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Най-карасивото SPA преживяване
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Масажът... посредством нашите ръце ние осигуряваме спокойствие, релакс и хармония… а
когато го съчетам с познанията на източната философия, получаваме новата козметична серия
на Selvert Thermal – Spirit of SPA.
Sprit of SPA е най-карасивото SPA преживяване, което създава връзката между източния и
западния свят. Sprit of SPA ни предлага уникална козметика, терапии и ритуали, които успяват
да обединят положителните емоции с холистичния подход, да съчетаят западните масажни
похвати с различните източни техники като аюрведа масаж, масаж с билкови торбички,
вулканични камъни, бамбукови пръчки..

Тази комбинация ни обгръща с положителна енергия, терапиите създават
неповторимо усещане за топлина и хармония за тялото и духа, и ни предлага
есенцията на SPA философията, нейния дух...
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А к т и в н и т е в е щ е с т в а – есенцията на Изтока и Запада...
ОРИЗОВО МАСЛО
Благодарение на биоактивните вещества, които
съдържа – гама-оризанол и токотриеноли
(витамин Е комплекс), оризовото масло е 40-60
пъти по-мощен антиоксидант от токоферола
(витамин Е)
СУСАМОВО МАСЛО
Едно изключително масло, което намира широко
приложение поради хидратиращите, емолиентни и
релаксиращи свойства, както и високата му
проникваща способност.
ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕРЕШОВ ЦВЯТ
Специфичността на екстракта от цветовете на
японската череша (сакура на японски) се дължи на
веществото рутин, което осигурява успокояващ,
омекотяващ и хидратиращ ефект.
ЕКСТРАКТ ОТ ЦВЯТ НА СВЕЩЕНИЯ
ЛОТУС (NENUPHAR ОТ КИТАЙ)
Лотусът е почитан още от древността, поради
многообразните му козметични свойства –
предотвратява натрупването на мазнини, дренира,
регенерира и възстановява тъканите
БАМБУК
Бамбуковите
пръчки,
след
процес
на
пулверизация, са трансформирани във фин прах от
микро-фибри,
които
благоприятстват
ексфолиацията на кожата.
ЦВЯТ НА ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА
Това цвете е един от най-богатите източници на
изофлавони, които проявяват заздравяващи,
стягащи и обновяващи тъканите свойства.
ЕКСТРАКТ ОТ РУСКУС, КОРАТА НА
ЛИМОН И ЗЛАТНА ПРЪЧИЦА
С оптимизирането на сместа от тези три
растителни екстракта се получава иновативна и
ефективна формула с успокояващ, деконжестивен
ефект, която активира
циркулацията и
предотвратява едемите.
МАСЛО ОТ НЕВЕН
Това растително масло, богато на витамини,
регенериращи и емолиентни вещества е с висока
хранителна стойност за кожата. Проявава
противовъзпалителни,
анти-септични,
регенериращи и оздравяващи свойства.
ЕКСТРАКТ ОТ ЛАЙКА (БИЗАБОЛОЛ)
Противовъзпалителните,
успокояващи,
деконжестивни и оздравяващи свойства на
бизаболола осигуряват грижа и за найчувствителната кожа.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ:
Портокал (Сирия): препоръчва се за изравнявяне
на тена на кожата, спомага за отстраняване на
петната по кожата.
Дива (японска) мента (Япония): успокоява
главболието, с тонизиращи и стимулиращи
свойства. Благодарение на съдържанието на
ментол, оказва успокояващ ефект при уморени
или подути крака,.
Канела (Шри Ланка): кората на канелата
притежава анти-септични свойства, оказва
стимулиращ
ефект,
особено
върху
кръвообращението.
Иланг-иланг (Малайзия): цветето на цветята,
иланг-иланг стимулира, балансира и регенерира
клетките.
Камфор (Китай): етерично масло, изключително
ефективно при мускулни и ставни болки. Има
аналгетичен
(болкоуспокояващ),
притивовъзпалителен,
анти-септичен
и
стимулиращ ефект.
Хвойна (Южна Европа): етеричното масло от
плода на хвойната е със стимулиращо,
почистващо и успокояващо действие.
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Терапиите на Spirit of SPA
ритуали за красота, хармония и здраве:
САНСКРИТСКИ РИТУАЛ от Индия:
Балансираща, регенерираща и хидратираща
терапия; фантастичен ритуал, който съчетава
въздействието на вулканичните камъни и
цветните листа с елементи от древно-индийската
философия аюрведа.

РЕМОДЕЛИРАЩА ГРИЖА С БАМБУК
от Китай
Редуцираща и стягаща терапия; хармония на
цветя и ароматни билки в комбинация с
екзотичен балансиращ масаж с бамбукови
пръчици.

ВИТАЛ КУНДАЛИНИ
ФИТО-ТАИ ЕСЕНС РИТУАЛ от Тайланд
Анти-стрес,
дренираща
и
детоксикираща Специална витализираща терапия - необходимия
терапия; основна грижа, съпъствана от цялостен баланс между духа и тялото се възстановява с
и възстановяващ масаж на тялото с торбички с цветя, олио и холистичен термален масаж.
ароматни билки от Тайланд.
ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРАПИЯ ОТ МАЙКАТА
ЗЕМЯ от Япония
Геотермална, релаксираща мускулите терапия;
ексклузивна грижа, която свързва топлината на
ръцете и олиото с енергията и температурата на
вулканични камъни от Япония.

ГЕОФЛОРАЛНА ХАРМОНИЯ
Анти-стрес терапия на краката; комбинация на
ексфолиращото и регенериращо действие на
репинг с макови цветчета с ефекта на
геотермалния масаж.
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Професионалните продукти. Изобилие от есенции, които пробуждат сетивата.
Като един изкусен търговец на билки, добавяйки ориенталски нюанси, Spirit of SPA ни
разкрива всичко необходимо за SPA ритуалите: серия продукти, осигуряващи на клиента
удивителни преживявания, заради които той винаги ще се завръща при нас...
ЦВЕТНО ОЛИО
Специално създадено за мануален масаж или за масаж с камъни, билкови торбички и др., олиото
съдържа сусамово масло за база и екстракт от цвят на лотус.
ЕСЕНЦИАЛЕН ХОЛИСТИЧЕН ГЕЛ
Идеална база за създаване на специален пилинг (смесен с цветния микс) или специфичен натурален
репинг (смесен с анти-целулитната билкова пудра).
ЦВЕТЕН МИКС
Надробени на малки парчета цветчета от мак и бъз, които смесени с есенциалния холистичен гел
образуват уникален пилинг, почистват и регенерират кожата, потапяйки ни в атмосферата на ориента.
АНТИ-ЦЕЛУЛИТНА БИЛКОВА ПУДРА
Смес от ароматни билки с анти-целулитни свойства. Добавена към есенциалния холистичен гел,
пудрата образува репинг, който оказва ремоделиращ ефект
ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРАТ
Течен концентрат за тяло с почистващи, детоксикиращи и подобряващи кръвообръщението свойства,
благодарение на растителните екстракти от рускус, лимонена кора и златна пръчица.
АНТИ-СТРЕС КОНЦЕНТРАТ
Течен концентрат за тяло с анти-оксидантен ефект, който благодарение на уникалния си състав,
предотвратява стареенето на кожата и възстановява хармонията на тялото и духа.
ЦВЕТЕН БАЛСАМ
Този деликатен и копринено нежен балсам, предназначен за мануален масаж или масаж с бамбукови
пръчки и съдържащ екстракти от черешов и лотусов цвят ни обгръща в своите аромати.
ЦВЕТЕН ЕЛИКСИР
Екзотичният еликсир с аромати на черешов цвят, лотус и невен е създаден специално за вана, за да ни
въведе в свта на ароматите и хармонията.
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Част от нашите терапии са създадени като комбинация на козметичните продукти с
философията аюрведа. Аюрведа ни учи, че всяко живо същество във Вселената се състои от 5
основни елемента: земя, вода, огън,, въздух и ефир...Използвайки принципите от
древноиндийската философия, Spirit of SPA ни предлага три балансиращи масла, съобразени с
трите доши (енергии) на всеки човек: Вата, Пита и Кафа, за да ни разкрият пътя към здравето и
хармонията...
РЕЛАКСИРАЩО ГОРЕЩО МАСЛО ЗА ВАТА ДОША.
Смес от релаксиращи и горещи етерични масла, която осигурява необходимия баланс на хора с Вата доша
(въздух и ефир).
РЕЛАКСИРАЩО ОХЛАЖДАЩО МАСЛО ЗА ПИТА ДОША.
Смес от релаксиращи и студени етерични масла, която осигурява нужния баланс за хора с доша Пита (огън).
СТИМУЛИРАЩО МАСЛО ЗА КАФА ДОША.
Смес от стимулиращи етерични масла, която осигурява нужния баланс за хора с доша Кафа (земя и вода).

АКСЕСОАРИ
ТАЙ БИЛКОВИ ТОРБИЧКИ
Комплект от 2 билкови торбички, приготвени по традиционна тайландска рецепта и опаковани в чист лен.
Шафран, зелен лимон, пачули, камфор – всички тези билки релаксират, подобряват кръвообръщението,
дренират и съдзват покой за тялото и духа.
ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ.
Комплект от 60 камъка, опаковани в атрактивна и практична дървена кутия. Комплектът, който съдържа
вулканични и речни камъни и полускъпоценни камъни за седемте чакри е основен компонент при
третирането на тялото и духа и за освобождаването на напрежението и безпокойството.
БАМБУКОВИ ПРЪЧКИ.
Идеалният инструмент за цялостен и ефективен ремоделиращ и дрениращ масаж. Комплектът съдържа три
бамбукови пръчки с различен диаметър и дължина.

Клиентски продукти. Най-прецизната грижа за кожата.
Четири продукта, които ни осигуряват хармония, топлина и чувственост, откривайки
нов начин да се насладим на грижите за кожата на тялото

ESSENTIAL EXFOLIATING BATH GEL.
Ексфолиращ гел за тяло, обогатен с бамбук - един ритуал за банята, който събужда жизнеността на кожата.
ANTI-CELLULITE EMULSION WITH SACRED LOTUS FLOWER.
Нежна възтановяваща емулсия с нотки от Изтока. Свещеният лотус, наричан още китайска водна лилия,
който се съдържа в продукта, предлага най-екзотичната и ароматна обновяваща грижа за кожата.
REFRESHING GEL FOR LEGS.
Специален гел за уморени крака, богат на екстракти от златна пръчица, лимон и рускус, които създават
неповторимо усещане за свежест.
FLORAL FIRMING BALM.
Необикновен подарък от Западна Азия под формата на балсам, източник на богати активни вещества като
рубинова детелина, които ни обгръщат с копринена нежност и осигуряват здравина и еластичност на кожата.
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Искряща и непреходна красота
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Всичко от което се нуждаете, за да поглезите Вашата кожа -

храна, блясък, еластичност,
тонус и жизненост, сега вече може да го имате с 24k Gold Care 24К златна грижа –
елегантността и финеса в козметиката.
24k Gold Care, със своите активни вещества като златото, смятана за еликсира на красотата и
младостта, Ви предлага интензивна и глобална анти-бръчки терапия. Злато за лицето и
тялото, способно да разкрие по-сияйна, стегната, млада и жизнена кожа...златна кожа...
Това е луксозната серия на Selvert Thermal. Това е 24k Gold Care (24К златна грижа)
Вие я познавате, Вие я желаете, Вие я получавате...

Вие я познавате, Вие я желаете, Вие я получавате...
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Луксът на изисканата козметика...
Злато 24К
Лифтинг ефект, придава блясък на кожата.
Перлен прах
Стяга, регенерира, омекотява кожата.
Диамантен прах
Натурален ексфолиант.
Екстракт от Spilanthes Acmella
Ремоделира, регенерира, стяга кожата.
Масло от жожоба
Хидратира, защитава, омекотява кожата.
Хиалуронова киселина
Хидратира, омекотява, анти-бръчки ефект.
Лактобионова киселина
Противовъзпалителен, хидратиращ, обновяващ и
депигментиращ ефект.
Пептид-8
Анти-бръчки, релаксиращ ефект
Екстракт от Vitis Vinifera
Анти-оксидантни, защитни, хидратиращи свойства.
Масло от невен
Регенериращи, емолиентни, противовъзпалителни,
оздравяващи свойства.
Цинков оксид:
Защитава и успокоява
Биозахариди
Противовъзпалителен,
анти-алергичен,
защитен
ефект.
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Професионални продукти
И ако кожата е жизнено необходима за нас - тя осъществява
връзка със заобикалящата ни среда, регулира телесната ни
температура и ни защитава, тогава защо да не се грижим за
нея, сякаш е едно бижу?...

24K GOLD CARE. 24К златна грижа Ви предлага
благородна грижа в две професионални терапии:

Терапиите:
GOLD CAPRICES – ЗЛАТНИ КАПРИЗИ.
Пакетна терапия за лице от пет процедури,
предназначена да обнови и регенерира зрялата
кожа и да възстанови нейния блясък, блясъка на
златото...
GOLD THERMAL MAXIMUM – ЗЛАТЕН
ТЕРМАЛЕН МАКСИМУМ
Терапия за тяло, която прави кожата гладка,
стегната и искряща. Предназначена е да
възстанови кожата след лятото или да я
подготви за тези специални случаи, когато Вие
трябва да изглеждате най-добре...
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Продукти за поддържане у дома
Злато за Вашата кожа,
елексир на младостта
Pure Gold Serum
Серум Чисто Злато. Висококачествен
чувствен концентрат с микрочастици от
чисто злато, който осигурява на кожата
несравними
грижи
за
блясък
и
регенерация на кожата.

Pure Gold Cream
Крем Чисто Злато.Изтънчен крем за зряла
кожа с микрочастици от чисто злато,
който осигурява луксозен блясък и
регенерация на кожата.
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Вече знаем, че всичко, което използваме за храна ни носи полза и нови усещания и
като козметика. Това е възможно с Delicatessen – фина и съблазнителна серия на
Selvert Thermal.
Благодарение на възхитително вкусния коктейл от съставки, Delicatessen ни потапя в
чувствената атмосфера на пленителни аромати и възхитителни текстури.
Няма човек, който да остане безразличен към обогатените с Delicatessen козметични
терапии, комбинация на най-ексклузивните и деликатни вещества от света на
вкусовете.
Съчетанието на висша, ефективна козметика и затрогващи усещания прави серията
Delicatessen уникална.
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Активни вещества
Соя
Активните вещества в Delicatessen са така прецизно
С
двоен
механизъм
на
действие:
подбрани, че Вашата кожа е по-прекрасна от
аминокиселините на соята стимулират клетъчното
всякога...
обновяване; подобрява здравината и еластичността
на кожата и предотвратява нейното отпускане.
Маракуя и ягоди
Този екстракт е богат на захари и органични
Овес
киселини, които реминерализират, хидратират и
Благодарение на емолиентните свойства,
тонизират кожата.
екстрактът защитава капилярите и омекотява
кожата.
Мате, папая и червено вино
Съдържат флавоноиди, които осигуряват
Ориз
устойчивост
на
капилярите
и
тяхната
Наличието на гама-оризанол обуславя антипропускливост, оказват анти-оксидантен ефект.
оксидантните и себорегулиращи свойства.
Портокал, зелен лимон и грейпфрут
Кокосов орех и малина
Осигуряват изобилие от захари, алфа хидрокси
Фино смляната черупка на кокосовия орех в
киселини, витамин С, про-витамин А... за да
комбинация с изсушените семенца на малините
възстановият жизнеността на кожата.
осигуряват перфектната ексфолиация на кожата.
Кафе и какао
Масло от авокадо
В този екстракт се съдържат повече от 800
Масло
с
мощни
анти-оксидантни,
активни вещества, които тонизират и регенерират
кожата, редуцират липидите и спомагат за дермопротекторни, хидратиращи и емолиентни
свойства.
оформяне на силуета.
Кисело мляко
Зелен чай
Съдържанието на лактоза, млечна киселина,
Тези
листа
съдържат
много
висока
протеини
и
липиди
обуславя
концентрация на полифеноли, които имат анти- витамини,
изключителните подхранващи, хидратиращи и
оксидантен и възстановяващ тъканите ефект.
омекотяващи кожата свойства
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Терапиите
Delicatessen създаде за Вас шест възхитителни терапии, които представляват комбинация на
най-ексклузивните и деликатни вещества от света на вкусовете с ефикасността на
козметиката Selvert Thermal. Уникални терапии, предизвикващи нови усещания, продукти с
иновативни текстури и прелестни аромати, определят серията Delicatessen като философския
камък в козметиката.
“Термална наслада с ягоди и маракуя”
Хидратация - лице.
“Термален зърнен микс със зелен чай”
Регенерация, стягане - лице.
“Деликатна селекция, потопена в мус
от кисело мляко”
Хидратация - тяло

“Термална комбинация на цитруси в
червено вино”
Почистване и детоксикация на тяло
“Шоколадово фондю и суфле с аромат
на кафе“
Моделиране - тяло
“Смес, сервирана с ванилия и кокос”
Регенериране - тяло

Меню за красота
Професионално
За начало: Ордьовър
Ензимен пилинг с папаин.
Ексфолиращ скраб гел с кокосови гранули.

За активиране: Предястие
Концентрат с маракуя и ягодов сироп.
Концентрат с червено вино и гроздови семки
Концентрат за тяло с какао и кафе.
Освежаващ концентрат със зелен чай.

У дома
За начало: Ордьовър
Скраб мармалад от малини.

За добра форма: Основно ястие
Лек хидратиращ крем с кисело мляко
Богат стягащ крем със соя
Гел-серум за очен контур със зелен чай

За добра форма: Основно ястие
Вкусен хидратиращ крем с ягодово кисело мляко.
Богат крем сьс соя и масло от авокадо.
За финал: Десерт
Крем-суфле с шоколад, кафе и грейпфрут
Фитомляко с кокос, овес и ванилия.
Емулсия-коктейл от мате, папая и червено вино
Емулсия-суфле с шоколад и кафе
За финал: Десерт
Фитомляко с ванилия
Маска-мус с кисело мляко
Гел-мармалад от зелен лимон, портокал и грейпфрут.
Маска шоколадово фондю, наслада за сетивата
Гел обогатен със соя / Меланж от овес, ориз и соя

l’ocean
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Ексклузивна грижа за красотата от дълбините на морето

l’ocean
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Съвременната концепция за термализъм обединява всички терапии свързани с:
Термални води, богати на йони, резултат от процесите на филтрация през хилядолетията.
Таласотерапия – води и вещества с морски произход, богати на минерлни соли и
олигоелементи.
Ароматерапия – ароматни продукти, които обикновено се използват като допълнение към
таласотерапиите и в SPA центровете.
Selvert Thermal е козметична марка, която обхваща всички козметични компоненти,
включени в съвременната концепция за термализъм:
Козметика с термална вода – базовата серия Selvert Thermal Essential Line, Urban Response,
L’Esprit Dermatologique
Таласотерапевтична козметика – серията L’Ocean
Selvert Thermal, със своите почти 200 продукта, представлява най-пълната и завършена
термална серия продукти за естетични терапии.

L’Ocean е серия козметични продукти на Selvert Thermal за естетични таласотерапевтични
терапии. Морският произход на активните вещества в L’Ocean обуславя изобилието на
минерални соли, олигоелементи и др., които водят до постигането на прекрасни резултати
от процедурите за лице и тяло.

l’ocean
Активни вещества
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Основни вещества в Selvet Thermal L’Ocean:
Кал от Мъртво море и от древния океан Тетис
Реминерализира, почиства, стимулира, подобрява дишането
Екстракт от Lithothanium
Ексфолиращи, абсорбиращи и реминерализиращи свойства
Морски варовици
Почистващи, реминерализиращи свойства
Екстракт от Fucus Vesiculosus
Анти-целулитен, дренажен, филмогенен, реминерализиращ ефект
Екстракт от Laminaria Digitata
Реминерализира, хидратира, тонизира
Екстракт от Chodrus Crispus
Хидратиращ, филмогенен, репариращ ефект
Екстракт от Spirulina Maxima
Регенерира, анти-оксидант
Екстракт от Undaria Pinatifida
Енергизиращ, хидратиращ, филмогенен ефект
Phyconnexine®
Стягащ, анти-бръчки ефект
Aoasine®
Стягащ, регенериращ ефект
Морска коприна
Хидратиращи, защитни, пртивовъзпалителни и регенериращи
свойства
Родистерол
Анти-целулитен, липолитичен ефект
Морски колаген
Хидратиращ, филмогенен, защитен, стягащ, регенериращ ефект
Скуален
Емолиентни, защитни, омекотяващи свойства
Морска сол
Реминерализира, тонизира
Омегапланктон
Хидратиращ, противовъзпалителен, регенериращ ефект

l’ocean
Терапиите
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Ремоделираща, липолитична терапия,
Терапия за тяло, при която комбинацията от кали и водорасли спомага за оформяне на силуета.

Стягаща терапия за тяло
Стягане и заглаждане релефа на кожата, благодарение на репинга с водорасли и морска кал

Терапия за стягане на бюста
Стяга бюста и подобрява състоянието на кожата с помощта на морски варовици.

Терапия за регенерация на кожата и заличаване на стрии
Регенерираща и витализираща терапия с най-ефективните активни вещества от дълбините на морето и океана.

Терапия при циркулаторни проблеми
Релаксация и успокояване на уморените крака с морски продукти

Анти-стрес, кислородна терапия
Балансираща и деконтрахираща терапия за тяло

Реминерализираща терапия
Нежна морска грижа за младата кожа на лицето

Анти-бръчки терапия
Нежна морска грижа за зряла кожа

Продуктите
Професионални продукти за
тяло
Почистване и подготвяне:
Ексфолиант-морски соли
Олио за масаж
Концентрати и продукти за
репинг
Mоделиране:
Моделиращ концентрат
Термоактивен концентрат
Микронизирани водорасли за
репинг (алготерапия)
Ремоделираща кална маска
(фанготерапия)
Стягане (тяло/бюст)
Криоактивен концентрат
Стягащ концентрат
Диатомни водорасли за репинг
(алготерапия)
Стягаща тонизираща маска
Регенерация, заличаване на
стрии
Стягащ концентрат
Гел с водоралси от Бретан
(алготерапия)
Витализираща кална маска с
морски утайки (фанготерапия)
Циркулаторни продукти
Криоактивен концентрат
Микронизирани водорасли за
репинг (алготерапия)
Мобилизираща кална маска
(фанготерапия)
Релаксиращи продукти
Термоактивен концентрат
Ремоделираща кална маска
(фанготерапия)
Масаж
Олио за масаж
Крем за масаж
Хидратираща емулсия за тяло
Стягащ гел за тяло

Клиентски продукти за тяло
Почистване и подготвяне на
кожата
Ексфолиращ душ-гел с
водорасли
Кремове
Моделиране на фигурата:
Моделиращ крем марин
Стягане тяло/бюст:
Стягаща емулсия марин
Стягащ гел марин за бюст
Анти-стрии и регенерация:
Крем марин против стрии
Циркулаторни проблеми
Охлаждащ гел марин за крака

Професионални продукти за
лице
Почистване и подготвяне:
Ексфолиант-морски соли
Олио за масаж
Тоник марин с олигоелементи
Пяна марин с олигоелементи
Кремове, концентрати и маски:
Регенерация:
Анти-ейдж концентрат
Анти-ейдж крем
Реминерализираща маска с
водорасли от Бретан
Реминерализиране:
Реминерализиращ концентрат
Крем реминерализант
Реминерализираща маска с
водорасли от Бретан

Клиентски продукти за лице
Почистване и подготвяне:
Ексфолиант марин
Тоник марин с олигоелементи
Пяна марин с олигоелементи
Кремове и маски:
Маска филм-марин
Серум марин със зоопланктон
Крем хидратант с
олигоелементи
Крем витализант с
олигоелементи

Селект Козметикс ООД
www.selvert-bg.com
office@selvert-bg.com
1164 София ул. Миджур 15
Тел.: 866 05 93; 865 20 83
Мобилен: 0889 73 22 33

