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Ми постаралися передбачити все, 
щоб вам було комфортно в Sandler 
Wellness & Aesthetics, і навіть більше.

МИ СТВОРИЛИ ВСІ УМОВИ,                       
ЩОБ НАВІТЬ ВДОМА                                           
ВИ ВІДЧУВАЛИ НАШУ ТУРБОТУ.

У нашому центрі ви можете придбати 
професійну косметику найкращих 
марок для домашнього догляду, 
гаджети для управління віком і багато 
інших супутніх товарів, покликаних 
полегшити життя, допомогти                             
в побудові нового здорового способу 
життя, максимізувати результат 
професійного догляду та заощадити 
ваш час.





Космецевтика

Космецевтика – це професійні 
beauty засоби, які об’єднали 
властивості косметики і ефективність 
фармацевтики, щоб ви отримали 
догляд з лікувальним ефектом         
екстра класу. 



Компоненти космецевтичних 
засобів, завдяки своїй активній 
складовій, проникають глибоко 
в шкіру і впливають на тканини 
зсередини. Вітаміни, антиоксиданти 
та інші біоактивні компоненти 
допомагають наситити шкіру 
корисними речовинами, не просто 
маскуючи недоліки, а ремоделюючи 
її на клітинному рівні. Ексклюзивні 
засоби топових марок зі світовим 
ім’ям і доведеною ефективністю 
мають високий профіль безпеки 
і гарантують стійкий результат. 
Доповніть свій план професійних 
процедур кращими продуктами                   
для домашнього догляду.



$73

$163

$225 

$130

Базова сироватка P Serum Magistral
(Universkin) 

Набір новорічний 
(Thalgo) 

Фітокомплекс для обличчя  
(Biologique Recherche)

Нічний крем Multi action overning 
firming mask
(Perricone)





Препарати 
ортомолекулярної 
медицини

Розуміння тонкощів біохімічних 
процесів в організмі людини, 
професіоналізм і багаторічний досвід 
дозволяє фахівцям Age management 
підбирати найбільш дієву схему 
саплементаціі для підтримки 
внутрішніх ресурсів, захисту                                                                    
від хвороб і підтримки краси                            
і молодості на довгі роки. 



Препарати ортомолекулярної 
медицини (мікроелементи                                             
і біоактивні добавки) допоможуть 
закріпити і посилити ефект 
гормональної терапії, коригувальних 
естетичних і терапевтичних 
протоколів і оздоровчих процедур.



$101 

$127 

$85 

$301 

Омега3 + вітамін D Uno Cardio 1000

Полівітаміни Multivitamin

Антистрес Ashwagandha

Мультикомплекс Skin and Total Body





Розумні гаджети

Переносні пристрої, гаджети для сну, 
облаштування будинку і додаткової 
терапії, супутні товари для того, 
щоб новий образ життя був не 
тільки здоровим, але максимально 
комфортним і сучасним.                       



Ми гарантуємо не тільки WOW-ефект. 
Ви неодмінно знайдете для себе саме 
те, що змусить сказати:  
                                                                          
«І як я раніше без цього обходився?».



$545

$841

$668

$407

Гарнітура для поліпшення пам’яті 
ForBrain

Система моніторингу сну Dreem

Апарат для зниження ваги Modius 

Сенсорно-моторні навушники                                       
Soundsory





Література

Ми зробили все можливе,                            
щоб оточити вас професіоналами, 
які знають про підтримку здоров’я 
і збереження молодості все.                               
Але важливу роль грає ваша 
особиста зацікавленість в досягненні 
максимального результату.

 



Придбайте книги про управління 
віком, дізнайтеся більше                                    
про свій організм, здобудьте навички 
комфортної побудови здорового 
способу життя. Отримайте покрокову 
інструкцію до того, як стати кращою 
версією себе.



$100

$40

ReFuture Book:                                                         
9 кроків до здоров’я і довголіття 

x2 Only for men
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