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„

SensualSpa oferuje profesjonalne preparaty do pracy 
w gabinetach oraz doskonałe kosmetyki do pielęgnacji 
domowej. Niezależnie od przeznaczenia, produkty SensualSpa 
to innowacja, komfort i spektakularna skuteczność. Zostały 
stworzone z myślą o klientach wymagających, lubiących luksus 
i efektywność produktów.
 
Marka, która pozostaje wierna głównym wartościom 
wyznawanym przez swoją założycielkę, Sandrę Bujnowską: 
profesjonalizmowi, zaangażowaniu i uczciwości.

Zapraszam Cię do mojego 
świata produktów, które spełnią 

oczekiwania Twojej skóry.

Znakiem rozpoznawczym SensualSpa są także wyjątkowe 
konsystencje produktów, które rozbudzają zmysły 
i przekształcają rytuały piękna w chwile prawdziwej 
przyjemności. Obecnie w jej portfolio znajduje się ponad 
40 produktów, stworzonych z troską i rzetelnością oraz 
w oparciu o wyniki badań, które stale się powiększa. 
Produkty odpowiadają na każdą potrzebę skóry 
i zapewniają satysfakcję każdemu klientowi, ponieważ 
stworzone zostały z wykorzystaniem najbardziej 
innowacyjnych składników o najwyższej koncentracji.

Produkty SensualSpa wyróżnia efektywność,  wysoko 
skoncentrowane składniki aktywne, działanie 
wielokierunkowe. Są przyjazne weganom, nie testowane 
na zwierzętach, a także  pozbawione SLS oraz parabenów.

    Sandra Bujnowska



Serum zawiera kompleks multiwitaminowy łączący witaminy A, C i E, który 
zwiększa blask i witalność skóry. Dzięki infuzji z marchwi, serum stymuluje 

produkcję kolagenu i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek.

Jak stosować: Na umytą i stonizowaną skórę delikatnie wklep serum do 
całkowitego wchłonięcia. Dla zmaksymalizowania efektów na serum nałóż 

krem z linii SensualSpa.

Przyjazany weganom • 
Nietestowany na zwierzętach •

Nie zawiera parabenów i siarczanów •
 

Witaminy A, C i E są wspaniałą kombinacją przeciwstarzeniową. Bogaty w antyoksydanty, 
krem ten pomoże zwiększyć produkcję kolagenu, w wyniku czego skóra stanie się 
bardziej napięta, jędrna i zmniejszy się widoczność drobnych linii i zmarszczek. 
Z dodatkiem kwasu owocowego AHA, nasz krem nawilżający z witaminą ACE rozjaśni 
i nawilży skórę, pozostawiając ją miękką i jedwabiście gładką.

Jak stosować: Na oczyszczoną i tonizowaną skórę nałóż niewielką ilość na twarz i szyję 
omijając delikatną okolicę oczu. Delikatnie wklepać i równomiernie wklepać w skórę. 
Nakładać na dzień lub na noc.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

VITAMIN ACE MOISTURISER 50ML

VITAMIN ACE SERUM 50ML



Odbudowujący krem na noc do skóry suchej i dojrzałej. Oleje i masła roślinne przywracają 
równowagę hydro-lipidową skóry. Skwalan z oliwek odzwierciedla składnik skwalenu w 

ludzkim sebum. Jego unikalne właściwości pomagają nawilżyć i głęboko nawodnić skórę. 
Zawiera Palmitoyl tripeptide-5, peptyd, który stymuluje produkcję kolagenu, aby 

wygładzić drobne linie i zmarszczki. Zawiera olej z Sea Buckthorn, który wspomaga 
nawilżenie skóry, elastyczność, regenerację komórek, a nawet pomaga leczyć i 

zapobiegać zanieczyszczeniom skóry. Rokitnik jest super źródłem witaminy C i może 
pomóc zmniejszyć wygląd zmarszczek i wyrównać koloryt skóry poprzez zwalczanie 

uszkodzeń wywołanych przez wolne rodniki.

Jak używać: Nakładaj wieczorem na oczyszczoną i stonizowaną twarz i szyję. Dla 
zmaksymalizowania efektów zaleca się użycie serum z linii SensualSpa przed 

aplikacją kremu

Przyjazany weganom • 
Nietestowany na zwierzętach •

Nie zawiera parabenów i siarczanów •.
 

ANTI- AGING NIGHT CREAM 50 ML

Wzbogacony krem na dzień dla skóry suchej, dojrzałej. Oleje i masła roślinne przywracają 
równowagę hydro-lipidową skóry. Skwalan z oliwek odzwierciedla składnik skwalenu 
w ludzkim sebum. Jego unikalne właściwości pomagają nawilżyć i głęboko nawodnić 
skórę. Zawiera Palmitoyl tripeptide-5, peptyd, który stymuluje produkcję kolagenu, 
aby wygładzić drobne linie i zmarszczki. Opracowany dla skóry dojrzałej. 

Jak stosować:
Nakładać rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla zmaksymalizowania efektów zaleca 
się użycie serum z linii SensualSpa przed aplikacją kremu.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

KREM NA DZIEŃ PRZECIWSTARZENIOWY 50 ML



Dzięki zastosowaniu mieszanki 9 olejków roślinnych i owocowych, to szybko wchłaniające 
się i luksusowe olejowe serum do twarzy jest bogate w kwasy tłuszczowe omega, 

witaminy i antyoksydanty. Wystarczy wmasować go w skórę, aby uzyskać natychmiastowe 
nawilżenie. Odżywczy koktajl z olejków z pestek winogron, jojoba, malin, kiwi i arbuza 
zapewnia głębokie nawilżenie, a staranna mieszanka pomarańczy, grejpfruta i mięty 

pieprzowej zapewnia orzeźwiający zapach. Bogate w aminokwasy i antyoksydanty 
połączenie olejków z pestek arbuza i maliny wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry 

i chroni przed szkodliwym działaniem środowiska.

Jak używać: Po oczyszczeniu i stonizowaniu, wmasuj 2 do 3 kropli w skórę twarzy. Dla 
zmaksymalizowania efektów na serum nałóż krem z linii SensualSpa.

100% Naturalny • 
Przyjazny weganom • 

Nie testowany na zwierzętach • 

Nawilżający balsam z masłem kakaowym i awokado odżywia i chroni usta.

Jak stosować: 
Delikatnie rozprowadź cienką warstwę na ustach, używając opuszków palców.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

ODŻYWCZY BALSAM DO UST 15 ML

DAILY GLOW SERUM 50ML



Bogaty krem pod oczy opracowany specjalnie dla delikatnej skóry wokół oczu. Ten 
krem pod oczy zawiera wysoki procent olejków, które odżywiają skórę. Dodatkowo 

krem zawiera witaminę C i E, które chronią skórę przed działaniem czynników 
zewnętrznych.

Jak stosować:
Nałóż niewielką ilość pod oczy. Może być stosowany na dzień lub/i na noc.

Przyjazany weganom • 
Nietestowany na zwierzętach •

Nie zawiera parabenów i siarczanów •

 

KREM POD OCZY 15ML

Żel do mycia twarzy rewitalizuje skórę, działając zarówno jako środek 
oczyszczający,  jak i myjący. Zawiera wyciąg z moreli, który delikatnie 
złuszcza skórę, jednocześnie odżywiając ją niezbędnymi witaminami A i C. 
Zawiera również olej z awokado, który stanowi bogate źródło kwasów 
tłuszczowych i witaminy E, dzięki czemu doskonale odżywia skórę 
i utrzymuje jej nawilżenie w najgłębszych warstwach.

Jak używać:
Zwilż twarz przed delikatnym wmasowaniem preparatu do mycia twarzy 
w skórę.  Spłucz ciepłą wodą i przejdź do kolejnych kroków pielęgnacyjnych.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

ŻEL DO MYCIA TWARZY 150 ML



Lekki, intensywnie odżywiający, w 100% naturalny olejek do ciała. Zawiera 
mieszankę 10 olejków, które wnikają w górne warstwy skóry, zapewniając głębokie 

nawilżenie i poprawiając wygląd suchej skóry.

Jak używać:
Rozgrzej kilka kropli w dłoniach i wmasuj w czystą, suchą skórę. 

100% naturalny • 
Przyjazny dla wegan • 

Nie testowany na zwierzętach • 

 

Usuń nadmiar olejków i zanieczyszczeń oraz przywróć naturalne pH skóry  z 
naszym rozświetlającym tonikiem z różanym aloesem. Bogaty w witaminę C 
tonik pomaga rozjaśnić i tonizować skórę, a dodany olejek eteryczny z 
pomarańczy zapewnia oczyszczenie skóry w głębi porów.

Jak używać: Nałóż pół łyżeczki toniku na płatek kosmetyczny i rozprowadź na 
twarzy okrężnymi ruchami omijając okolice oczu lub spryskaj twarz, szyję oraz 
dekolt z odległości 15 cm. Pozostaw do wyschnięcia na jedną minutę przed 
nałożeniem kremu nawilżającego.

Ten produkt jest:
• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

TONIK ROZŚWIETLAJĄCY 150ML

LUKSUSOWY OLEJEK DO CIAŁA  100ML



To naturalne serum do twarzy zawiera mieszankę olejków z maruli i moreli, które 
pomagają zmniejszyć widoczność zmarszczek, dzięki czemu skóra staje się młodsza i 

bardziej promienna. Olej marula zawiera naturalne źródła witamin C i E oraz szereg 
niezbędnych aminokwasów, które ożywiają i odnawiają komórki skóry. Połączenie 

olejków sprawia, że skóra jest dłużej nawilżona, co nadaje jej zdrowy, promienny blask.

Jak stosować: Umyj i stonizuj skórę. Delikatnie wklepać w skórę opuszkami palców, 
aby umożliwić przenikanie olejku do najgłębszych warstw. Dla zmaksymalizowania 

efektów na serum nałóż krem z linii SensualSpa.

Ten produkt jest:
Przyjazny weganom •

Wolny od okrucieństwa- nie testowany na zwierzętach •
Nie zawiera parabenów i siarczanów •

 

MARULA OIL SERUM 50 ML 

Peeling ten, nasycony jagodami acai i goji, jest bogaty w antyoksydanty, dzięki czemu 
skutecznie redukuje oznaki starzenia się skóry, spowalniając uszkodzenia powodowane 
przez wolne rodniki. Naturalna formuła delikatnie usuwa martwe komórki skóry, a 
nadmiar naturalnych olejków zostaje wchłonięty, pozostawiając pory czyste i hamując 
powstawanie trądziku. Peeling natychmiast nada skórze naturalny, zdrowy blask.
Stosuj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi.

Jak stosować: Nałóż niewielką ilość scrubu na wilgotną skórę. Delikatnie wmasować i 
spłukać ciepłą wodą. Stosuj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla 
zmaksymalizowania efektów po mikrodermabrazji w kremie zastosuj serum i krem z 
linii SensualSpa.

• Przyjazny weganom
• Nie testowany na zwierzętach
• Wolny od parabenów i siarczanów

MIKRODERMABRAZJA W KREMIE 100 ML



To odżywcze serum olejek do twarzy zawiera naturalny retinol z owoców dzikiej róży 
oraz antyoksydanty z oleju z awokado, które regenerują i ożywiają suchą skórę. Kwasy 

tłuszczowe z oleju z wiesiołka zapewniają skórze ukojenie i zmiękczenie. Olej jojoba 
wykazuje właściwości odbudowujące skórę, co w połączeniu z olejem ze słodkich 

migdałów, będącym bogatym źródłem regenerujących skórę kwasów tłuszczowych, 
nawilża i wygładza skórę. Silne aromaty lawendy i rozmarynu są zrównoważone 

delikatnym olejkiem rumiankowym, który relaksuje skórę podczas nocnej 
pielęgnacji.

Jak stosować: Po oczyszczeniu skóry, wmasuj 2 do 5 kropli w twarz, szyję oraz dekolt. 
Dla zmaksymalizowania efektów połóż krem z linii SensualSpa.

Przyjazny weganom •
Wolny od okrucieństwa- nie testowany na zwierzętach •

Nie zawiera parabenów i siarczanów •

Nawilżający krem na dzień z kwasem hialuronowym. Bogata konsystencja łatwo się 
wchłania i daje uczucie jedwabistości. Zawiera witaminę C i E, posiada naturalną ochronę 
przeciwsłoneczną (+/- spf-15) z tlenku cynku. Olej Cucurbita pepe (dynia) jest tłoczony na 
zimno, a otrzymany olej zawiera ponad 50% kwasów tłuszczowych, w szczególności kwas 
palmitynowy, oleinowy, linolowy i stearynowy. Opracowany dla skóry suchej i odwodnionej 
a także dojrzałej.

Jak stosować: Nakładać rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla zmaksymalizowania 
efektów zaleca się użycie serum z linii SensualSpa przed aplikacją kremu.

• Przyjazny weganom
• Nie testowany na zwierzętach
• Wolny od parabenów i siarczanów

NAWILŻAJĄCY KREM NA DZIEŃ 50 ML

SERUM ODBUDOWUJĄCE NA NOC 50ML



Zmniejsz widoczność zmarszczek i cieni dzięki tej intensywnej, bogatej w witaminy 
formule. Krem zawiera kwas hialuronowy, który zatrzymuje wilgoć w skórze, oraz wyciąg 

z zielonej herbaty, który sprawia, że skóra wydaje się pełniejsza i bardziej napięta.

Jak stosować: Po oczyszczeniu skóry, delikatnie wmasuj krem w okolice oczu, 
zaczynając od kącika oka w kierunku nosa. Dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuj 

rano i wieczorem.

Ten produkt jest:
Przyjazny dla wegetarian •

Nie testowany na zwierzętach •
Nie zawiera parabenów i siarczanów •

KREM POD OCZY PRO - AGE 30 ML

Bogaty naturalny krem na noc, który głęboko odżywia i w widoczny sposób 
rewitalizuje skórę podczas snu. Wzbogacony o kojący olej z wiesiołka i bogaty 
w witaminy olej z kiełków pszenicy, nasz krem odmładzający pozostawi skórę 
jedwabiście gładką i wyglądającą na wypoczętą o poranku.

Jak stosować: Po oczyszczeniu skóry, nałóż niewielką ilość na twarz i szyję, omijając 
delikatną okolicę oczu. Lekko wklep i wklep w skórę, wykonując okrężne ruchy ku 
górze. Dla zmaksymalizowania efektów nałóż serum z linii SensualSpa przed 
nałożeniem kremu.

Ten produkt jest:
• Przyjazny dla wegetarian
• Nie testowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

ODMŁADZAJĄCY KREM NA NOC PRO-AGE 50ML



Krem na dzień przeciwdziałający zaczerwienieniom i wrażliwości skóry. Opracowany dla skóry wrażliwej. 
Ekstrakt z Himanthalia Elongata pochodzi z gatunku brązowych wodorostów. Znany jest z wysokiej 

zawartości witamin A, C i E oraz niezbędnych aminokwasów i innych naturalnych minerałów. Znany również 
jako thongweed i sea spaghetti, ma naturalną zdolność do pomocy w przywróceniu równowagi w poziomie 

nawilżenia skóry. Zawiera olej Brassica Napus Seed o wysokiej zawartości naturalnej witaminy E, która 
chroni skórę przed wolnymi rodnikami, utlenianiem i zanieczyszczeniami. Zawiera Lysine Aspartate; 

naturalny aminokwas pochodzenia roślinnego. Jest to składnik przeciw zmęczeniu i stresowi, ponieważ 
oferuje potrójne działanie przeciw zmęczeniu skóry (energetyzowanie poprzez stymulację ATP, 

detoksykację komórek i stymulację mikrokrążenia skórnego).

Jak stosować: Nakładać rano na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla zmaksymalizowania efektów zaleca się 
użycie serum z linii SensualSpa przed aplikacją kremu.

Przyjazany weganom • 
Nietestowany na zwierzętach •

Nie zawiera parabenów i siarczanów •

KREM NA DZIEŃ SENSITIVE BALANCE 50 ML

Krem regenerujący na noc, który przeciwdziała zaczerwienieniom i wrażliwości. Ekstrakt
z Himanthalia Elongata pochodzi z gatunku brązowych wodorostów. Znany jest z dostarczania 
dużej ilości witamin A, C i E wraz z niezbędnymi aminokwasami i innymi naturalnymi 
minerałami. Znany również jako thongweed lub spaghetti morskie, ma naturalną zdolność 
do pomocy w przywróceniu równowagi w poziomie nawilżenia skóry. Zawiera wyciąg z kwiatów 
nagietka, który zwalcza zaczerwienienia i zestresowaną skórę. Zawiera Lysine Aspartate; 
naturalny aminokwas pochodzenia roślinnego. Jest to składnik przeciwdziałający zmęczeniu 
i stresowi, ponieważ oferuje potrójne działanie przeciwko zmęczeniu skóry (energetyzowanie 
poprzez stymulację ATP, detoksykację komórek oraz stymulację mikrokrążenia skórnego). 
Opracowany dla skóry wrażliwej.

Jak stosować: Nakładać wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla zmaksymalizowania 
efektów zaleca się użycie serum z linii SensualSpa przed aplikacją kremu.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

SENSITIVE REPAIR NIGHT CREAM 50 ML



Luksusowe serum zawiera 15% Ethyl Ascorbic Acid - stabilnej i dobrze wchłanianej wersji 
witaminy C. Połączono go z 5% Sodium Ascrobyl Phosphate - inną stabilną formą 
witaminy C, która jest uzupełnieniem dla Ethyl Ascorbic Acid dla dalszego optymalnego 
efektu. Witamina C jest antyoksydantem zapobiegającym i naprawiającym uszkodzenia 
komórek przez wpływy z zewnątrz. Zawiera wysoki procent Matrixyl Synthe6 znanego 
z działania przeciwzmarszczkowego. Różne naturalne ekstrakty owocowe optymalizują 
działanie, dając w efekcie skuteczne serum premium dla skóry dojrzałej. Serum jest 
luksusowe, szybko i dobrze wchłania się w skórę. 

Jak używać:
Serum może być stosowane na dzień i na noc pod krem z linii SensualSpa, nie wpływa 
na aplikację kosmetyków kolorowych stosowanych po nim.

• Przyjazny weganom
• Nietestowany na zwierzętach
• Nie zawiera parabenów i siarczanów

SERUM WITAMINA C 20% 30 ML 

zobacz online 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKSPERTEM 

Napisz do nas: info@sensualspa.uk
albo zadzwoń: 07598 986989
odpowiemy na wszytkie Twoje pytania

www.sensualspa.uk


