
Produkty Bodhi sú bezpečné pre Vaše telo
a bezpečné pre životné prostredie.

TVÁROVÉ
OŠETRENIA
Vdýchnite Vášmu SPA vôňu
diaľok a ponúknite Vašim
klientom rituál orientálnych
kúpeľov, pocit skutočného
relaxu a výnimočnosti.

Nové pleťové produkty BODHI nabité aktívnymi
prírodnými zložkami, stimulujú regeneračné
procesy pokožky, zdôraznia prirodzenú
krásu a dodajú zdravý a mladistvý vzhľad pleti.
25 pleťových produktov Vám umožňuje vytvoriť
komplexné procedúry, vrátane počiatočného
a hĺbkového čistenia, zvlhčovania, starostlivosť
o rôzne typy pleti a masáž.

PLEŤOVÁ KOZMETIKA PRE
PROFESIONÁLOV

Ponúkame produkty v troch základných
radách s aktívnou rastlinnou zložkou:
PLEŤOVÁ RADA

GRANÁTOVÉ JABLKO
Nabitá antioxidantami a prírodnou náhradou estrogénu, redukuje
nerovnosti pokožky, hydratuje. Rastlinný výťažok z granátového jablka
pôsobí proti príznakom starnutia pokožky, obnovuje elasticitu pokožky,
udržiava ju vláčnu a hladkú. Vďaka vysokému obsahu vitamínu C
podporuje tvorbu kolagénu, ktorý pomáha zmierňovať tvorbu vrások.
Zároveň udržiava kožné bunky vyživované, napomáha regenerácii
a podporuje hojenie. Vhodné pre ženy vo veku 40 +.

MICELÁRNA VODA
S ALOE VERA

ČISTIACI PLEŤOVÝ
KRÉM

Univerzálny produkt na šetrné
čistenie a účinné odličovanie
tváre a očí. Hydratovaná, čistá
a zamatová pokožka je pripravená
na ďalšiu starostlivosť.
Vhodný aj na citlivú pokožku.
1 Dávka: 3 – 5 ml

Pleťové rady: Jazmín /
Granátové jablko / Yuzu
Jemný krém s aktívnymi
rastlinnými výťažkami, ktorý
sa premení na jemnú penu,
poskytuje hĺbkové detoxikačné
čistenie, čím chráni
pokožku pred toxínmi.
1 Dávka: 1 – 2 ml

PLEŤOVÁ RADA

YUZU

Omladzujúci a osviežujúci účinok pre mastnú a normálnu pleť.
Vynikajúco hydratuje a dodáva pokožke viditeľnú vitalitu. Japonské
ovocie Yuzu vzniklo skrížením citrónu a mandarínky. Yuzu je obľúbené pre
jeho osviežujúce a vzpružujúce účinky. V pleťových produktoch prináša
množstvo benefitov. Rozjasní a oživí pleť, napomáha zlepšeniu krvného
obehu, bojuje proti starnutiu pokožky pomocou množstva prítomných
antioxidantov a obzvlášť vysokého obsahu vitamín A a C.

PLEŤOVÁ RADA
Luxusná rada pre zrelú pleť. Tento vzácny kvet omámi každého svojou
intenzívnou orientálnou vôňou. Jazmínový esenciálny olej je uznávaný pre
svoje hojivé a protizápalové účinky na pleť, preto sa vynikajúco hodí na
ošetrenie problémovej pokožky, pomáha pri dermatitíde, suchej a citlivej
pokožke. Je antiseptický, antifungálny, bojuje proti mikróbom. Vynikajúco
vyvažuje hydratáciu v pleti, či už ide o mastnú alebo priveľmi suchú pleť.
Je bojovníkom pri psoriáze, zápaloch a ďalších dermatologických problémoch.
Je ideálny pre dámy so zrelou pokožkou.

GRANÁTOVÉ JABLKO

JAZMÍN

YUZU

MICELÁRNA VODA
TONIKUM B / C
ČISTIACI PLEŤOVÝ KRÉM
PLEŤOVÝ PÍLING
PLEŤOVÁ MASKA

Čistiaca Hydratačná
Antiagingová

od 14,25 €

REGENERAČNÉ
TONIKUM

JAZMÍN

UNIVERZÁLNY PRODUKT

250 ml

krémová

krémová

Pleťové rady: na citlivú
a suchú pleť / na mastnú
a problematickú pleť
Tonikum s extraktom z uhorky
a japonskej slivky na citlivú
a suchú pleť, vyrovnáva, rozjasňuje
a zvlhčuje dehydratovanú,
unavenú pokožku. So vzácnym
výťažkom z hamamelu
virgínskeho hojí a regeneruje
pleť, pomáha upokojiť
začervenanú pokožku. Použitie
tonika po umytí alebo vyčistení,
pomáha dosiahnuť rovnováhu pH
a tak zvyšuje účinnosť
následnej starostlivosti o pleť.
1 Dávka: 5 ml

150 ml

12,38 €

PLEŤOVÝ PÍLING
S TRSTINOVÝM
CUKROM
Pleťové rady: Yuzu / Jazmín /
Granátové jablko
Extra šetrný prírodný pleťový
píling s trstinovým cukrom
na báze rastlinných olejov
a bambuckého masla pomáha
odstrániť odumreté epidermálne
bunky. Aktívne rastlinné
zložky stimulujú prietok krvi
do pokožky a zlepšujú jej výživu.
Ricínový olej vyhladzuje
vrásky a osvieži pleť. Výsledkom
je maximálny účinok:
čistenie, výživa a hydratácia.
1 Dávka: 3 – 5 ml

kaolínová

MASÁŽNY KRÉM 
ZÁVEREČNÝ KRÉM

Hydratačný
Antiagingový

500 ml

od 29,25 €

200 ml

od 17,63 €

PLEŤOVE MASKY
NA BÁZE KAOLÍNU

PLEŤOVÝ
ZÁVEREČNÝ KRÉM

Pleťové rady: Yuzu /
Čistiaca bez vône
Maska na báze kaolínu je dnes
nevyhnutnosťou pre obyvateľov
veľkomesta, ktorých pokožka
je vystavená agresívnemu
prostrediu. Unavená pokožka
potrebuje hĺbkové čistenie
a zbavenie sa škodlivých toxínov.
Kaolinové masky zvládnu
túto úlohu s ľahkosťou. Absorpčné
zložky vyťahujú nečistoty na
povrch a tiež odstránia prebytočné
látky a zvyšky kožného mazu
a make-upu. Esenciálny olej Yuzu
posilňuje prirodzenú ochrannú
bariéru a dodá potrebné
antioxidanty.

Pleťové rady: Jazmín / Yuzu /
Granátové jablko / Anti-age bez
vône / Hydratačný bez vône
Pleťový krém pre finálnu ochranu
a výživu pokožky, pomáha
dokonale zrelaxovať, vyhladiť pleť
a dodať jej zdravý vzhľad. Extrakt
z baobabu hlboko obnovuje
a vyživuje bunky epidermy.
Vitamín E a bioaktívne výťažky
z kaktusu opuncie chránia
pokožku pred voľnými radikálmi
uvoľňovaným UV žiarením
a zabraňujú starnutiu pokožky.
Pomocou rastlinného skvalánu sa
zlepšuje okysličenie buniek
a vstrebávanie živín. Pre dobre
upravenú a žiarivú pokožku tváre,
krku a dekoltu!

200 ml

od 26,25 €

200 ml

od 41,25 €
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Použitie rady GRANÁTOVÉ
JABLKO, ktorá je nabitá
antioxidantmi a prírodnou
náhradou estrogénu,
redukuje nerovnosti pokožky
a hydratuje.

žk

500 ml

PREMIUM FACE CARE

Použitie rady YUZU pleť
dostatočne revitalizuje,
dezinfikuje a omladí. Použitím
kaolínovej masky pleť
podporí vstrebávanie účinných
látok a tak maximalizuje
účinok ošetrenia.

„COLLAGEN BOOST
WITH POMEGRANATE“
Ošetrenie pre zrelú a unavenú
pleť 45 min.

zlo

Pleťové rady: Granátové jablko
/ Jazmín
Hydratačná bez vône /
Antiagingová bez vône
Maska poskytuje pokožke osobitnú
starostlivosť, dodatočnú výživu
špeciálnymi pridanými fyto
prvkami. Pomáha udržiavať
hladinu hydratácie pokožky,
a je výbornou prevenciou
na predčasné starnutie. Aktívne
rastlinné extrakty z listov Baobabu
a Aloe Vera obnovia hydrolipidovú vrstvu epidermis, bojujú
proti suchej pokožke. Rastlinný
skvalán zabezpečí nasýtenie
buniek kyslíkom. Extrakt
z morských rias poskytuje ďalšiu
hydratáciu a zabezpečuje výživu.

„YOUNG REFRESH WITH
SUNNY YUZU“ Ošetrenie pre
mastnú pleť 90 min.

é

Pleťové rady: Granátové jablko
/ Jazmín / Yuzu
Krém poskytuje ľahkú
a dlhotrvajúcu kĺzavosť pri masáži
tváre, saturuje pokožku
prospešnými stopovými prvkami
a účinnými látkami. Extrakt
z rias dodáva živiny, posilňuje
pokožku do hĺbky a zachováva
kontúry tváre. Esenciálne oleje
chránia pred škodlivými toxínmi
a ich antioxidačné vlastnosti
ochránia kožné bunky. Masážny
krém je zároveň hydratačný
prostriedok, ktorý udržuje
prirodzenú úroveň vlhkosti pleti.

BODHI® PROCEDÚRY
PRÍKLADY NAŠICH
ZNAČKOVÝCH
SIGNATURE PROCEDÚR

zlo

PLEŤOVÉ MASKY NA
KRÉMOVOM ZÁKLADE

é

PLEŤOVÝ MASÁŽNY
KRÉM

KROK 1

ODLÍČENIE, ČISTENIE
Úvodné odlíčenie a čistenie pokožky tváre, krku
a dekoltu micelárnou vodou.

Micelárna voda 3 – 6 ml

Micelárna voda 3 – 6 ml

KROK 2

HĹBKOVÉ ČISTENIE
Aplikujte na pokožku po dobu 2 – 3 minút

Čistiaci krém na tvár Yuzu 2 ml

Čistiaci krém na tvár
Granátové Jablko 2 ml

KROK 3

TÓNOVANIE PLETI
Kozmetické tampóny namočte pleťovým tonikom
a rozotrite ich po celej tvári, krku a dekolte.

Tonikum na mastnú
a problematickú pleť 6 ml

KROK 4

JEMNÝ PÍLING
Krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke
na tvári a krku po dobu 3 – 5 minút
Poznámka: pri dermatologických ochoreniach
a spálenej pokožke, tento krok vynechajte.

Pleťový píling s trstinovým
cukrom Yuzu 6 ml

Pleťový píling s trstinovým
cukrom Granátové Jablko 6 ml

KROK 5

MASÁŽ TVÁRE
Masážny krém medzi dlaňami a rozotrite po celej
tvári. Masírujte 15 – 20 minút.

Pleťový Masážny krém
na tvár Yuzu 5 ml

Pleťový Masážny krém na tvár
Granátové Jablko 5 ml

KROK 6

VÝŽIVNÁ MASKA
Širokým štetcom nanášajte masku na tvár
Yuzu Kaolin, rozotierajte po celej tvári až ku krku
a hornej časti dekoltu.

Yuzu Kaolinová
pleťová maska 5 ml

KROK 7

STAROSTLIVOSŤ O RUKY
Kým maska na tvár pôsobí, váš zákazník ocení,
ak venujete pozornosť aj pokožke rúk. Použite
zvyšok pílingu a následne aplikujte krém na ruky.

Krém na ruky
Siamese Therapy 3 ml

KROK 8

TÓNOVANIE
2 vatové tampóny nasýťte tonikom
na mastnú pleť a utrite celú plochu masky.

KROK 9

HYDRATÁCIA
Jemne rozotrite krém na tvár medzi dve dlane
a následne nanášajte po celej tvári, krku a dekolte.

Pleťový záverečný krém
na tvár Yuzu 2 ml

Pleťový záverečný krém na tvár
Granátové Jablko 2 ml

KROK 10

AROMATERAPIA
Záverečný ritual na konci procedúry si nalejte
do dlane 1 ml rastlinného oleja. Pridajte 1 kvapku
esenciálneho oleja a nad tvárou zákazníka
nechajte vôňu inhalovať po dobu 5 nádychov.

Základný masážny olej 1 ml +
Esenciálny olej (podľa
výberu zákazníka) 1 kvapka

Základný masážny olej 1 ml +
Esenciálny olej (podľa
výberu zákazníka) 1 kvapka

Nákupná cena
procedúry od 3,49 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 33

Nákupná cena procedúry
od 1,79 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 33

Pri pleťových procedúrach môžete postupovať
podľa uvedeného návodu v rámci jednej
procedúry. K tvárovým ošetreniam ponúkame
osobné zaškolenie priamo u Vás.

Základom pílingových produktov
je zmes rastlinných olejov
s prírodnou exfoliačnou zložkou:
trstinový cukor alebo morská
a himalájska soľ. Telové pílingy
sú obohatené o čisté esenciálne
oleje, ktorých hojivý
a regeneračný účinok preniká cez
pokožku do tela a tak pomáhajú
osviežiť a zrelaxovať i myseľ.
Aktívnou zložkou je bambucké
maslo, ktoré pomáha zanechať
pokožke jej prirodzenú vlhkosť.
Bodhi prírodné telové pílingy
sú šetrné k pokožke, odstránia
odumreté epidermálne bunky,
nevysušujú a hydratujú.

TELOVÝ PÍLING SIAMESE THERAPY
S HIMALÁJSKOU SOĽOU

TELOVÝ PÍLING TANGERÍNKA
A LEVANDUĽA S HIMALÁJSKOU
SOĽOU
TELOVÝ PÍLING GREP
S HIMALÁJSKOU SOĽOU
0

0%P

DNÉ

„Nezáleží na tom, akú liečbu alebo procedúru zvolíte,
kde sa podáva, aké prísady, oleje alebo esencie
použijete, najprirodzenejší a najliečivejší bude vždy
starostlivý dotyk.“

RÍRO

BODHI ponúka kozmetiku pre špeciálnu celo-telovú
starostlivosť pre zákazníkov Vašich SPA
a Wellness centier. Doprajte im luxusné procedúry
či rituály s prírodnou kozmetikou BODHI.

ČISTIACI TELOVÝ PÍLING ČAJOVNÍK
S MORSKOU SOĽOU

1

TELOVÉ
PROCEDÚRY

TELOVÉ OLEJOVÉ PÍLINGY
S BAMBUCKÝM MASLOM

1 kg
od 41,25 €

TELOVÝ PÍLING JAZMÍN
S MORSKOU SOĽOU
TELOVÝ PÍLING TRSTINOVÝ
CUKOR A KOKOSOVÝ ORECH
TELOVÝ PÍLING
TRSTINOVÝ CUKOR A KÁVA
TRSTINOVÝ CUKOR KOKOS A MÄTA

ÚČINOK
√
√
√
√
√

Odstraňuje odumreté bunky na pokožke
Stimuluje regeneráciu buniek
Zlepšuje absorbčné vlastnosti pokožky
Zlepšuje mikrocirkuláciu krvi a lymfy
Zjemňuje a dostatočne vyživuje pokožku

AKO POUŽÍVAŤ
Naneste píling na mokrú pokožku – pred ošetrením
sa odporúča zákazníkovi horúca sprcha alebo sauna.
Pílingová masáž sa vykonáva krúživými pohybmi,
ak je to potrebné, pridáva sa k zmesi trochu vody.
Po ošetrení by mal zákazník podstúpiť sprchu, aby
sa odstránili časti pílingu. Ak sa vykonáva píling
iba na časti tela, je možné zvyšný píling odstrániť
pomocou bavlnenej rukavice navlhčenej v teplej
vode. Jedna kúra na ošetrenie celého tela vyžaduje
približne 40 – 70 g pílingu. V prípade manikúry
alebo pedikúry približne 1 lyžica – 10 g. Výsledkom
je dostatočne ošetrená pokožka so zdravou farbou,
obsiahnuté rastlinné a esenciálne oleje tak hĺbkovo
prenikajú do pokožky.

UPOZORNENIE
Nevykonávajte píling, ak je pokožka slnkom
podráždená alebo poranená.

KRÉMOVÉ TELOVÉ
PÍLINGY

KRÉMOVÝ TELOVÝ PÍLING
ŠKORICA & VANILKA

Ak uprednostňujete jemnejšiu
procedúru a vaša pokožka
je už dostatočne hydratovaná,
využite pílingy na báze jemných
krémov.

KRÉMOVÝ TELOVÝ PÍLING
CITRÓNOVÁ TRÁVA

TELOVÉ MLIEKA
Telové mlieka s krásnymi
voňavými kombináciami pre
extra pôžitok a hydratáciu.

KRÉMOVÝ TELOVÝ PÍLING LIČI
CITRUS MIX

KRÉMOVÝ TELOVÝ PÍLING
LEVANDUĽA

1 kg

LOTUS A GERÁNIUM

AKO POUŽÍVAŤ

AKO POUŽÍVAŤ

KOKOS A VANILKA

Naneste píling na vyčistenú pokožku v častiach –
chrbát, ruky, nohy, dekolt, brucho, zadok. Píling
môžete zmiešať s malým množstvom vody,
aby sa lepšie rozotieral. Krúživými pohybmi pokožku
jemne premasírujte, opláchnite vlažnou vodou,
ideálna je sprcha. Aplikujte max. 1 krát týždenne.

ZELENÝ ČAJ

Telové mlieko môžete použiť na špeciálne telové
procedúry alebo na záverečnú hydratáciu po telovej
maske, pílingu, terapeutických alebo relaxačných
kúpeľoch, depilácii, pedikúre, manikúre, vodných
procedúrach a pod.

SPICE THERAPY
SIAMESE THERAPY
FLORAL THERAPY

Kvalitné telové masky na
profesionálne použitie sú založené
na báze vyživujúcich krémov
a vzácnych ílov, ktoré pokožku
spevnia, vyživia, detoxikujú alebo
pomôžu v boji proti celulitíde.

TELOVÁ MASKA ÍLOVÁ
ANTICELULITÍDNA

TEKUTÉ MYDLÁ
A SPRCHOVÉ GÉLY

TELOVÁ MASKA
KRÉMOVÁ VYŽIVUJÚCA

Bezsulfátové sprchové gély
a tekuté mydlá s krásnou
exotickou arómou nespôsobujú
alergie. Vďaka bylinným
aktívnym látkam a esenciálnym
olejom okrem očistnej funkcie
vyživujú a z regenerujú pokožku.

TELOVÁ MASKA ČISTIACA
S KURKUMOU
TELOVÁ MASKA ÍLOVÁ
DETOXIKAČNÁ

TELOVÁ MASKA
KRÉMOVÁ ZOŠTÍHĽUJÚCA

250 ml
1l
od 12,75 €
od 33,75 €

od 44.25 €

TELOVÉ MASKY

Vďaka jemnej textúre, ktorej základ
tvorí jojobový a ryžový olej, obohatený
o vitamín E, hodváb, hydrolyzované
bielkoviny, dobre sa nanáša a rýchlo
vstrebáva a zanecháva pokožku zamatovo
jemnú, dodáva vitálnu energiu. Zvlhčuje
a obnovuje.

TEKUTÉ MYDLO SIAMESE THERAPY
s éterickými olejmi z citrónovej trávy a levandule

TEKUTÉ MYDLO FLORAL THERAPY
s éterickými olejmi z levandule a harmančeka

SPRCHOVÝ GÉL KOKOS-VANILKA
s výťažkami a arómou kokosu a vanilky

SPRCHOVÝ GÉL ZELENÝ ČAJ
s extraktom a arómou zeleného čaju

AKO POUŽÍVAŤ
AKO POUŽÍVAŤ

1 kg
od 51,75 €

Maska musí byť aplikovaná v hustej vrstve
na problémové oblasti alebo na celé telo po dobu
20 – 30 minút a opláchnutá vodou. Odporúča
sa následná aplikácia zvlhčujúceho mlieka alebo
masáž olejom či krémom.

Použite pred celotelovými procedúrami alebo ako
dennú rutinu pre Vaše SPA.

250 ml
1l
od 10.40 €
od 33.75 €

0%P

1

0

RÍRO

DNÉ

AROMATERAPEUTICKÉ
MASÁŽNE OLEJE
Obsahujú liečivé esenciálne oleje, ktoré
sú 50- až 70-krát efektívnejšie než
samotné bylinky, a tak si dokážu poradiť
s mnohými zdravotnými problémami.
Pri masáži prenikajú do organizmu cez pokožku, sliznice
a dýchaním. Následne prúdia po energetických
dráhach a pôsobia na naše zmysly. Zmierňujú fyzické
symptómy a zároveň pôsobia aj na emocionálnej a mentálnej
rovine, čím prepájajú telo a myseľ.

MASÁŽNE OLEJE
Prírodné zmesi najkvalitnejších
rastlinných olejov, ktoré
pochádzajú z udržateľných
plantáži a majú BIO certifikát.
Bodhi masážne oleje sa delia do troch kategórií
aromaterapeutické, aromatické a základné.
Prvá kategória sú 100 % prírodné a okrem základných
olejov obsahujú aj vzácne esenciálne oleje,
ktoré dodávajú masážnemu oleju nielen arómu,
ale aj terapeutické vlastnosti. Aromatické oleje
sú 99 % prírodné a obsahujú arómy najvyššej
kvality. Vačšina ovocia, s výnimkou citrusových
plodov bohužiaľ neobsahuje esenciálne oleje,
ako napr. populárne mango, papája, a preto
sú oleje doplnené o arómu. V našich výrobkoch
používame iba tie aromy, ktoré sú určené pre
kozmetické výrobky a nie sú škodlivé pre zdravie.
Všetky naše masážne oleje sú vyvážené zmesi pre
masáž tela, aby sa ľahko vstrebávali a rozotierali,
nezanechávali mastný film na pokožke
a mastné škvrny na uterákoch. Vďaka dokonalej
rozotoierateľnosti na aroma masáž celého tela
stačí len 20 – 30 ml oleja.

100 ml
1l / 5l

od 9,75 €
od 21.68 €

CITRÓNOVÁ TRÁVA

LEVANDUĽA

POMARANČ A ZÁZVOR

Oviežujúca vôňa čistého
esenciálneho oleja z citrónovej
trávy, dodá vášmu telu
novú energiu a rozjasní myseľ.
Olej má antiseptické
a antidepresívne účinky
a spomaľuje starnutie buniek.

So silicou z liečivej levandule
dokonale zrelaxuje vašu myseľ
a zaženie stres. Olej je ideálny
pre tehotné mamičky ako aj detskú
citlivú pokožku. Upokojujúce,
antiseptické a protizápalové
účinky levandule sú prínosné pri
kožných problémoch.

Vôňa ovocia a kvetov získaná
z čistých esenciálnych olejov
z pomaranča, zázvoru a geránia
pohladí vaše zmysly, navodí
celkové uvoľnenie a podporí
duševnú rovnováhu.

OLEJ Z RYŽOVÝCH OTRÚB

KURKUMA

MÄTA A LEVANDUĽA

CHILLI

vyživuje pokožku vitamínmi a antioxidantmi.

Ideálny masážny olej na
detoxikačnú masáž, na zničenú
alebo pokožku alebo pri
zápalových ochoreniach. Kurkuma
poskytne nielen výživu a obnovu
pokožke, ale blahodárny vplyv
pre zdravie celého organizmu.

Upokojujúca vôňa levandule
s prímesou mäty pôsobí ako hojivý
balzam na unavenú a prepracovanú myseľ, napomáha prekrveniu
a regenerácii tkanív, hojí drobné
ranky na pokožke a pomáha pri
nespavosti.

Zahrievajúca, energizujúca masáž,
ktorá preberie každého. Výborný
olej na prekrvenie, pri svalovici,
pri pocite prichádzajúcej choroby,
alebo únavy.

Treťou kategóriou a základ pre naše masážne oleje
tvoria olej z ryžových otrúb a kokosový olej, ktoré
pokožku zanechávajú vláčnu a hĺbkovo vyživenú.
Tieto dva oleje sú najviac vhodné na masáž tela
a ich výnimočné vlastnosti sa navzájom dopĺňajú.

KOKOSOVÝ OLEJ
je bohatý na mastné kyseliny, pokožku
hĺbkovo vyživuje a zároveň vytvára ochrannú
bariéru, ktorá udržuje vlhkosť vo vnútri.

BODHI MASÁŽNE OLEJE
√ Harmonizujú telo i myseľ
√ Majú regeneračné účinky
√ Zvlhčujú a vyživujú pokožku
√ Zvyšujú pružnosť pokožky

1

FLORAL THERAPY

RUŽA

Luxusný masážny olej kombinuje
liečivú silu harmančekovej
a levanduľovej silice. Táto bylinnokvetinová terapia je pre telo
relaxačným zážitkom s výnimočnou
vôňou a aromaterapeutickým
účinkom. Je vhodný i pre budúce
mamičky. Upokojí telo aj myseľ
a zanechá pokožku voňavú a vláčnu.

Telový olej zanecháva pokožku
zamatovo hebkú ako lístky ruží.
Pozitívne ovplyvňuje psychiku.
Prináša pocit harmónie a dôvery,
stimuluje mozog a upokojuje
srdce. Podporuje ženskosť,
vhodný pre ženy v každom veku.

100 % prírodný kokosový a ryžový
olej bez vône je ideálny na masáž
alergikov, tehotných žien a ľudí
citlivých na vône. V chladnom
období olej dodáva pokožke
potrebnú hydratáciu a výživu
a v lete pomáha chrániť pokožku
pred škodlivým UV žiarením.
Základný olej je výbornou
podkladovou zložkou pre výrobu
vlastného aromaterapeutického
masážneho oleja. Odporúča sa pri
akútnych i dlhodobých problémoch
z únavy a preťaženia svalstva.
Má relaxačné účinky. Je vhodný
pre citlivú pleť. Priaznivo pôsobí
na pokožku.

MANGO

LYCHEE (LIČI)

Rastlinné oleje sú doplnené krásnou
exotickou vôňou Manga, ktorá pôsobí
upokojujúco na nervový systém,
pomáha eliminovať stres a nervozitu
a zlepšuje kvalitu spánku.

Svieži a vitalizujúci masážny olej
s vôňou exotického ovocia Liči.
Povzbudzujúci a vyživujúci olej
vhodný pri únave.

DNÉ

PAPAYA

D

NÉ

od 9 €
od 21,68 €

ÍR O

9

Exotická vôňa dodá energiu a rozhýčka
aj najnáročnejšie čuchové bunky. Táto
unikátna vôňa vás prenesie do slnkom
zaliateho tropického raja a vašu masáž
povýši na nezabudnuteľný moment.

100 ml
1l

1

0%P

1l
5l

0

0%P

Panenský kokosový olej obsahuje
veľa vitamínu E a antioxidantov,
ktoré ošetria pokožku a spomalia
jej starnutie. Navyše kokosový olej
pôsobí antimykoticky. Má krásnu
kokosovú vôňu. Krásne vyživí
a hydratuje pokožku. Je vhodný
pre všetky typy pokožky,
aj na problematickú pokožku
(napr. ekzematickú) a malé deti.
Na celotelové alebo lokálne masáže.

od 13,43 €
od 56,25 €

180 ml
1l / 5l

od 9,75 €
od 26,18 €

ODPORÚČANIE

AROMATICKÉ
MASÁŽNE OLEJE

P
9% R

0

ORGANICKÝ
KOKOSOVÝ OLEJ

1

ZÁKLADNÝ OLEJ

Vďaka obsahu 4 čistých
esenciálnych olejov – klinčeka,
čierneho korenia, bergamotu
a limetky zahreje a uvoľní boľavé
či unavené svalstvo, odstráni
napätie a chráni pokožku pred
predčasným starnutím.
Jedinečná korenistá vôňa sa teší
obľube u mužov aj žien.

DNÉ

od 16,13 €
od 23,93 €

SPICE THERAPY

Tradičná thajská receptúra
v aromaterapii. Citrónová tráva
v osviežujúcej harmónii s čistou
silicou z levandule rýchlo zaženie aj
tie najchmúrnejšie myšlienky
a stres, uvoľní a rozjasní myseľ
a pôsobí ako prírodný antioxidant.
Pokožka bude po masáži hĺbkovo
hydratovaná a vyživená.

RÍRO

250 ml
1l

SIAMESE THERAPY

RÍRO

0%P

RÍRO

0

ZÁKLADNÉ
MASÁŽNE OLEJE

DNÉ

EXKLUZÍVNE
MASÁŽNE OLEJE

LOTOS
Prijemne chladivá, kvetinovo omamná
vôňa lotosu urobí z vašich masáží
nevšedný zážitok. Vitamín E
v kombinácii s prvotriednymi
rastlinnými olejmi zanechá pokožku
vyživenú a vláčnu.

JAZMÍN
Zmyselná vôňa je vhodná pre
výnimočné chvíle. Zaženie stres,
zrelaxuje myseľ, povzbudí
a povznesie ducha na dobrú
náladu a prebudí túžbu.

YUZU
Veľmi svieži a vitalizujúci masážny
olej s vôňou citrusového ovocia
Yuzu pochádzajúceho až
z ďalekého Japonska. Je vhodný na
každodenné použitie a je obzvlášť
vhodný pri únave a strese pri
zostarnutej a nevyživenej pokožke.

Pri výbere masážnych olejov ktoré
obsahujú esenciálne oleje,
voľba arómy by mala byť založená
na pocitoch klienta. Tie sa môžu
meniť v priebehu času – časom,
niektorý olej ktorý vyzeral, že je
neprijatelný, môže sa zdať neskôr ako
veľmi dobrý. To súvisí s emóciami
človeka, ktoré sú prepojené na fyzický
stav a túžby v danom okamihu.

AKO POUŽÍVAŤ
Tesne pred masážou olej zohrejte
na telovú teplotu. Zahrejte si ruky,
aby neboli studené. Nalejte potrebné
množstvo oleja do rúk a aplikujte
masáž. Pre výraznejšiu vôňu
alebo silnejší terapeutický účinok,
môžete pridať 2 – 5 kvapiek
esenciálneho oleja alebo zmesi olejov
do 10 ml masážneho oleja.
Olej uložte na chladnom mieste, aby sa
predišlo priamemu slnečnému žiareniu.

MASÁŽNE KRÉMY

MANGO
BRAZÍLSKE
ORECHY

Novinkou sú prémiové
celotelové masážne krémy.
Vďaka týmto výnimočným
produktom môžeme
venovať Vašim zákazníkom
špeciálnu starostlivosť.

LIČI
YUZU
JAZMÍN
1l

ANTICELULITÍDNY
MASÁŽNY KRÉM –
HOT CHILLI

Pomáha zmierňovať únavu
namáhaných nôh, stará sa
o pokožku chodidiel. Ochladzuje
pokožku, dezodorizuje
a dodáva nohám lepší vzhľad.
Má antibakteriálne a regeneračné
vlastnosti.

Účinný pomocník pri nápravných
a anticelulitídnych masážnych
procedúrach. Dodáva pokožke
pružnosť, štruktúru, svieži
a tónovaný vzhľad. Zmierňuje
opuchy, odvodňuje. Stimuluje
krvný obeh a metabolizmus
tekutín v tkanivách.
Dostupné na dopyt. Dodacia
lehota 2 mesiace.

29,25 €

Detoxikačná Telová procedúra “Citrus Harmony” 90 minút
KROK 1

Telový píling himalájska soľ a grep

Píling celého tela a následná sprcha

80 g

KROK 2

Telová maska Detoxikačná

Maska na chrbát a končatiny

100 ml

KROK 3

Telové mlieko Citrusový mix / Alebo
Masážny olej Lemongrass

Revitalizácia telovým mliekom
alebo záverečná masáž aroma olejom

25 ml

Nákupná cena
procedúry od 9,32 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 10

od 29,25 €

MASÁŽNY KRÉM
NA NOHY – GÁFOR
A MENTOL

1l

PRÍKLADY BODHI®
TELOVÝCH PROCEDÚR

1l

44,25 €

Zoštíhľujúca a anticelulitídna Telová procedúra
“Energizing Remedy” 90 minút
KROK 1

Telový píling trstinový cukor a káva

Píling celého tela a následná sprcha

80 g

KROK 2

Telová maska zoštíhľujúca

Maska na chrbát a končatiny

100 ml

KROK 3

Masážny olej pomaranč a zázvor

Zahrievajúca olejová masáž celého tela

20 ml

Nákupná cena
procedúry od 9,17 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 10

Vyživujúca Telová procedúra “Tranqulity” 60 minút
KROK 1

Telový píling TEA TREE

Píling celého tela a následná sprcha

KROK 2

Masážny olej FLORAL THERAPY

Relaxačná aroma masáž tela

80 g
20 ml

Nákupná cena
procedúry od 3,30 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 10

Thajská Masáž Chodidiel ”FOOT AWAKE” 45 minút
KROK 1

Soľ do kúpeľa Levanduľa a Mäta

Soľný kúpeľ chodidlá a nohy

50 g

KROK 2

Telový píling SIAMESE THERAPY

Jemný píling chodidiel

10 g

KROK 3

Krém na nohy Menthol & Gaphor

Thajská Masáž chodidiel
a krém na na nohy

5 ml

Nákupná cena
procedúry od 1,84 �
Minimálny počet
procedúr z balenia 10

ESENCIÁLNE OLEJE

procedúra ruky “LIFE” *súčasť väčšej procedúry
KROK 1

Telový píling Kokos a Vanilka

Ruky

3 ml

KROK 2

Hand Cream Rice Milk

Ruky

2 ml

Nákupná cena
procedúry od 0,25 �
Minimálny počet
procedúr z 1 l balenia 10

Olejová Masáž “AROMATHERAPY RELIEF” 60/90 minút
KROK 1

Masážny olej SIAMESE THERAPY

Celé telo

20 – 30 ml

nákupná cena procedúry
od 0,50 �

Masáž herbalnými vankúšmi “DEEP HEAT” 90 minút
KROK 1

Thajská masáž

Chrbát, šija ramená a chodidlá

KROK 2

Masáž herbalnými vankúšikmi

Chrbát, šija a ramená

Nákupná cena procedúry
od 3.55 �

Bodhi esenciálne oleje sú 100 %
čisté a prírodné. Stimulujú
zmysly a tak priaznivo pôsobia
na duševný stav a rovnováhu.
Vône z esenciálneho oleja
môžu utíšiť bolesť hlavy,
urýchliť hojenie, či upokojiť
napätie v nervovom systéme.
Esenciálne oleje prenikajú do
nášho organizmu dýchaním, cez
pokožku a sliznice. Sú základom
aromaterapie, ktorá pôsobí
na rovine fyzickej i psychickej,
harmonizujú telo, myseľ i emócie.

Využite kabinetné balenia našich najobľúbenejších
esenciálnych olejov, vo zvýhodnených cenách.
Využijete ich do masážnych olejov na prípravu alebo
ako doplnok procedúr alebo na prevoňanie
Vašich priestorov pomocou elektrického difuzéra
či aromalampy.

APLIKÁCIA
Pre jednu masáž použite do 30 ml základného
masážneho oleja a 20 – 30 kvapiek vybraného
esenciálneho oleja. Ideálnym postupom je dať Vášmu
zákazníkovi na výber z viacerých vôní, pričom
výberu musí predchádzať zdravotná konzultácia.
Kabinetné balenia sú dostupné pre
vybrané druhy esenciálnych olejov.
Kompletný zoznam esenciálnych olejov
nájdete v samostatnom cenníku.

10 ml
50 ml
100 ml
od 4,90 €
od 24,00 €

DOPLNKY PRE MASÉROV
MASÁŽNE BYLINNÉ
VANKÚŠE
Originálny vankúš plnený zmesou
aromatických liečivých bylín.
Látky, ktoré sa z bylín uvoľňujú,
podporujú krvný a lymfatický
obeh, uvoľňujú svalové napätie,
liečia výrony a stuhnuté kĺby.

200 gr telový vankúš
100 gr vankúš na tvár
od 6,68 €
od 4,43 €

VYBAVENIE VÁŠHO
WELLNESS CENTRA
MASÁŽNE VALČEKY
Masážny valec je jednoduchou
a účinnou pomôckou pri bolesti
svalov. Guličky upevnené
na rúčke rotujú a tak premasírujú
svaly a prispejú k celkovému
prekrveniu a uvoľneniu tela.
VEĽKOSTI
√ 19 cm priemer
jednej guličky 4,5 cm
√ 16 cm priemer
jednej guličky asi 4 cm

od 8,93 €

MASÁŽNY JEŽKO

REFLEXNÁ PALIČKA

Praktický pomocník
na automasáž kdekoľvek
a kedykoľvek, ale aj
ako pomôcka pre masérov.

Každý masér ju zúžitkuje pri
reflexnej terapii chodidiel alebo
rúk, obojstranne použiteľná.

VEĽKOSŤ
√ 7 cm
od 2,62 €

TIP
Tú istú vôňu esenciálneho
oleja pridajte do
aromalampy v miestnosti
alebo na aroma vankúš
pre zvýšenie zážitku
a účinku aromaterapie.

VEĽKOSŤ
√ 15 cm od 3,52 €

Do Vášho salónu či wellness
centra Vám zabezpečíme
výstavné regály z masívneho
dreva pre retailové produkty
BODHI, doplnky pre masáže
z prírodného dreva a ratanu,
či ďalšie exotické dizajnové
doplnky pre dosiahnutie
výnimočnej atmosféry a chvíle
relaxu.

SPOLUPRACOVAŤ
S NAMI SA OPLATÍ
Nasledujeme a učíme sa od majstrov vo wellness životnom štýle z kontinentu, kde tradície
národ ctí viac ako pokrok, kde relax a duševná pohoda je rovnako dôležitá ako fyzické
zdravie. Prinášame našim zákazníkom kúsok
tejto filozofie so všetkým, čo k tomuto zážitku
patrí – tradičné receptúry, kvalitné suroviny
z ekologického poľnohospodárstva, spolupráca s fairtrade dodávateľmi a samozrejme
osobný vzťah k nášmu zákazníkovi.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane
DPH s veľ koobchodnou zľavou 25 %.

VAŠE BENEFITY
√ Zľava od 25 % a viac podľa individuálne
nastavených podmienok
√ Doručenie do 24 hodín po SR a ČR
√ Doprava zdarma
√ Testéry zdarma
√ Odborné poradenstvo pri
nastavení procedúr, kurzy aromaterapie
√ Marketingová podpora

PODMIENKY
PRE SPOLUPRÁCU
√ Minimálna objednávka
√ Minimálny ročný odber v individuálne
dohodnutom objeme pre zľavové kategórie

Bodhi s. r. o.
+421 950 300 180
info@bodhispa.sk
www.bodhispa.sk
www.bodhi.cz
www.bodhi.hu

