
إسرتخي

إسرتخي و إستمتعي مع مستحرضات 
العناية بالجسم سانكشوري سبا 

إبحثي عن راحتك

تابعي صفحتناحرصياً يف النهدي

MADE IN UK

/ s a n c t u a r y s p a s a u di



 هل شعرت يوما بالحاجة اىل الراحة
من عناء و إجهاد اليوم؟

 تتعرض معظم النساء لضغوط و تسعى دامئا لتكون 
املرأة املثالية....

 So what's the Sanctuary all about?

فام هو الحل إذاً؟



We want to bring women their Sanctuary, 
no matter what that may be...

time with the family within the home, shutting 
the bathroom door and taking a deep breath of 
an indulgent candle fragrance, a hot 5 minute 
shower on a morning to kick start the day, or 
curling up in a comfy chair with a magazine...

whatever Sanctuary means to you...

مهمتنا املساعدة عىل توفري الحل لجميع النساء...

قد يكون وقت الراحة مع العائلة داخل املنزل أو اغالق باب الحامم وأخذ
 نفسا عميقا من عطر شمعة هادئة، أو 

االستحامم مباء دافئ ملدة 5 دقائق تنعمي ببداية جديدة كل يوم ، 
أو االسرتخاء عىل كريس مريح  مع قراءة مجلة ... أيا كان املالذ  يعني لك 

Whether it's 30 seconds or 30 minutes 
simply relax, breathe and         to Find Your Sanctuary

سواء كان ذلك يف 30 ثانية أو 30 دقيقة 
فقط اسرتخى وتنفىس واذهبى للبحث عن ملجأ لديىك#اسرتخى
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 So what's the Sanctuary all about?

فام هو الحل إذاً؟



WHO IS SANCTUARY?
ما هو سانكشوري سبا؟    

WHAT WE OFFER
ما نقدمه ليك؟

Sanctuary Spa originated over 37 years ago in the much-loved 
London's Covent Garden spa, where ballerinas of the Royal Opera 
House would retreat to relax, unwind and recover...

                  This tranquil space provided asanctuary for women 
                  to let go of the pressures of the day.

هو سبا تم إنشائه منذ أكرث من 37عاما يف كوفنت غاردن
 بإنجلرتا، حيث راقصات باليه دار األوبرا امللكية كن يجدن الراحة الكاملة واالنتعاش.

 قدم هذا املكان املساحة
 الهادئة للنساء من أجل التخلص من عناء اليو م.

 تشكيلة من منتجات العناية بالجسم واالستحامم بعطر سنكشوري سبا املميز.
مجموعة متكاملة من منتجات العناية بالجسم مثل غسول الجسم, مقرش

البرشة, مرطبات الجسم باإلضافة اىل منتجات اإلستحامم. 

منتجاتنا حائزة عىل العديد من الجوائز, و ذلك بسبب ملمسها
الناعم  وعطرها  املميز والخربة الفريدة التي نقدمها 

Find Your Sanctuary, relax, unwind and breathe. 
This is our         philosophy.

A range of beautifully fragranced bath and body products; from body 
washes, to scrubs, moisturizers and bath soaks to indulge 
your body & wellbeing.

Our award winning products are loved for their indulgent textures, 
iconic fragrance and the sensorial experience they deliver.

4





1. A gel wash that cleanses, 
conditions and moisturises 
your skin.

Massage on to wet skin using a 
body puff or sponge  and rinse off.

غسول أستحامم ينظف وينعم و يرطب برشتك

يوضع عىل لوفة او أسفنجة االستحامم ويدلك به
 الجسم الرطب ثم يشطف باملاء

250ml  
 250مل 

3. Gel body scrub. A body 
wash with a body refiner. 
This scrub can be used 
daily to refine and 
smooth skin.

Massage gently on to clean 
wet skin with circular 
motions and rinse off.

 جل أستحامم مقرش للبرشة ميكن
 أستخدامه  يوميا لنعومة و ترطيب

 برشة نقية

 دليك بلطف عىل برشة رطبة نظيفة ىف
.حركات دائرية ثم اشطفيه باملاء

200ml
 250مل

2. Luxurious bath soak with 
extra super-rich bubbles. 
Hydrates and relaxes.

For use in the bath. Pour 
generously under warm running 
water and allow your bath to fill 
with supper rich bubbles.

سائل فاخر لألستحامم ذو رغوة غنية
للرتطيب و األسرتخاء

 لالستخدام عند االستحامم..صبي بسخاء عىل 
املاء الداىفء واجعيل حاممك غنى بالفقاعات

Super sized 500ml pack
  عبوة عمالقة 500مل

YOUR EVERYDAY BATH 
AND BODY CARE ESSENTIALS

                                                        RELAX, BREATHE AND  

مجموعة العناية بالجسم                                                      

  املنتجات االساسية لإلستحامم
و للعناية  اليومية بالجسم

2.

1 .

3 .
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4. Hot Sugar scrub. Pampers, 
polishes and nourishes skin. 
Super 'scrubby' formulation. 
Contains skin polishing Dead 
Sea Salts. 

For super soft skin, this 
exfoliator can be used 1-2x 
week. Massage on to clean 
damp skin and rinse away in 
warm bath water. Use upward 
sweeping movements to 
improve skin circulation. 

مقرش للجسم بالسكر الدافئ يلمع و
يغذي البرشة.

 برتكيبة رائعة تحتوى عىل ملمع
مستخلص من أمالح البحر امليت.

للحصول عىل برشة فائقة النعومة.

يسخدم  مرة واحدة أو مرتني أسبوعي.
دليك بلطف عىل برشة رطبة نظيفة ىف

حركات دائرية  ألعىل ثم اشطفيه مباء دافئ.

650g
 650جم

5. Wonderfully fragrant, 
super absorbING Body 
Lotion nourishes and 
stimulates skin, smoothing 
away dryness and 
revitalising tired skin.

Massage generously
onto clean dry skin using
firm circular motions.

 مرطب للجسم ذو رائحة مميزة مع
 خاصية  اإلمتصاص الرسيع, يغذي و

 يحفز منو خاليا البرشة , يرطب و
 مينع جفاف البرشة  و يعيد للبرشة

املجهدة النشاط والحيوية.

يدلك بلطف عىل برشة جافة و نظيف
ىف حركات دائرية. 

250ml
 250مل

6. Rich body butter to 
intensively hydrate skin. 
Combination of oils and 
butters makes this such a 
fast absorbing moisturiser

Slather generously over clean 
skin paying attention to dry 
parts such as heels, knees and 
elbows. Use Daily.

 زبدة غنية لرتطيب البرشة بشكل.
مكثفمكونة من مزيج رائع من الزيوت و
املرطبات مام يجعلها رسيعة األمتصاص.

قومي بتوزيع املستحرض بسخاء عيل برشة جافة
و نظيفة.

يفضل االهتامم باملناطق التالية الكعبني والركبتني
واملرفقني واملناطق الجافة بالبرشة.

يستخدم يوميا.

300ml
 300مل

YOUR EVERYDAY BATH 
AND BODY CARE ESSENTIALS

                                                        RELAX, BREATHE AND  

مجموعة العناية بالجسم                                                      

6 .

4 .

5 .

Bodycare RANGES
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1. Luxury for your hands. Containing 
Aloe Vera and extract of mango 
for a fine smooth skin.

Massage gently on to hands and 
rinse off under running water.

 غسول لليدين يحتوى عيل الصبار و مستخلص من
فاكهة املانجو للحصول عيل برشة ناعمة. 

قومي بتدليك يديك برفق ثم قومي بشطفهام باملاء.

250ml
 250مل

I ’m a big fan of Sanctuary spa... good quality, reliable and smell amazing. This one is no exCeption...when I use it the whole bathroom is filled with the lovely scent                            ....منتجات يعتمد عليها ذات جودة عالية مع رائحةأنا من أكرث املعجبني بسنرشى سبا
عند أستخامه يصبح الحامم مليئ برائحة رائعة....رائعة....

                                               BEAUTY BLOGGER

Amazing! A
 must try

 

product
. I ’m onto m

y 

second 
bottle 

and my skin 

has nev
er look

ed so g
ood.

يجب ان تجريب هذه املنتجات الرائعة.... 

مع إستخدامي املتكرر للمنتجات برشيت 

أصبحت رائعة...

           
LINNY, REVIEW ON SANCTUARY.COM 

This is the most beautiful 
skin 

product I have
 ever used. 

Absolutely am
azing, I will be 

buying this fo
r the rest of 

my 

life now.

 هذا أفضل منتج قمت بأستخامة للعناية...

.بالبرشةبكل تأكيد هذا منتج رائع

سوف أستمر بأستخدامه دامئا...

                 JADE ,  REVIEW ON SANCTUARY.COM

LOVED BY CONSUMERY

1.
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Bodycare RANGES

2. Velvety aroma cream that 
moisturize your hands, nails and 
cuticles.

Massage generously  light lotion 
texture onto clean dry skin after 
washing your hands.

لوشن لليدين ذو عبري مخميل مميز لرتطيب
األيدي و األظافر والطبقة املحيطة بهام.

قومي بوضع طبقة رقيقة مع التدليك عىل أيدي
جافة و نظيفة بعد غسلهام.

250ml
 250مل

3. Intensely hydrates the skin and 
leaves hands soft and scented. 
With shea butter and sweet 
almond oil.

Massage generously creamy 
texture onto clean dry skin after 
washing your hands.

كريم لليدين يقوم برتطيب عميق ويرتك األيدي
ناعمة ومعطرة.

غنى بزبدة الشيا وزيت اللوز الحلو.

يدلك برفق مع وضع طبقة رقيقة عىل البرشة
الجافة و النظيفة  بعد غسل اليدين.

75ml
 75مل

YOUR EVERYDAY HAND 
CARE ESSENTIALS 

YOUR HANDS DESERVE
EXTRAORDINARY CARE

يديِك تستحق عناية مميزة

منتجات العناية اليومية
 واألساسية باأليدي 

SOFT
 HANDS

2.

3 .
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1. A luxurious liquid to 
foam shower mousse.

Dispense the creamy foam 
into your hands & smooth 
onto wet skin. Massage 
gently, then rinse away.

مسجلل لوسغ سوم ةوغر.

 قومي بوضع الرغوة عيل يدييك ثم عىل
البرشة املبللة ثم قومي بالتدليك برفق

ثم يشطف باملاء.

225ml
 225مل

2. Creamy cleansing bubbles 
will fill your bath tub and 
leave skin feeling velvety 
soft and smooth. 

Pour generously under warm 
running water then sink in 
to the luxurious bubbles and 
relax.

 سائل لعمل فقاعات مرطبة ومنظفة أثناء
اإلستحامم.

 لالستخدام يف الحامم, صبي بسخاء عيل املاء
الداىفء و اجعيل حاممك غنى بالفقاعات  و

إسرتخي.

250ml
 250مل

 منتجات اإلستحامم والعناية بالجسم
 لإلستخدام اليومي

J o i n  t h e  c o n v e r s a t i o n 1 .

2 .

Crea
my 

clean
sing b

ubbles
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3. A thermal heating product that 
gently warms, invigorates and 
smooth skin.

Contains  Zeolite, a mineral that 
naturally heats up on contact with 
water. This helps to open pores.
Detoxifying Kaolin Clay draws out 
impurities from deep within the skin.

Removes dead skin cells and 
purifies skin, leaving skin feeling 
soft and smooth. Super ‘scrubby’.
Massage in to clean, damp skin 
using a gentle circular motion and 
feel the scrub warming on the skin. 
Rinse off when the scrub cools.

 مقرش للجلد تعمل بالتدفئة الحرارية حيث
يقوم بتدفئة البرشة بلطف، وينشط البرشة

عىل نحو لطيف.

 يحتوي الزيوليت، وهو معدن ترتفع درجة حرارته
بشكل طبيعى عند مالمسته للامء فيقوم بتدفئتها

مام يؤدى اىل فتح مسام الجلد.
طمى الكاولني ذو خواص مضادة للسموم يقوم

بازالة  الشوائب من أعامق الجلد.
 دلىك بلطف عىل برشة نظيفة ورطبة ىف حركات

دائرية واستمتعي يدفئ برشتك  ثم اشطفيه عندما
يربد. 

550g
 550جم

4. Easily absorbed, luxuriously 
light and fluffy body creAM 
to hydrate skin.

Fluffy  Mousse texture. Unique 
formulation.
Instantly softer feeling skin.
Slather generously this whipped 
body cream over clean skin 
paying attention to dry areas.

كريم سوفليه للجسم سهل االمتصاص
لرتطيب البرشة.

موس خفيف امللمس ذو تركيبة فريدة
مينحِك الشعور الفورى بنعومة البرشة.

قومي بتوزيع الدهان بسخاء عيل برشة جافة و
نظيفة مع االهتامم جيدا  باملناطق الجافة.

475ml
 475مل

5. Fragrant, feather light 
oil spray to instantly 
nourish and condition 
thirsty skin.

Wonderfully fragrant, easy 
to use spray. Instant 
hydration, quick absorption.
Spray lightly on to clean, 
dry skin. Smooth in using 
circular motions.

 أسرباي زيت عطرى خفيف  لتغذية
وترطيب فورى للبرشة الجافة.

 منتج يتميز برائحته رائعة ومنتج سهل
االستخدام.

ترطيب فوري، وامتصاص رسيع.
 رشيه عىل برشة جافة ونظيفة ثم دلىك

برفق ىف حركات دائرية.

150ml
 150مل

YOUR EVERYDAY SPA
AT HOME BATH& BODY CARE

HEAT UP A TOWEL 
AND RELAX ... 

إستخدمي منتجاتنا  و أسرتخي

 منتجات اإلستحامم والعناية بالجسم
 لإلستخدام اليومي

Bodycare RANGES

3 . 4 .

5 .
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1. Oil specially formulated for use 
in the shower. skin is left hydrated, 
revitalised & silken smooth - 
a feeling you will hold onto for 
2 days, even after taking another 
shower.

Dispense in to palm and massage over 
the skin to create an oil foam. Rinse 
with water.

 زيت صمم خصيصا لإلستخدام أثناء اإلستحامم, فضال
 عن تنظيف البرشة مع إستعادة ترطيب البرشة. هذا
 اإلحساس سوف تحتفظني به ملدة يومني بالرغم من

اإلستحامم ألكرث من مرة.

 قومي بوضع الزيت عىل لوفة االستحامم ودلىك البرشة
برفق للحصول عىل رغوة زيتية  غنية. ثم اشطفيه باملاء.

250m
 250مل

1 .

Fully moisturised 
skin feels silky 
and comfortable, 
but the feeling 

can vanish quickly. 

The Sanctuary has 
drawn on our 
experience with 
enriched oils to 

produce our 
Long-lasting 

Moisture range. 

Each intensively 
hydrating product 
is designed to keep 

skin fully 
moisturised for 

several days - even 
after a single use.

 البرشة كاملة الرتطيب لها
 مظهر و ملمس الحرير,
 ولكن هذا الشعور ميكن

 ان يختفى
برسعة.

 لذلك قامت سانكشورى
 سبا بتوجيه خربتها مع
 الزيوت الغنية إلانتاج
 مجموعة من الزيوت
 الثمينة و التي تعطي
 أحساس رائع لرتطيب

 البرشة  و بذلك تقدم لىك
 الزيت الذهبى

الغنى للغاية بالبرشة.

 كل منتج عاىل الرتطيب
 يشعرك بالتميز عند
 االستخدام وقد صمم

 للحفاظ عىل برشتك رطبة
 بشكل كامل لعدة ايام

 حتى بعد
االستخدام األول.
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2. This light, silky body cream unites 
the power of gold of pleasure oil with 
the natural hydration of mango seed 
& apricot oil. It vanishes instantly 
into skin, leaving a dewy glow on the 
surface lasting up to 5 days.

Shake before use. Spray on to wet or dry 
skin for instant hydration and massage in. 

 كريم لطيف ذو ملمس حريرى يجمع بني قوة الزيت
 الذهبى و الرتطيب الطبيعى لزيوت بذور املانجو

.واملشمش
يرتك البرشة مرشقة ورطبة ملدة  تصل اىل 5 أيام.

.يرج جيدا  قبل االستخدام
رشيه عىل البرشة الرطبة أو الجافة  مع التدليك لنتيجة فورية.

250mL
 250مل

3. Shake this quenching two-part spray 
to mix the oil and water phases. The 
refreshing aqua hydration keeps the 
spray non-greasy & non-sticky, while 
the luxurious oils seal in moisture 
for up to 4 days. 

Shake before use. Spray on to wet or dry 
skin for instant hydration and massage in. 

 يرج هذا السرباى املرطب الذى يتكون من  عنرصى املاء
والزيت لالمتزاج جيدا.

 الرتطيب املنعش للامء يجعل الرذاذ غري دهنى وغري لزج و
مجموعة الزيوت الغنية تحافظ عىل الرتطيب

ملدة تصل اىل 4 ايام. 

يرج قبل االستخدام.
رشيه عىل البرشة الرطبة أو الجافة  مع التدليك لرتطيب فوري.

125ml
 125مل

LONG LASTING
BODY MOISTURE

ENJOY IN LONG LASTING
MOISTURIZING EFFECT 

استمتعى برتطيب يدوم طويال

مرطب للجسم
ممتد املفعول 

Bodycare RANGES

2. 3 .

ENJ
OY
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Developing a 
targeted range 
of products to 
address women's 
most common 

concerns and help 
them feel more 
confident about 

their imperfections.
 

Inspired by 
therapists and 
formulated by 
experts, each 
product is 

extensively tested 
and recommended 
by real women.

 لقد قمنا بتطوير
 مجموعة خاصة من
 املنتجات ملعالجة

 املخاوف األكرث شيوعا
 للمرأة ومساعدتها عىل
 الشعور مبزيد من الثقة

 .حول عيوب البرشة

 إن هذه املجموعة
 صممت من قبل خرباء،
 حيث يتم اختبار كل

 منتج بدقة و ينصح به
.كل من قام بأستعامله

 مجموعة تنحيف الجسم
 ومضادات السيلوليت
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1. Women of all ages can suffer from 
the unsightly "orange peel" appearance 
of cellulite. Containing Glaucine, this 
treatment works to smooth and tone 
the skin.

Apply product to the skin and using 
fingertips to firmly stroke in an upwards 
motion. Continue this motion for 
2-3 minutes, until skin is dry to touch. 
Apply twice daily

 تعاين النساء يف جميع املراحل العمرية من شكل الجسم
 الغري مرغوب فيه بسبب زيادة السيلوليت مام يجعل مظهر

الجلد مثل قرش الربتقال.
 يحتوى هذا املستحرض عىل الجلوكاسني الذي يقوم بتنعيم

وتوحيد لون البرشة.

 قومي بوضع املستحرض عيل البرشة مع توزيعها بأطراف أصابعك مع
 نبضات رقيقة عيل البرشة من أسفل اىل أعىل ملدة 2 ايل 3 دقائق حتى

 تتحول البرشة الجافة اىل رطبة.
يستخدم مرتني يوميا.

200ml
 200مل

2. This rich butter contains a luxurious 
blend of nut and oil butters as well 
as active ingredients to replenish 
skin and restore a full, firm and 
youth-full suppleness

Shea Butter for skin conditioning.

Massage generously on to clean, dry skin 
using circular motions. Use twice daily

 هذه الزبدة الغنية تحتوي عىل مزيج  فاخر من الجوز و
 بعض الزيوت التي تعمل عىل إعادة بناء البرشة و

إستعادة شباب ومرونة الجلد.

 أيضا تحتوي عىل زبدة الشيا لرتطيب البرشة.يدلك بلطف بشكل.
دائري  عىل برشة  نظيفة و جافة

يستخدم مرتني يوميا.

300mL
 300مل

ANTICELLULITE FIRMING
BODY CARE

EFFECTIVE RANGE FOR SKIN 
IN ALL ITS GLORY

مجموعة فعالة للبرشة

 مجموعة تنحيف الجسم
 ومضادات السيلوليت

1 .

2 .

Bodycare RANGES

FIR
M &

 BOO
ST

SCULPT & SMOOTH
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1. Cleansing, skin softening
& delicately fragranced 
body wash

Comfotring Floral Bodycare 
by Sanctuary Spa

منتجات العناية بالجسم ذات الرائحة الزهرية
اللطيفة من سانكشوري سبا

Transport your senses to a summer's day 
with the new Sanctuary Spa White Lily & 
Damask Rose soothing floral bodycare 
collection.

 اشعري بروعة الصيف مع مجموعة العناية
 بالجسم الجديدة من سانكشوري سبا بخالصة

زهور الزنبق األبيض و زهرة الجوري

2. Refining, skin softening, 
gentle, daily gel-scrub Leaves 
skin feeling cleansed & refined

Massage gently on to clean wet 
skin with circular motions and 
rinse off.

 جل مقرش للجسم ينعم البرشة بلطف
وميكن استخدامه يوميا.

 يدلك بلطف بشكل دائري  عىل برشة  نظيفة و
مبللة ثم يشطف باملاء.

200ml
 200مل

1 . 2 .

Massage on to wet skin 
using a body puff or 
sponge  and rinse off.

 غسول للجسم ذو رائحة مميزة
لتنظيف و تنعيم البرشة.

 يدلك بلطف عىل البرشة املبللة باستخدام
 لوفة  االستحامم ثم يغسل باملاء.

250ml
 250مل

3 .

3. Light-weight, fast absorbing 
lotion with 24hr moisturising 
effect

Massage generously onto clean 
dry skin using firm circular 
motions.

لوشن للجسم مرطب لطيف
رسيع االمتصاص. 

مينحك ترطيب ملدة 24 ساعة.

يدلك بلطف بشكل دائري  عىل برشة  نظيفة و جافة.

250ml
16 250مل



5. hand wash With gentle 
and kind fragrance red 
tangerines, cloves

Massage gently on to hands 
and rinse off under running 
water.

 غسول لطيف لليدين برائحة اليوسفي.
والقرنفل

تدلك االيدين بلطف ثم يشطف باملاء

250ml
 250مل

6. HAND LOTION With a water 
content of roses, shea butter 
and almond oil. Your hands 
will be all day perfumed and 
hydrated.

Massage generously  light lotion 
texture onto clean dry skin after 
washing your hands.

 لوشن اليدين مباء الورد و زبدة الشيا وزيت
اللوز.

سوف تكون يدييك معطرة و رطبة كل يوم.
 ضعي بسخاء مع ترك طبقة رقيقة من الدهان عيل

 برشة
جافة و نظيفة بعد غسل اليدين.

250ml
 250مل

WHITE LILY & DAMASK ROSE
BODY & HAND CARE

CARING & COMFORTING

CARING & COMFORTING

 منتجات غنية بزهور الزنبق األبيض و
زهرة الجوري للعناية بالجسم واليدين

5 . 6 .

4 .

Bodycare RANGES

4. Nourishing, skin smoothing, comforting, 
daily hydrating butter 

Slather generously over clean skin paying 
attention to dry parts such as heels, knees 
and elbows.

زبدة لرتطيب يومي  لتنعيم و تغذية البرشة
 قومي بتوزيع املستحرض بسخاء عيل برشة جافة و نظيفة

 يفضل االهتامم باملناطق التالية الكعب والركبتني واملرفقني ومناطق
 .البرشة الجافة

300ml
 300مل
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1. Invigorating body wash with 
uplifting citrus. Enriched with 
bursting moisture beads, skin 
is left feeling freshly cleansed, 
soft & smooth.

Massage on to wet skin using a 
body puff or sponge  and rinse off.

 غسول  منعش  للجسم مع حمضيات مميزة,
 غني و مفعم بحبيبات الخرز املٌرطبة يجعل

 البرشة نظيفة و ناعمة مع شعور ممتع
باالنتعاش.

 يدلك بلطف عىل برشة رطبة باستخدام لوفة
االستحامم تم يشطف باملاء.

250ml
 250مل

Invigorating Bodycare 
by Sanctuary Spa

 منتجات األنتعاش للعناية بالجسم من
سانكشوري سبا

Kick-start your day and awaken your 
senses with the new Sanctuary Spa Green 
Lemon & Orange Blossom revitalising 
bodycare collection.

 أبديئ يومك وأطلقي العنان ألحساسك مع
 مجموعة العناية بالجسم الجديدة بخالص

  الليمون األخرض و زهور الربتقال

3. Light-weight, fast 
absorbing lotion with
24hr moisturising
lotion.

Massage generously onto 
clean dry skin using firm 
circular motions.

 لوشن للجسم رسيع االمتصاص
مينحك ترطيب ملدة 24 ساعة.

  يدلك بلطف بشكل دائري  عىل برشة
نظيفة و جافة.

250ml
 250مل

 مجموعة العناية بالجسم الجديدة بخالص
 الليمون األخرض و زهور الربتقال

2. Refining, skin softening, 
gentle, daily gel-scrub.
Leaves skin feeling refreshed 
& invigorated

Massage gently on to clean 
wet skin with circular 
motions and rinse off.

 جل مقرش لتنعيم البرشة بلطف وميكن
استخدامه يوميا مينح البرشة انتعاش وحيوية

 يدلك بلطف بشكل دائري  عىل برشة  نظيفة و
مبللة ثم يشطف باملاء

200ml
 200مل

2.

1 .

3 .
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4. Nourishing, skin softening, uplifting, 
daily hydrating butter. Leaves skin 
beautifully hydrated with a zesty, 
uplifting fragrance

Slather generously over clean skin paying 
attention to dry parts such as heels, knees 
and elbows.

زبدة تغذي و ترطب وتنقي البرشة
  ترتك البرشة رطبة و رائعة مع عطر مميز.

 قومي يتوزيع املستحرض بسخاء عيل برشة جافة و نظيفة
 يفضل االهتامم باملناطق التالية الكعب والركبتني واملرفقني واملناطق

الجافة بالبرشة.

300ml
 300مل

5. hand wash Fresh and 
invigorating scent of 
bergamot, lemon, and 
orange.

Massage gently on to hands 
and rinse off under running 
water.

 غسول اليدين  منعش ورائع مستخلص
 ،من  شجرة الربغموت والليمون

والربتقال.

 تدلك االيدين بلطف ثم تشطف باملاء.

250ml
 250مل

6. hand lotion Containing 
shea butter, almond oil 
for soft and hydrated 
hands.

Massage generously  light 
lotion texture onto clean 
dry skin after washing your 
hands.

 لوشن اليدين بزبدة الشيا و زيت
     اللوز لرتطيب وتنعيم اليدين.

 ضعي بسخاء عيل برشة جافة و نظيفة بعد
غسل اليدين.

250ml
 250مل

GREEN LEMON & ORANGE BLOSSOM
BODY & HAND CARE

REFRESHING 
& UPLIFTING

إلنتعاش و شد البرشة

 مجموعة العناية بالجسم الجديدة بخالص
 الليمون األخرض و زهور الربتقال

5 . 6 .

4 .

Bodycare RANGES
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Women are facing 

increased pressure to 

keep up with this ideal 

we have of ourselves. 

We face pressures from 

the outside world to do 

more, be more, give more. 

We rush around and we 

often miss the important 

things. 

SANCTUARY ARE ON A 

MISSION TO GET WOMEN 

TO RELAX, 

BREATHE &

         نحن نواجه ضغوط 
العاملالخارجي ونقوم

 ببذل املزيد من 
 الجهد،املزيد من العطاء.

 وننىس انفسنا
وسط كل هذا.

 مهمتنا يف سانكشوري
 سبا هي مساعتدك عىل

األسرتخاء و الراحة.

. . . . . . . 

اإلستجامم مع منتجات سانكشوري 


