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Zapraszamy do świata niekończących się doznań, które daje 
nam natura.

Zabiegi premium Spa Senses oferują najwyższej jakości 
sensoryczne doświadczenie wellness dzięki darom natury – 
to bezcenne naturalne składniki, które aktywują wszystkie 
zmysły.

Skarby natury
dla dobrego
samopoczucia
Twojej skóry



Rośliny, kwiaty,
minerały, kamienie
szlachetne
i przyprawy

SIŁA NATURY

Bogactwo i siła natury oferuje nam szeroką gamę korzyści. 
Dlatego też nowa linia ekskluzywnych rytuałów Spa Senses 
wykorzystuje to, co w ziemi najcenniejsze i najpotężniejsze, aby 
rozpieszczać ciało i umysł: jej drogocenne składniki.

Od elementów ukrytych w zakamarkach przyrody aż po te z głębi 
ziemi, każdy skarb natury jest unikalnym doświadczeniem dla 
ciała i duszy. 



Linia inspirowana
naturą, która
pobudza zmysły

Odkryj Spa Senses, pełną gamę ekskluzywnych zabiegów 
inspirowanych żywiołami natury, które zamieniają każdy rytuał w 
wyjątkowe i trwałe doświadczenie wellness.

Pobudź wszystkie zmysły dzięki wyjątkowym konsystencjom, które 
wtapiają się w skórę, oraz różnorodności wspaniałych zapachów 
inspirowanych aromaterapią.

1
WYJĄTKOWE PEELINGI

2
NIEZWYKŁE OKŁADY

3
EKSKLUZYWNE MASAŻE
i olejki eteryczne
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Wyjątkowe
Peelingi

Tak jak diament musi zostać oszlifowany, aby 
ukazać swoje piękno, tak nasza skóra potrzebuje 

oczyszczenia. Od łagodnego i odżywczego 
awokado po najmocniejsze sole termalne, każdy 

z tych skarbów dba o skórę i zapewnia różny 
stopień złuszczania aby ją odnowić i ożywić, 

pozostawiając gładką i jednolitą.



ORANGE AND APRICOT CREAM PEEL
KREM ZŁUSZCZAJĄCY Z POMARAŃCZĄ I MORELĄ

Pomarańcza
i Morela
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2
STRONG
MOCNY

3
MEDIUM
ŚREDNI

4
SOFT
ŁAGODNY

1
SUPER STRONG
ESKTRA MOCNY

Sole Morskie
THERMAL SALT PEEL
PEELING Z SOLI MORSKIEJ  |  800 g

Drobinki złuszczającej soli, wielowiekowego skarbu z 
Salies-de-Bearn, zawierają bogatą i wysoko skoncentrowaną 
kompozycję minerałów dla intensywnej odnowy skóry oraz 
odświeżających i energetyzujących doznań zmysłowych.

Węgiel
CHARCOAL MUD PEEL
BŁOTO ZŁUSZCZAJĄCE Z WĘGLEM  |  200 ml i 500 ml

Organiczne błoto i węgiel drzewny zmywają, wygładzają i 
oczyszczają skórę. Rezultat: remineralizujący i detoksykujący 
efekt natury dzięki drobnym cząsteczkom czarnego piasku, 
które umożliwiają naturalną i głęboką eksfoliację oraz 
oczyszczającym i absorbującym właściwościom węgla 
drzewnego.

Sezam 
i Awokado
SESAME AND AVOCADO BUTTER PEEL
MASŁO ZŁUSZCZAJĄCE Z SEZAMEM I AWOKADO   |  200 ml i 500 ml

Olej z awokado oraz sezam odżywiają skórę, pozostawiając ją 
nawilżoną i miękką oraz delikatnie złuszczoną. Odżywcza siła 
natury zapewni ciału miękkość, której potrzebuje.

Pomarańcza 
i Morela
ORANGE AND APRICOT CREAM PEEL
KREM ZŁUSZCZAJĄCY Z POMARAŃCZĄ I MORELĄ  |  200 ml i 500 ml 

Mikrocząsteczki pomarańczy, pestek moreli i winogron 
oczyszczają, wygładzają i nawilżają skórę, odnawiając i 
dotleniając skórę ciała. Te skarby przywracają skórze blask 
dzięki ich średniej sile złuszczania.



Niezwykłe
Okłady

Dla każdego typu skóry istnieją odpowiednie 
skarby z natury. Silnie działające składniki 
wnikają w skórę i dotykiem natury otulają i 

rozpieszczają całe ciało w zmysłowym rytuale, 
głęboko je odżywiając i rewitalizując za pomocą 

wyjątkowych tekstur.



HEMATITE MUD WRAP
OKŁAD Z BŁOTA Z HEMATYTEM

Hematyt
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2
REMINERALIZUJĄCY

3
DETOKSYKUJĄCY

4
POBUDZAJĄCY
KRĄŻENIE

1
ENERGIZUJĄCY

Szafir
SAPPHIRE CREAM WRAP
KREMOWY OKŁAD Z SZAFIREM  |  2000 ml

Kremowy, energetyzujący okład na ciało z szafirowymi 
drobinkami, które rozjaśniają i rewitalizują skórę. Ten 
klejnot wellness, znany również jako niebiański kamień 
szlachetny, dodaje skórze blasku i głęboko ją 
rewitalizuje.

Hematyt
HEMATITE MUD WRAP
OKŁAD Z BŁOTA Z HEMATYTEM  |  2000 ml

Wyciąg z hematytu, organiczne błoto i woda z 
Salies-de-Bearn wzmacniają mechanizmy obronne 
skóry. Natura naprawia skórę dzięki działaniu 
ujędrniającemu i remineralizującemu.

Zielona herbata
GREEN TEA EFFERVESCENT WRAP
MUSUJĄCY OKŁAD Z ZIELONEJ HERBATY  |  2000 ml

Ten okład na ciało z efektem rozgrzania jest 
opracowany na bazie zielonej herbaty i owoców 
cytrusowych, które usuwają płyny i zanieczyszczenia ze 
skóry, dzięki dużej mocy stymulującej naturalnych 
składników.

Woda
z lodowca
GLACIER WATER COOLING GEL WRAP
ŻELOWY OKŁAD CHŁODZĄCY Z WODĄ Z LODOWCA  |  500 ml

Woda z lodowca, różowy pieprz, mięta i eukaliptus to 
naturalne składniki, które tworzą ten stymulujący okład 
na ciało. Jest idealny do zmęczonych nóg, ponieważ 
pomaga poprawić krążenie i daje poczucie ukojenia i 
świeżości.



Ekskluzywne
Masaże

Tak jak topi się złoto, aby nadać mu kształt 
klejnotów, tak skarby natury są topione, aby 

pielęgnować i odnawiać skórę. 
Intensywne aromaty i bogate tekstury 

inspirowane najodleglejszymi miejscami na ziemi 
otwierają drzwi do ekskluzywnej podróży doznań.



CANNABIS MASSAGE CREAM
KREM DO MASAŻU Z KONOPI

Konopie
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2
PRZYWRACAJĄCY
RÓWNOWAGĘ

3
NAWILŻAJĄCY

4
KOJĄCY

5
RELAKSUJĄCY

1
ANTYSTRESOWY

Malachit
MALACHITE MASSAGE BALM
BALSAM DO MASAŻU Z MALACHITEM   |  500 ml

Antyoksydacyjny olejek do masażu ciała z ekstraktem z 
malachitu. Ten klejnot natury nawilża, remineralizuje skórę, 
rozluźnia napięcia i łagodzi stres.

Indyjskie Przyprawy
INDIAN SPICES MASSAGE OIL
OLEJEK DO MASAŻU Z INDYJSKIMI PRZYPRAWAMI  |  750 ml

Indyjskie przyprawy, kokos, sezam i czarny kminek nadają temu 
olejkowi do masażu ciała równoważący efekt, relaksując 
wszystkie zmysły. Natura pomoże przywrócić równowagę 
naszego ciała i umysłu oraz naprawić skórę.

Bambus i Lotos
BAMBOO & LOTUS MASSAGE RICH CREAM
SKONCENTROWANY KREM DO MASAŻU Z BAMBUSEM I LOTOSEM  |  500 ml

Ten krem do masażu ciała składa się z bambusa, kwiatu 
lotosu i lilii wodnej. Te naturalne składniki są 
odpowiedzialne za remineralizację i tonizację skóry w 
celu jej pełnego nawilżenia.

Konopie
CANNABIS MASSAGE CREAM
KREM DO MASAŻU Z KONOPII  |  200 ml i 500 ml

Krem do masażu ciała z ekstraktem z konopi, masłem shea i 
wzbogacony o kapsułki z witaminą E, które rozpuszczając się 
dostarczają antyoksydantów. Olej z konopi ma działanie 
łagodzące i przeciwzapalne na skórę.

Soja i Pomarańcza
SOY & ORANGE MASSAGE CANDLE
ŚWIECA DO MASAŻU Z SOJĄ I POMARAŃCZĄ  |  200 ml

Świeca do masażu ciała, która zamienia się w olejek o niezwykłym 
aromacie, dzięki apetycznym nutom pomarańczy. Naturalne 
skarby, takie jak soja i kokos, zapewniają ciału niezrównaną 
pielęgnację i relaks.
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Olejki
Eteryczne
Rozpocznij każdy zabieg 
od rytuału powitalnego

Imbir i Gorzka 
Pomarańcza
GINGER & BITTER ORANGE ESSENCE
ESENCJA IMBIRU I GORZKIEJ POMARAŃCZY
PRZYWRACAJĄCY ENERGIĘ

To połączenie dwóch olejków eterycznych stymuluje i reaktywuje 
zmysły, aby otworzyć drzwi do świata doznań zabiegów Spa Senses. 
Idealna również do aromatyzowania wody.

Lawenda i Cynamon
LAVENDER & CINNAMON ESSENCE
ESENCIA LAWENDY I CYNAMONU
ANTYSTRESOWY

Ekskluzywna synergia dwóch olejków eterycznych, która odpręża i koi 
wszystkie zmysły oraz przygotowuje ciało do każdego zabiegu 
sensorycznego. Idealna również do aromatyzowania wody.
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Orchidea 
i Dzika Róża

ORCHID AND WILD ROSES BODY LOTION
PŁYNNE MLECZKO DO CIAŁA Z ORCHIDEĄ I DZIKĄ RÓŻĄ   |  200 ml

Natura daje nam bezcenne skarby, takie jak orchidea, mak, 
ylang-ylang i dzika róża, które delikatnie oczyszczają, 

przywracają równowagę i nawilżają skórę.
Ta przyjemna konsystencja łączy w sobie lekkość i komfort 
serum do ciała z kremowym nawilżeniem i maksymalną 

pielęgnacją.



Gama produktów z natury do tworzenia 
unikalnych rytuałów.

Rytuały Sensoryczne

Rytuał złuszczający 
do ciała
Odnowa skóry dzięki peelingowi, który pozostawia 
skórę aksamitnie gładką, niezależnie od rodzaju 
skóry poddanej zabiegowi. Zaczyna się od rytuału 
powitalnego, a kończy na rytuale złuszczania 
całego ciała, dostosowanym do potrzeb każdej 
skóry.

Masaże sygnaturowe - 
podróż w różne strony 
świata
Skeyndor podróżował po świecie w poszukiwaniu 
najlepszych terapii wellness, aby dostarczyć nam 
najbardziej ekskluzywne masaże, które odprężają 
umysł i aktywują zmysły. Wszystko spod ręki 
najlepszych fachowców z różnych stron świata. 
Rozpoczyna się od rytuału powitalnego i 
kontynuowany jest wybranym masażem Signature 
Massage.

PEELING Z SOLI MORSKIEJ
ESKTRA MOCNY

BŁOTO ZŁUSZCZAJĄCE Z WĘGLEM
MOCNY

KREM ZŁUSZCZAJĄCY Z POMARAŃCZĄ I MORELĄ
ŚREDNI

MASŁO ZŁUSZCZAJĄCE Z SEZAMEM I AWOKADO
ŁAGODNY

ARABIAN OASIS 
INDIAN ROOTS 

INDIAN ROOTS
BALANSUJĄCY

THAI EXPERIENCE
ENERGETYZUJĄCY

DEEP PACIFIC 
WYCISZAJĄCY

MEDITERRANEAN ORIGINS
ROZLUŹNIAJĄCY

ENERGIZUJĄCY RYTUAŁ DLA CIAŁA
ROZŚWIETLENIE I ENERGIA
PEELING + KREMOWY OKŁAD Z SZAFIREM + MASAŻ

REMINERALIZUJĄCY RYTUAŁ DLA CIAŁA
NAWILŻAJĄCY I UJĘDRNIAJĄCY
PEELING + OKŁAD Z BŁOTA Z HEMATYTEM + MASAŻ

DETOKSYKUJĄCY RYTUAŁ DLA CIAŁA
OCZYSZCZAJĄCY I ODNAWIAJĄCY
PEELING + MUSUJĄCY OKŁAD Z ZIELONEJ HERBATY + MASAŻ

POBUDZAJĄCY KRĄŻENIE RYTUAŁ DLA CIAŁA
DRENUJĄCY I STYMULUJĄCY
PEELING + ŻELOWY OKŁAD CHŁODZĄCY Z WODĄ Z LODOWCA + MASAŻ

Kompletny odprężający 
rytuał dla ciała
Poznajcie rytuały wellness: ekskluzywna biżuteria 
dla skóry w formie peelingów, okładów i masaży, 
które oczyszczają, odżywiają i relaksują ciało i 
umysł. Ekskluzywne zapachy i unikalne tekstury 
wtapiają się w skórę, dając natychmiastowe uczucie 
relaksu i dobrego samopoczucia.


