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salt of the earth

نوبيا
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العناية
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أصداف غليشل الباردة وأحجار ال فا
أصداف وأحجار ومزيج إعادة ملء

الجسم glacial shells &
lava stones أصداف الفا الحرارية

أصداف، ومزيج إعادة ملء،
 وبيع بالتجزئة

الجسم lava shells

سبالينيا
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المناكير
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مانيكوري
أدوات لالستعمال
لمرةواحدة وكماليات

المناكير
البديكير

manicori
ذا بيوتي كو
كرات فوار وغيرها

المناكير
البديكير

the beautYco

بارافين برفكت سنس
عالج اليدين والقدمين

المناكير
البديكير

Perfectsense 
Paraffin

تُعد شركة ذا بيوتي كو ) TheBeautyCo ( من شركات التوزيع الرائدة في مجال 
منتجات التجميل للصالونات والسبا. أننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم أحدث المنتجات 
اإلجمالية  المعايير  تحسين  في  بفعاليٍة  نساهم  أننا  في  قناعة  وكلنا  المجال،  هذا  في 

للمنتجات والخدمات في المنطقة.

لقد كرسنا أنفسنا للوفاء باحتياجاتكم، ونضمن مساعدتكم في تحقيق التميز وذلك بفضل 
ما نقدمه من منتجات ذات جودة عالية وبأسعار بمتناول اليد.

في شركة ذا بيوتي كو ) TheBeautyCo ( تأتي الجودة في المقدمة، ففريق البحوث 
يقوم بإجراء اختباراٍت صارمٍة في مجال ضمان الجودة تضمن تحقيق منتجاتنا للنتائج 

المتوقعة منها، بل وأكثر من ذلك.



يُقال إن الروائح هي المنشط األقوى للذاكرة، وتتيح لك مجموعة    
مع  رحلة  في  عمالئك  مع  الذهاب   )  Salt of the Earth  (
الحواس تبدأ بالمزج المخصص لمنتجاتهم في المنتجع الصحي. 
من  العمالء  يختاره  ما  باستخدام  تامة  بعناية  عبوة  كل  تحضر 
عالجاٍت مميزة بالزيوت العطرية والزيت الموسمي حتى يشعر 

عمالئك بتجربٍة شخصيٍة لن ينسوها مطلًقا.

مع علبة المزج سيتمكن عمالء المنتجع الصحي من التحكم التام 
استرخاًء،  أكثر  تجعلهم  عالجات  وصناعة  الروائح  تجربة  في 
فثمة قطعة مغناطيسية للروائح يتم اخراجها إلظهار أربعة أنواع 
لالختيار  للعمالء  الموسمية  الزيوت  أو  العطرية  الروائح  من 
يقومون  التي  المخصصة  العالجات  في  واستخدامها  بينها  من 

بإعدادها.

يحتوي كٍل من مكونات صندوق المزج على أكياٍس مخصصٍة 
التي  المحددة  الكميات  لتوفير  مسبًقا  معدة  كمياٍت  على  تحتوي 
تحتاجونها في كل مرة ، فوداًعا لإلفراط في استخدام المنتجات، 
بالكامل،  التكاليف  في  وتحكم  التلوث،  من  التخلص  وبإمكانك 
أقل  بالستيك  كمية  تستخدم  المزج  علبة  أكياس  أن  عن  ناهيك 

بنسبة % 30 من العلب التقليدية.

في نهاية العالج في المنتجع الصحي عادًة ما يرغب العمالء في 
أخذ المنتج الذي أحبوه معهم إلى المنزل، فيمكن وضع حلقة مزج 
رائحة إلضافة  بدون  المنتجات  من  أونصات   6 سعة  علبة  في 
الرائحة التي يريدها العميل، ويمكن للعمالء بذلك عمل المزيج 

الذي يريدونه في العلبة لمواصلة التجربة في المنزل.

تتيح لك )أو لعمالئك( هذه الطاولة فرصة مزج منتجات طبيعية 
المزج  تجويف  تركيب  ما عليك هو  فكل  الصحي،  المنتجع  في 
بالجودة  تتميز  طبيعية  مكونات  مزج  في  والبدء  العلبة  في  بلفه 
العالية ولها روائح مختارة بعنايٍة من أجل تجربة خاصة بمعنى 

الكلمة.

تمكن طاولة المزج العمالء من التمتع بتجربة المنتج الصحي في 
المنزل بعمل منتجات طبيعية يتم مزجها لكل عميل على حدة، 
وتتيح منتجات ) Salt of the Earth ( للعمالء االستمتاع في 
المنزل بعالجات المنتجع الصحي المخصصة بين فترات الزيارة 

للمنتجع.

علبة المزجطاولة المزج
رحلة متكاملة للروائح  إثارة المشاعر

التحكم التام في الكمية

تجربة تمتد إلى المنزل

الخلط والتخصيص

العودة إلى المنزل بتجربة جديدة
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روائح موسمية

 فرشاة

 ملعقة خشبية

 ملعقة خشبية

معززات
تفضل بتعزيز تجربتك من خالل اضافة العالجات 

المحفزة.
للشيخوخة،  مضاض  الهايلورونك،  )احماض 

بودرة حرارية(

زجاجة االختبار الصغيرة الروائح بحجم          

طوق الخلط  النار والثلج       

اكياس التعبئة بحجم           

 اكياس صغيرة إلعادة التعبئة

 عبوة بحجم           

 عبوة بحجم           

)   حبات()   حبات(

)     حبة(

)واحدة من كل نوع(

)     حبة من كل نوع(

)قطعتان من كل نوع(

)     قطعة من كل نوع (

55

24 10)     حبة(

2oz18oz

6oz

6oz

3oz
24
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امالح
معدنية

امالح
معدنية

امالح
معدنية

امالح
معدنية

 السكراب
الكريمي

 السكراب
الكريمي

 السكراب
الكريمي

 السكراب
الكريمي

 طين
معدني

 طين
معدني

 طين
معدني

 طين
معدني

 كريم
معدني

 كريم
معدني

 كريم
معدني

 كريم
معدني

صندوق إهداء

)       قطعة(

)   عبوات + صندوق خشب( )   قطع(

100

100)       حبة(

4 4

جدد بشرتك من
بحيرة سولت ليك العظيمة

ملح األرض          المناكير والبدكير والجسم

)حبة واحدة (

45

علبة المزج

طاولة المزج

ابرة  إلستخراج الروائح
5)   حبات(

طوق الخلط
4)   قطع(

طقم علبة المزج
المبدئي

 طقم طاولة المزج
المبدئي

www.thebeautyco.net



والنشاط،  الحيوية  ويعطي  التوتر  ويقلل  االسترخاء  يمنح  حيوًيا  عالًجا  الكهرمان  يمثل 
البلطيق الطبيعي والبشرة يخلص الجسم من األيونات السالبة، ما  فالتالمس بين كهرمان 
الليمفاوية  الدورة  من  يحسن  التدليك  أن  كما  النافعة؛  اآلثار  من  بالعديد  الجسم  يعود على 

ويخفف التوتر الجسدي واالنفعالي لتحقيق االسترخاء الكامل.

ما هو كهرمان البلطيق الطبيعي؟

يعتبر الكهرمان مادة عضوية متحجرة من األشجار الصنوبرية في الغابات القديمة تحميها 
الطبيعة بنفسها وهذا ما يجعله كنز من كنوز الماضي.

... هدية من الطبيعة

عرف اإلنسان الكهرمان منذ القدم لما له من خواص كثيرة أهمها الشفائية وهو معروف 
بتأثُيراته المنقية للروح والجسد من خالل حمايته من الطاقات السلبية واإلرهاق اليومي. 
الكهرمان  أن  إذ  المادة  لهذه  المصدرة  المناطق  أهم  من  وأمريكا  البلطيق  منطقة  وتعتبر 

المستخرج من البلطيق هو األغلى واألثمن .

منتجات الكهرمان

استوحيت منتجات الكهرمان من قوته الشفائية، ومن هذا المنطلق فإنه يتم استخدامها في 
العديد من العالجات المقدمة في المنتجعات الصحية، والتي تجمع بين الخصائص الطبيعية 

المضادة لألكسدة للكهرمان البلطيقي األصلي مع تغذية زيت األركان الفاخر .

فوائد الكهرمان

- مضاد قوي لألكسدة المضرة للخاليا.
- يساعد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم.

- يوازن العقل والجسد والروح.
- يخفف من التوتر والقلق.

- يعزز الوعي والتركيز وردة الفعل.
- يعيد توازن الطاقة لجسم اإلنسان.

- يحسن الدورة الدموية.

“يوازن الجسد والعقل والروح”
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)كيس 500 غرام(
أمالح من  مصنوع  طبيعي   سكراب 
الكهرمان، ومسحوق  الميت   البحر 
خاليا من  التخلص  في  يساعد   وهو 
المجددة بخواصها  الميتة   البشرة 
خليط من  المشتقة  للبشرة   والمقشرة 
البلورية الميت  البحر  أمالح   من 
المزيل الكهرمان  وحمض   النقية 
كهرمان من  المصنوع   للسموم 

 البلطيق الثمين

سكراب

)علبة سعة 200 مل()كيس بحجم 50 غرام()زجاجة بحجم 500 مل()كرة واحدة في كل علبة()زجاجة سعة 150 مل(
المخلوطة العطرية  المياه  من   خليط 
 بروائح األزهار الطبيعية والممزوجة
من والخالية  الرقيقة  العسل   بحالوة 

الكحول

  كرة مصنوعة مئة بالمئة من كهرمان 
 البلطيك. التالمس بين الجلد والكهرمان
من العديد  لها  سالبة  ايونات   يفرز 

  الفوائد للجسم

الكهرمان  زيت مصنوع من مسحوق 
رائحته إن  األرقان،  وزيت   الثمين 
القديمة، بالغابات  تذكرنا   المميزة 
 ستشعر بإحساس جميل وساحر يوقظ

حواسك

 شذرات مصنوعة من كهرمان البلطيق
األصلي

أرقان زيت  على  يحتوي  غني   بلسم 
ويجمع الثمين،  الكهرمان   ومسحوق 
لزيت المغذية  الطبيعية  الخواص   بين 
الطارد الكهرمان  ولحمض   األرقان 

للسموم

بلسم للجسمشذرات الكهرمانالكهرمان بزيت األرقانكرة الكهرمانمياه الزهور العطرية والمنشطة

...هدية الطبيعة لنا

سبالينيا        المناكير والبديكير والجسم www.thebeautyco.net
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قفازات

المناكير والبديكير
طقم إن كاي ) NK ( للعناية باليدين والقدمين من مجموعة المنتجات الرائدة التي تحتوي على 
مواد مستخرجة بنسبة مئٍة بالمئة من مصادٍر طبيعيٍة متجددٍة تمنع جفاف الجلد وتمثل عالًجا كاماًل 
لليدين والقدمين واألظافر. إنها مجموعة من القفازات والجوارب التي تستخدم لمرٍة واحدٍة فقط 

م البشرة. وتحتوي على كريم فريٍد ينعِّ

إن طقم المناكير والبدكير المقدم من إن كاي ) NK ( ال يستخدم الماء وذلك يتيح استخدام تلك 
العالجات في أي وقٍت وأي مكاٍن، فال حاجة ألخصائي عالج األظافر بعد اآلن للعمل فقط في 
التلوث  مخاطر  يمنع  الطقم  ذلك  أن  كما  الصحي،  المنتجع  في  والقدمين  باليدين  العناية  أقسام 
بالبكتيريا والفطريات )األمراض الفطرية(، إذ إننا نهتم بصحة العميل والمعالج في الوقت ذاته. 
الجلد  التهاب  المسؤولة عن  البارابين )مادة حافظة( والبتروكيماويات والمواد  الكريم خالي من 
تقدم ميزات  التي  المنتجات  الجودة مع جميع  استخدام معايير صارمة لضبط  والحساسية. ويتم 

هامة للمنتج الصحي وللعميل في الوقت ذاته.

وفيما يلي المكونات الرئيسية:
يوريا: مرطب فعال للجلد

مستخلص الكيراتين من النباتات: يقوي األظافر
فيتامين E: مادة قوية مضادة لألكسدة تمنع شيخوخة الجلد

أكوريكس إل: تساعد في حماية البشرة من األشعة فوق البنفسجية الضارة
الشفاء  عوامل  من  وهو  لاللتهابات  ومضاد  للفطريات  ومضاد  معقم  تأثير  له  الُكَبْيَباء:  َزيُت 

الطبيعية.
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اتجاه جديد في عالم
العناية باألظافر والقدمين

المكونات  من  بمزيٍج  مشبع  العالج  هذا 
النشطة مثل:

يوريا: مرطب فعال للجلد
مستخلص الكيراتين: يقوي األظافر

لألكسدة  مضادة  قوية  مادة   :E فيتامين 
تمنع شيخوخة الجلد.

أكوريكس إل: تساعد في حماية البشرة من 
األشعة فوق البنفسجية الضارة.

ومضاد  معقم  تأثير  له  الُكَبْيَباء:  َزيُت 
للفطريات ومضاد لاللتهابات ومن عوامل

الشفاء الطبيعية.

المكونات  من  بمزيٍج  مشبع  العالج  هذا 
النشطة مثل:

يوريا: مرطب فعال للجلد
مستخلص الكيراتين: يقوي األظافر

لألكسدة  مضادة  قوية  مادة   :E فيتامين 
تمنع شيخوخة الجلد.

أكوريكس إل: تساعد في حماية البشرة من 
األشعة فوق البنفسجية الضارة.

ومضاد  معقم  تأثير  له  الُكَبْيَباء:  َزيُت 
للفطريات ومضاد لاللتهابات ومن عوامل

الشفاء الطبيعية.

زوج قفاز للعالج
عصا التنظيف

مبرد أظافر

زوج جوارب للعالج
عصا التنظيف

مبرد أظافر

70
70
70

70
70
70

طقم NK للعناية بالقدمين طقم NK للعناية باليدين
70)      قطعة في كل علبة( 70)      قطعة في كل علبة(

مضاد للشيخوخة
فيتامين ه

مرطب
اليوريا

مضاد للفطريات
َزيُت الُكبيباء

يحمي من األشعة فوق البنفسجية
أكروركس إل

مقوي
الكيراتين

عالجات ثورية وكاملة خالية من المياه لليدين والقدمين

مستحضرات تجميل إن كاي         المناكير  والبدكير www.thebeautyco.net
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أدى ظهور برفكت سنس بارافين )®Perfectsense Paraffin( للمرة األولى في عام 2005 إلى إيجاد 
معياٍر جديٍد للعالجات التي تعتمد على البارافين، إذ إنه يجمع بين إمكانية االنتقال من مكاٍن لمكاٍن والتسخين 
بدون كهرباء والعالج بالزيوت العطرية المنعشة والتركيبات الفعالة التي توفر العديد من احتياجات رعاية 
اليدين والقدمين. إن برفكت سنس بارافين من المنتجات الرائدة التي تتغلب بفعاليٍة على جميع العقبات التي 
تواجه األنظمة القديمة للبارافين، وتشمل: الحاجة إلى استخدام أحواض تسخين كهربائية بأسالٍك ، وفترة 
زمنية طويلة إلذابة كميات كبيرة من الشمع، وفترات طويلة للتبريد قبل تنظيف الحوض، وتساقط قطرات 
الشمع وانسكابه على نحٍو فوضوي، وحروق الجلد بسبب تسخين الشمع أكثر من الالزم، وعمليات الكشط 
الفوضوية إلزالة الشمع من فوق البشرة، وخطورة حدوث عدوى بكتيرية بسبب األحواض المشتركة غير 

الصحية.

في مزيج حصري توفر عالجات برفكت سنس بارافين المساعدة على الحفاظ على الصحة المثالية للبشرة 
بالترطيب والتغذية والحماية المنتظمة.

) Nourishment+ ( +مزيج الترطيب

إن ذلك المزيج الفريد يمثل ثورة في صناعة البارافين بإضافة مستخلص التفاح السويسري المضمون الذي 
يحد من الشيخوخة. ومزيج +Nourishment هو أول تركيبة من البارافين يتغلب على تأثيرات التقدم في 

السن ويساعد في الحفاظ على الصحة المثالية للبشرية من خالل الترطيب والتغذية والحماية المنتظمة.

ويتميز مزيج +Nourishment بتأثيٍر مفيٍد ومجدٍد للبشرة، ويزيد من تأثير هذه التركيبة المركزة مكونات 
عالية الجودة التي تؤدي إلى نتائج فعالٍة .

®
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كهرباء  بدون  التسخين  جهاز  يقوم 
بارافين  برفكتسنس  عالجات  بتسخين 
لمرة  تستخدم  عالجات  وهي  طبيعًيا، 

واحدة فقط.

المكونات  من  مزيٍج  على  يحتوي 
بين  وتجمع  الشيخوخة  تحارب  التي 
األبيض واألخضر  العنب  بذور  زيت 
التوت  مستخلصات  من  فعاٍل  ومزيٍج 
غوجي  وتوت  العادي  والتوت  البري 

وتوت الليغون.

هذا  في  المستخدمة  المكونات  جميع 
ومكافحة  بالبشرة  للعناية  العالج 
من  وخالية  السموم  وإزالة  الشيخوخة 
المواد الحافظة، وذات استخدام واحد، 
قابلٍة إلعادة  وهي مصنوعة من مواٍد 

التدوير.

جوارب البارافينجهاز التسخين
Nourishment+ بالالفندر

قفاز البارافين
Nourishment+ بالالفندر

مغذي فاخر للبشرة والعناية بها مرطب مقاوم للشيخوخة

36)      جوز في كل علبٍة (36)      جوز في كل علبٍة (

®

www.thebeautyco.net
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تفاعل  باستخدام  الكيس  ذلك  يسخن 
والمعادن  النقية  المياه  بين  طبيعي 
الكهرباء!  استخدام  يتم  وال  الغذائية، 
العالج  يجعل  ما  أسالك!  توجد  وال 
قاباًل للنقل ويمكن استخدامه في معظم 
المناطق في المنتجع الصحي الخاص 

بك.

يتم تبخر الزيت الطبيعي لنبات الالفندر 
النقي في الهواء أثناء تسخين البارافين 

األساسي في المنتجع الصحي.

محلول البخار العطريكيس التسخين

36)      قطعة في كل علبٍة (36)      قطعة في كل علبٍة (

عالج البارافين األكثر
نظافة في العالم

برفكت سنس بارافين         المناكير والبديكير



Lava Shells® أصداف طبيعية الفا شيلز

المكونات  تستخدم  ال  التي  المنتجات  من  الهائل  العدد  هذا  مع 
التفاعل مع  الطبيعية مطلًقا تتيح لك أصداف الفا شيلز فرصة 
اختيار كل  يتم  عناصر خامة وطبيعية، فهي أصداف طبيعية. 
الهادي، فال  المحيط  باليد من  بعنايٍة  تلك األصداف  واحدٍة من 
وسليمة  الفريدين  والشكل  الجحم  ذات  األصداف  سوى  نختار 
وتلميعها  صنفرتها  ثم  الحجم  وفق  باليد  فرزها  ويتم  البدن، 
جميلة  أداة  لتشكيل  سوًيا  ربطها  ثم  الطبيعي،  بريقها  إلظهار 
للعالج الطبيعي بالتدليك. وتختلف أصداف الفا شيلز في الحجم 

والشكل واللون والنمط نظًرا ألنها منتجاٍت طبيعية.

Lava Shells® أصداف البورسلين الفا شيلز

يتم صناعة أصداف البورسلين الفا شيلز باستخدام أجود انواع  
كل  طالء  ويتم  المطحونة،  األصداف  ومسحوق  البورسلين 
الجميلين  والمظهر  البريق  تطبيق  وإعادة  يدوًيا  األصداف  من 
باستخدام  األصداف  قوالب  بتشكيل  ونقوم  طبيعية.  ألصداف 
تلك  وتتميز  المريح،  الشكل  وذات  المثالية  الطبيعية  األصداف 
األصداف بأنها ذات حجٍم واحٍد وثخانٍة واحدٍة حتى يسهل التحكم 

في حرارتها بانتظام.

على مدى مئات السنين ظل سكان جنوب المحيط الهادئ يجمعون 
من  يتخلصون  كانوا  وبعدها  عليها،  للتغذي  الطبيعية  األصداف 
أصدافها، وفي العصر الحالي حدثت ثورة في عالم المنتجات الصحية 
أقوى  لصناعة  بالبورسلين  تخلط  المهملة  األصداف  تلك  وأصبحت 
أداة للتدليك الساخن في العالم. فعند ملء تلك األصداف بتكنولوجيا 
الذاتي المسجلة ببراءة اختراع  جل الالفا ® Lava Gel للتسخين 
فإنها تجعلها تسخن لمدة 60 دقيقة، فنحصل على الحرارة ذاتها مثل 
تلك الناتجة عن حجر التدليك الساخن وذلك باستخدام صدفتين فقط 

دون استخدام كهرباء وال أي معداٍت أخرى.

ويمكن الحصول على جل الالفا ®Lava Gel المستخدم في تسخين 
األصداف في ثالثة أنواع:

لالستخدامات  وآمنة  منخفضة  حرارة  المنزلي:  لالستخدام  مزيج 
المنزلية.

مزيج متوسط الحرارة: حرارة متوسطة لتدليك مناطٍق محددٍة وكامل 
الجسم.

مزيج مرتفع الحرارة: حرارة مرتفعة لتدليك كامل الجسم.
مزيج شديد الحرارة: حرارة شديدة لتدليك أعمق لكامل الجسد.
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أعمق تدليك  أجل  من  شديدة   حرارة 
للجسد

يحتوي الطقم على ما يلي:
1 صدفة بورسلين           

4 أكياس الفا جل
4 منشطات الفا

إلعادة  قابلة  جميلٍة  حقيبٍة  في  كله  وذلك 
االستخدام

كميات إلعادة تعبئة طقم البيع بالتجزئة.
حرارة خفيفة جًدا يمكن للجميع استخدامها 

بأمان

يحتوي الطقم على ما يلي:
4 أكياس الفا جل
4 منشطات الفا

مزيج شديد الحرارة

) 36 في كل علبة (

 طقم التعبئة لإلستخدام المنزليطقم اإلستخدام المنزلي
)6 قطع في كل علبة()6 أطقم في كل علبة(

حرارة مرتفعة لتدليك الجسد بالكامل

مزيج مرتفع الحرارة

) 36 في كل علبة (

2021

أتركي العصر الحجري 
ورائك!

 أصداف طبيعية مئة بالمئة من جنوب
المحيط الهادئ

مصنوعة جميلة  بورسلين   أصداف 
باليد بمهارة

 أصداف البورسلينأصداف طبيعية

) 4 أصداف في كل علبة () 4 أصداف في كل علبة (

 حرارة متوسطة تناسب تدليك مناطق
محددة وكامل الجسم

مزيج متوسطة الحرارة

) 36 في كل علبة (

by Perfectsense

www.thebeautyco.net



تعد أصداف غليشل شيلز )®Glacial Shells( من أحدث االبتكارات في عالم التدليك، 
فهي مصنوعة يدوًيا باستخدام بورسلين عالي الجودة ومسحوق األصداف المطحونة، 
إننا نصنع كل صدفٍة في قالٍب من لألصداف الطبيعية ذات الشكل المريح والمثالي ثم يتم 
طالء الصدفة يدوًيا إلعادة تطبيق البريق والمظهر الجميلين لألصداف الطبيعية ولكن 
مع لوٍن جذاب. وعند ملء الصدفة بجل غليشل ® ووضعها في الفريزر لمدة ساعتين 

على األقل تظل الصدفة باردة حتى ساعة كاملة.
إن أصداف غليشل شيلز® تنزلق برفق على البشرة وتفيد في الحفاظ على نضارة الجسم 
والشعور  االسترخاء  تمنح  التي  شيلز®  غليشل  أصداف  باستخدام  والتدليك  وتجديده، 
بالرفاهية، ما يساعد في تخليص العقل من القلق، فتجعل العمالء ذات “أعصاٍب باردٍة” 

بمعنى الكلمة!

التدليك، ولكن ذلك ال يعني أن  لقد انتهى عهد أجهزة تسخين الحجارة المستخدمة في 
تحتاج  ال  ستونز ®  الفا  فأحجار  أيًضا،  انتهى  قد  الساخنة  األحجار  باستخدام  التدليك 
باستخدام  دقيقة  عشرة  اثنتي  إلى  سٍت  غضون  في  طبيعًيا  تسخينها  ويتم  كهرباء  إلى 
تفاعٍل معدني طبيعي تحفزه المياه المالحة. إننا نصنع أحجار الفا ستونز® من مزيج 
الناعم  والبورسلين  السوداء  الالفا  وأصداف  الطبيعية  البحرية  األصداف  مسحوق  من 
التناسق والتحمل، وتظل أحجار الفا ستونز ® دافئة حتى  لتجميع المزيج المثالي في 

60 دقيقٍة.

أحجار
الفا ستونز
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باستخدام  بمهارة  يدوًيا  مصنوعة 
ومسحوق  الجودة  عالي  بورسلين 

األصداف المطحونة.

الكامل  التدليك  تناسب  شديدة  حرارة 
للجسم.

أحجار من البورسلين

مزيج شديد الحرارة

4)    أحجار في كل علبة (

التدليك  أعمال  تناسب  معتدلة  حرارة 
والتدليك  الجسم  في  محددة  لمناطق 

الكامل للجسم.

مزيج متوسطة الحرارة

36)      عبوة في كل علبٍة (

الكامل  التدليك  تناسب  حرارة مرتفعة 
للجسم.

مزيج مرتفع الحرارة

36)      عبوة في كل علبة (36)      عبوة في كل علبة (

أصداف غليشل الباردة وأحجار ال فا ستونز       الجسم

باستخدام  يدوًيا  األصداف  تلك  تُصنع 
ومسحوق  الجودة  عالي  بورسلين 

األصداف المطحونة.

أثٍر  إحداث  على  العبوات  تلك  تعمل 
تبريدي يبقي األصداف باردة حتى60 

دقيقة.

عبوات مزيج التبريدأصداف البورسلين الجليدية

36)      قطعة في كل علبة(4)     أصداف في كل علبة (

www.thebeautyco.net
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يؤدي االستخدام المنتظم لمنتج إسنثيا إلى 
الحفاظ على فروة الرأس في حالتها المثالية 
قوي وصحي.  نمو شعر  والمساعدة على 
فالزيوت الطبيعية الثمينة لنباتات الصنوبر 
البري والمريمية وإكليل الجبل المخلوطة 
الرأس  فرورة  تطهر  الصغرى  بالعناصر 

بعمٍق وتحسن من حيوية الشعر برقٍة .

على  تحتوي  التي  إكويسيبو  مركبات  إن 
الزيوت العطرية النادرة للقرنفل والصنوبر 
البري والمريمية تضمن معادلة اإلفرازات 
الوظيفة  على  الحفاظ  ذاته  الوقت  وفي 

الوقائية للطبقة الدهنية لفروة الرأس.

زيوٍت  على  سولينيوم  منتجات  تحتوي 
وعناصر  نباتيٍة  ومستخلصاٍت  طبيعية 
صغرى وفيتامينات ثمينة تساعد في التمتع 
ومحميين  صحيحين  وشعر  رأس  بفروة 
العام.   في  حرارًة  األوقات  أكثر  في  حتى 
الذي  سولينيوم  استحمام  وجل  شامبو  إن 
يستخدم بعد التعرض ألشعة الشمس يتميز 
بتأثيٍر رقيٍق ويخلو من المواد الضارة مثل 
إيثانول  وثاني  الصوديوم  لوريث  سلفات 

األمين والبارابين.
منتجات سولينيوم واقية من الشمس تتحلل 
في الدهون وتوجد في صورة زيت وقناع 
ولها تأثير مرطب على مرحلتين وملمس 
إلى مجموعة كاملة وفريدة  جاف وتنتمي 

من منتجات الحماية من الشمس.

على  سورسوم  منتجات  سلسلة  تحتوي 
مستخلصاٍت نادرة من نبات السابال الذي 
تساعد  التي  الرئيسية  المواد  بين  من  يُعد 
في مشكلة التساقط التدريجي للشعر، ويتم 
بالزيوت  بخلطه  النبات  هذا  تأثير  تعزيز 
الطبيعية المستخلصة من الليمون والنارنج 
فيتامينات  على  تحتوي  التي  والبرغموت 
على  الحفاظ  في  تساعد  التي   )E(و  )A(
تساعد  أنها  إلى  باإلضافة  الشعر  حيوية 
ميزة  وهي  الشعر،  نمو  على  بوضوٍح 

تميزها دون غيرها.

على  أوكزيليا  منتجات  تركيبة  تحتوي 
زيوت النباتات الطبيعية التي تشمل الضرم 
ضيق األوراق والنعناع الحقلي الممزوجة

بمستخلص صبار األلوفيرا ذات الخواص 
التركيبة  تلك  وتضمن  والواقية،  الملطفة 
في  وتساعد  للجلد  االسترخاء  تحقيق 
الوظائف  واستعادة  بالرفاهية  اإلحساس 

الصحية لفروة الرأس.

سينيرجو  منتجات  سلسلة  إنتاج  تم 
العالج  دورات  بعد  بأمان  الستخدامها 
للمساعدة في الحفاظ على المزايا المتحصل 
للمؤثرات  الدقيق  فاالختيار  عليها، 
السطحية الدقيقة والزيوت الطبيعية الثمينة 
لنباتات الزيزفون والكافور والضرم ضيق 
األوراق الممزوجة بمستخلصات الطحالب 
النتائج  على  الحفاظ  في  تساعد  أن  يمكن 

المتحققة مع التنظيف اليومي البسيط.

ويمكن استخدام منتجات سينيرجو يومياً. 

بمركباتها  سوليوتيا  منتجات  سلسلة  تتميز 
الشعر  قشرة  تكون  بفعاليٍة  تحارب  التي 
الرأس  فروة  حالة  على  بعمٍق  وتؤثر 
للزيوت  الفعالة  فالتفاعالت  والشعر، 
الشاي  أشجار  من  المستخلصة  الطبيعية 
إلى  باإلضافة  الجبل  وإكليل  والمريمية 
المواد المختارة التي تحارب قشرة الشعر 
والمستخلصات الطبيعية النادرة توفر حاًل 
الشعر”  “قشرة  لمشكلة  وواضًحا  فعااًل 

كلما ظهرت.

سولينيومإكويسيبوإسنثيا

سورسوم

أوكزيليا

سينيرجو

سوليوتيا

واقي الشعر من الشمساللفروة الدهنيةإلزالة المواد المؤكسده والشوائب

لتساقط الشعر

لفروة الرأس الحساسة

عالج تفاعلي مميز

لقشرة الشعر



شامبو للقشرة الجافة )للبيع(
شامبو للقشرة الدهنية )للبيع(

طقم 12 عبوات - )1(6 + )2(6
مستخلص مطهر
مستحلب مطهر

كريم يومي مطهر )للبيع(
شامبو للقشرة الجافة للصالون
شامبو للقشرة الدهنية للصالون

مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل
مل

200
200
9
30
75
50
1000
1000

شامبو )للبيع(
طقم 12 عبوات - )1(6 + )2(6

كريم يومي تدريجي )للبيع(
كريم يومي تفاعلي )للبيع(

لصقة )للبيع(
شامبو للصالون

مل
مل
مل
مل
لصقة
مل

200
6.5
50
50
   30
1000

شامبو )للبيع(
طقم 10 عبوات - )1(5 + )2(5

مستخلص لعالج السموم
شامبو للصالون

مل
مل
مل
مل

200
6.5
30
1000

سوليوتيا سورسوم إسنثيا
لقشرة الشعر لتساقط الشعر تنظيف الشوائب والمواد المؤكسدة

شامبو )للبيع(
جل )للبيع(
قناع)للبيع(

سائالن للوقاية )للبيع(
زيت للوقاية )للبيع(

مل
مل
مل
مل
مل

200
200
200
150
150

سولينيوم
واقي الشعر من الشمس

www.thebeautyco.net
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                    شامبو يومي )للبيع(
شامبو )للبيع(

                               قناع )للبيع(
شامبو للصالون

قناع للصالون

شامبو )للبيع(
طقم 10 عبوات

كريم يومي
شامبو للصالون

مل
مل
مل
مل
مل

مل
مل
مل
مل

200
200
200
1000
1000

200
9
50
1000

شامبو )للبيع(
طقم 12 عبوات - )1(6 + )2(6

كريم يومي
شامبو للصالون

مل
مل
مل
مل

200
9
50
1000

سينيرجو أوكزيليا إكويسيبو
عالج تفاعلي مميز عالج لفروة الرأس الحساسة اللفروة الدهنية

تفاعل الزيوت الطبيعية

نوبيا         الشعر
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حلواًل  مانيكوري  منتجات  مجموعة  تقدم 
تركز  والتوفير.  بالسهولة  تتميز  صحية 
االستخدام  ذات  االدوات  علي  منتجاتنا 
الواحد التي تبين للعميل مدي اهتمام إدارة 
والحرص  بالنظافة  المنتجع  او  الصالون 

علي صحة العميل.



أبيض
خشونة درجة 120/180 
)50 مبرد في كل حزمة(

أسود
خشونة درجة 100/180 
)50 مبرد في كل حزمة(

)12حبة في كل حزمة(
)24حبة في كل حزمة(

حجم صغير
حجم كبير

مقبض شفاف

الصقات المحك ذات إستخدام واحد:
خشونة درجة60 )200 قطعة في كل حزمة(
خشونة درجة80 )200 قطعة في كل حزمة(

خشونة درجة180 )200 قطعة في كل حزمة(
خشونة درجة60 و180 )100 جوز في كل حزمة(

محك للقدم يستعمل مرة واحدةمبرد أظافرملمع اظافر

مانيكوري        المناكير والبديكير

3233

Ultimate   القمةShine اللمعانBuff الصقل
مبرد أظافر

فرشاة
عصاة التنظيف

مكعب تلميع األظافر
مكعب الصقل

مبرد أظافر
فرشاة

عصاة التنظيف
مكعب تلميع األظافر

مبرد أظافر
فرشاة

عصاة التنظيف
مكعب الصقل

)50  قطعة في كل حزمة( 1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

المالبس الداخلية تستعمل مرة الواحدةطقم المناكير والبديكير لإلستخدام لمر ة واحدة

اإلبتكار الجديد

www.thebeautyco.net
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Experience the difference

750)       غرام في كل عبوة (

750)       غرام في كل عبوة (

750)       غرام في كل عبوة (

750)       غرام في كل عبوة (

750)       غرام في كل عبوة (

750)       غرام في كل عبوة (

التي تنظف وتبيض الفوار مصنوعة من مزيٍج من المكونات   كرات 
األظافر وتنعم البشرة والجلد المحيط باألظافر

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

والبديكير للمناكير  فوار  كرات 

الشاي األخضر

التوت البري والتين

نسيم البحر

النعناع وأليوكاليبتوس

الحليب والعسل

الالفندر

 كرات الفوار
والبديكير للمناكير 



ذا بيوتي كو       المناكير والبديكير

144)        قطعة في كل علبة (

عصاة التنظيف

)حجم 8 أونصات أو 4 أونصات (

مضخات األسيتون

)قطعة واحدة(

أداة تنظيف األظافر

مصنوعة من فوالذ عالي ومقاوم 
مع  إلستخدامها  آمنة  للصدأ، 

وسائل وآالت التعقيم.          

جربي الفرق معنا

www.thebeautyco.net

)قطعة واحدة(
حصري  بشكل  األداة  هذه  صناعة  يتم 
وكل من مراحل اإلنتاج تخضع لفحص 
المعايير  .أعلى  وفق  الجودة  أنظمة 
بجهاز  للتعقيم  صالحة  واألداة  الدولية. 

األوتوكليف الطبي.

أداة إزالة الجلد الميت حول األظافر

)قطعة واحدة(
أداة تنظيف عالية الجودة مصنوعة من

للتعقيم  الذي ال يصدأ وصالحة  الصلب 
بجهاز األوتوكليف الطبي.

 أداة تنظيف الجلد الميت حول
األظافر

100)         قطعة في كل علبٍة (
والحب  الطبيعة  من  مستوحاة 
تساعد  الورود  هذه  والرومانسية، 

في ترطيب اليدين والقدمين.

ورد زهرى
ورد أبيض

الورود المرطبة

1000)           قطعة في كل حزمة(

القطن المربع

على  تحتوي  اقتصادية  عبوة 
1000  قطعة في كل حزمة.          

علبة األظافر

علبة األظافر مع العدة 
تحتوي العلبة البالستيكية علي:

أداة إزالة الجلد حول األظافر
أداة قص األظافر

عدة المناكير والبديكير حسب 
االختيار بين: االلتيميت او الشاين 

او الباف

علبة األظافر االساسية
تحتوي العلبة البالستيكية علي:

أداة إزالة الجلد حول األظافر
أداة قص األظافر

مبرد اظافر
6 حبات من عصاة التنظيف

)قطعة واحدة(
مقلمة أظافر عالية الجودة مصنوعة من 
للتعقيم  وصالحة  يصدأ  ال  الذي  الفوالذ 

بجهاز األوتوكليف الطبي.

قالمة أظافر
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