
Szczotkowanie ciała na sucho

PRO DU KT  PO LSKI



Szczotkowanie ciała na sucho 
to zabieg, którego historia sięga 
starożytności. Było znane już 
w starożytnych Chinach. Jest także 
stosowane w hinduskiej Ajurwedzie. 
Oprócz dokładnego peelingu 
ciała, działania ujędrniającego 
i antycelulitowego, zabieg 
poprawia krążenie krwi i limfy oraz 
metabolizm całego organizmu. 
Działa pielęgnacyjnie, ale także 
prozdrowotnie. Azjatki wykonują ten 
zabieg od najmłodszych lat. Niegdyś 
używały do szczotkowania ciała 
wysuszonych części traw i innych 
roślin. Dziś sięgają po specjalistyczne 
szczotki – takie, jak nasza. 

Szczotkowanie to 
nie moda,  

to najlepszy wybór 
dla Twojego ciała

PRODUKT  POLSKI

Skin experience to marka, która oferuje 
produkty w 100% ekologiczne, zgodne 
z najnowszymi EKO-trendami, a także 
co istotne wyprodukowane w całości 
w Polsce. Pomysłodawcą marki jest Paulina 
Matuszewska – kosmetolog z wieloletnim 
doświadczeniem prowadząca dwie firmy 

w branży beauty. Rozmowy z klientami, znajomość ich 
potrzeb oraz potrzeb skóry i ciała pozwoliły na stworzenie 
wyjątkowego produktu – od kobiety dla kobiet. 
Nasze ekologiczne szczotki sprawiają, że ciało jest jędrne 
i wygładzone. Można nimi wykonywać zabiegi w zaciszu 
mieszkania, bądź skorzystać z usługi w renomowanym 
gabinecie kosmetologicznym lub SPA. Panie, które 
wprowadziły w swoje życie swój codzienny rytuał 
szczotkowania nie rozstają się ze szczotkami! 



Bioko
Szczotka do masażu i naturalnego peelingu twarzy na 
sucho wykonana ze szczeciny

Aruba
Szczotka do masażu twarzy z włosiem koziny

Szczotka do masażu twarzy wykonana 
z delikatnego włosia koziny oraz naturalnego 
drewna bukowego. 

Szczotka nadaje się do każdego typy skóry, 
również do skóry naczyniowej i wrażliwej, 
ponieważ nie podrażnia, a delikatnie ją gładzi 
i pobudza. Delikatnie złuszcza martwy naskórek, 
usuwa zanieczyszczenia, poprawia krążenie krwi 
oraz stymuluje drenaż limfatyczny. Wykonana 
jest z delikatnego włosia koziny oraz naturalnego 
drewna bukowego

Regularne wykonywanie masażu w okolicy 
twarzy sprawi, że skóra będzie gładka, ujędrniona 
i dotleniona. Znacznie poprawi się jej koloryt, 
a opuchnięcia i obrzęki będą z łatwością usunięte. 
Masaż szczotką idealnie przygotuje skórę na 
aplikacje serum czy kremu, ponieważ zwiększy jej 
przepuszczalność na składniki aktywne. 

Szczotka nadaje się także dla skóry dzieci, pomaga 
w leczeniu ciemieniuchy. Delikatnie wyczesuje 
i masuje skórę głowy, usuwa napięcie i pomaga 
wyciszyć niemowlę. 

Skład:
Włókno: naturalne włosie koziny
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe

Szczotka do masażu i naturalnego peelingu twarzy 
na sucho wykonana jest w pełni z materiałów 
ekologicznych – naturalne włosie szczeciny oraz 
lite, jednorodne drewno bukowe. Włosie szczeciny 
jest delikatniejsze w porównaniu z Tampico, 
dlatego idealnie nadaje się do delikatnych 
okolic na twarzy, również w przypadku skóry 
naczyniowej i wrażliwej. 

Delikatnie złuszcza martwy naskórek, usuwa 
zanieczyszczenia, poprawia krążenie krwi oraz 
stymuluje drenaż limfatyczny. Skóra po masażu 
jest gładka, oczyszczona z zanieczyszczeń 
dotleniona. Regularne wykonywanie peelingu 
skóry niweluje opuchnięcia na twarzy oraz idealnie 
przygotuje skórę na aplikacje serum czy kremu, 
ponieważ zwiększy jej przepuszczalność na 
składniki aktywne. 

Szczotka nadaje się także dla skóry dzieci, pomaga 
w leczeniu ciemieniuchy. Delikatnie wyczesuje 
i masuje skórę głowy, usuwa napięcie i pomaga 
wyciszyć niemowlę. 

Skład:
Włókno: naturalna szczecina
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe

Oferujemy szczotki wykonane w całości 
z naturalnych tworzyw. Włókna – Tampico, 
szczecina, delikatne włosie koziny, końskie, 
a także z dzika. Oprawa z najwyższej 
jakości drewna bukowego. Każdy element, 
który tworzy szczotkę jest perfekcyjnie 
dopracowany. Produkty pakujemy w lniane 
woreczki oraz estetyczne pudełka, do 
których dołączony jest opis oraz dokładna 
instrukcja użycia szczotek. Wszystko po to, aby 
zapewnić kompleksową usługę dla najbardziej 
wymagających klientów. 
 
Nie sprzedajemy produktu – Skin experience 
to obszerna filozofia szczotkowania ciała. 
Zabieg jest bezpieczny nawet dla kobiet w 
ciąży, jednak istnieją przeciwwskazania oraz 
istotne wskazówki stosowania produktu. 
Współpracując z nami gwarantujemy pełną 
opiekę handlową oraz szkolenia. 

Na rynku można znaleźć wiele szczotek, 
jeżeli jednak stawiasz na jakość i chcesz 
promować wśród swoich klientów najwyższej 
klasy produkty zapoznaj się z ofertą 
szczotek Skin Experience. Nasze produkty 
znajdziesz tylko w renomowanych gabinetach 
kosmetologicznych i luksusowych hotelach 
SPA. Nasze szczotki zamawiają klienci z całej 
Europy! Twój gabinet również może dołączyć 
do elitarnego grona. Jeśli lubisz jakość 
i estetykę na najwyższym poziomie, która 
cechuje szczotki Skin Experience, to serdecznie 
zapraszamy. 



Jamajka
Szczotka do masażu szyi, dekoltu i biustu

Bali
Owalna szczotka do masażu ciała na sucho 
dla skóry wrażliwej bez paska 

Szczotka do masażu szyi, dekoltu i biustu 
wykonana jest z naturalnego włosia końskiego, 
oprawiona w lite drewno bukowe. Delikatne 
włosie końskie idealnie nadaje się do 
szczotkowania wrażliwej okolicy ciała jaką jest 
biust, dekolt i szyja. Szczotka delikatnie złuszcza 
martwy naskórek, usuwa zanieczyszczenia, 
stymuluje krążenie krwi i ruch limfy. Regularne 
stosowanie ujędrnia i napina skórę, dotlenia ją 
dzięki czemu poprawia się jej koloryt. 

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana w 
100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno roślinne Tampico, oprawa z drewna 
bukowego.  
Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie sprawdza 
się w walce z cellulitem, wrastającymi włoskami 
czy szorstkimi przedramionami, pośladkami czy 
łokciami. Ułatwia usuwanie toksyn z organizmu, 
zmniejsza napięcie mięśniowe, relaksuje.  

Odpowiednio przycięte włosie szczotki sprawia, 
że jest ona idealna dla skóry wrażliwej oraz na 
rozpoczęcie przygody ze szczotkowaniem ciała. 

Skład:
Włókno: 100% włosie końskie
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe

Skład:
Włókno: 100% roślinne Tampico, 
pozyskiwane z Agawy, występującej 
na obszarach pustynnych w północnej 
części Meksyku. 
Włosie przycięte pod kątem, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości.  
Oprawka: naturalne drewno bukowe
Produkt odpowiedni dla wegan.

Sumatra
Owalna szczotka do masażu ciała na sucho dla skóry 
wrażliwej z bawełnianym paskiem

Maui
Anatomiczna szczotka do masażu ciała na sucho 
z bawełnianym paskiem

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana 
w 100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno roślinne Tampico, oprawa z drewna 
bukowego, bawełniany pasek umożliwiający 
wygodne stosowanie.  
Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie sprawdza 
się w walce z cellulitem, wrastającymi włoskami czy 
szorstkimi przedramionami, pośladkami czy łokciami. 
Ułatwia usuwanie toksyn z organizmu, zmniejsza 
napięcie mięśniowe, relaksuje.  

Odpowiednio przycięte włosie szczotki sprawia, 
że jest ona idealna dla skóry wrażliwej oraz na 
rozpoczęcie przygody ze szczotkowaniem ciała. 

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana 
w 100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno roślinne Tampico, oprawa z drewna 
bukowego. Bawełniany pasek oraz owalny, 
anatomiczny kształt umożliwiają wygodne 
stosowanie. 

Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie sprawdza 
się w walce z cellulitem, wrastającymi włoskami 
czy szorstkimi przedramionami, pośladkami czy 
łokciami. Ułatwia usuwanie toksyn z organizmu, 
zmniejsza napięcie mięśniowe, relaksuje.

Skład:
Włókno: 100% roślinne Tampico, 
pozyskiwane z Agawy, występującej 
na obszarach pustynnych w północnej 
części Meksyku. 
Włosie przycięte pod kątem, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości.  
Oprawka: naturalne drewno bukowe 
Pasek bawełniany  
Produkt odpowiedni dla wegan. 

Skład:
Włókno: 100% roślinne Tampico, 
pozyskiwane z Agawy, występującej 
na obszarach pustynnych w północnej 
części Meksyku.
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe
Pasek bawełniany
Produkt odpowiedni dla wegan. 

Flores
Okrągła szczotka do masażu ciała na sucho z paskiem

Borneo
Okrągła szczotka do masażu ciała na sucho bez paska 

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana 
w 100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno roślinne Tampico, oprawa z drewna 
bukowego, bawełniany pasek. Klasyczny, 
okrągłu kształt szczotki oraz bawełniany pasek 
gwarantuje wygodę stosowania.

Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie 
sprawdza się w walce z cellulitem, wrastającymi 
włoskami czy szorstkimi przedramionami, 
pośladkami czy łokciami. Ułatwia usuwanie 
toksyn z organizmu, zmniejsza napięcie 
mięśniowe, relaksuje.

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana 
w 100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno roślinne Tampico, oprawa z drewna 
bukowego.  Klasyczny, okrągły kształt szczotki 
gwarantuje wygodę stosowania. 

Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie 
sprawdza się w walce z cellulitem, wrastającymi 
włoskami czy szorstkimi przedramionami, 
pośladkami czy łokciami. Ułatwia usuwanie 
toksyn z organizmu, zmniejsza napięcie 
mięśniowe, relaksuje.  

Skład:
Włókno: 100% roślinne Tampico, 
pozyskiwane z Agawy, występującej 
na obszarach pustynnych w północnej 
części Meksyku.
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe
Pasek bawełniany
Produkt odpowiedni dla wegan. 

Skład:
Włókno: 100% roślinne Tampico, 
pozyskiwane z Agawy, występującej 
na obszarach pustynnych w północnej 
części Meksyku. 
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości 
Oprawka: naturalne drewno bukowe
Produkt odpowiedni dla wegan. 



Timor
Szczotka do ciała z rączką wykonana ze szczeciny. Wskazówki dotyczące pielęgnacji szczotek

• Po zastosowaniu szczotki na mokro należy 
pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia 
w pozycji pionowej. Nie należy suszyć szczotki 
na słońcu lub kaloryferze. 

• Nie należy zostawiać szczotki w wilgotnym 
miejscu. 

• Przechowywać w suchym środowisku
• Włosie można czyścić w wodzie, tak aby 

nie zamoczyć drewnianej oprawy szczotki. 
Pokontakcie z wodą pozostawić w ciepłym 
i suchym miejscu do wyschnięcia, włosiem 
do dołu. 

• Warto zaimpregnować drewnianą rączkę 
naturalnym olejem – należy wsmarować 
niewielką ilość oleju w trzonek szczotki 
i pozostawić do wyschnięcia. Czynność 
powtórzyć

• Aby zachować standardy higieny szczotkę 
powinna używać jedna osoba. Należy 
wymieniać ją co 6 miesięcy.

Jawa
Szczotka do włosów krótkich z włosia dzika

Haiti
Szczotka do włosów długich z włosia dzika 
i włókien syntetycznych 

Szczotka do ciała z rączką wykonana z naturalnej 
szczeciny i litego drewna bukowego. Daje 
możliwość szczotkowania ciała na sucho oraz 
na mokro. Włosie szczeciny jest delikatniejsze 
w porównaniu z Tampico, ale równie skutecznie 
peelinguje ciało, ujędrnia i napina skórę, 
wspomaga drenaż limfatyczny oraz rozluźnia 
napięcie. Regularnie stosowana pomaga 
zmniejszyć cellulit, a także pozbyć się rozstępów. 

Szczotka idealnie sprawdzi się do wrażliwych 
okolic ciała, a także jest idealną opcją na początek 
przygody ze szczotkowaniem. Rączka umożliwia 
wygodne stosowanie oraz ułatwia szczotkowanie 
trudno dostępnych okolic tj. plecy. 

Szczotka do włosów wykonana z naturalnego 
włosia dzika. Idealnie rozczesuje włosy, nie szarpie 
ich, zapobiega plątaniu. Naturalne włosie nie 
elektryzuje włosów, a po rozczesaniu nadaje im 
połysk. Ponadto szczotka doskonale masuje skórę 
głowy, dzięki czemu pobudza wzrost włosów. 
Odpowiedni kształt szczotki zapewnia komfort 
w użytkowaniu. Rączka jest lekka i poręczna, 
wykonana z naturalnego drewna bukowego. 
Polecana jest do włosów krótkich.

Szczotka do włosów wykonana z włosia dzika 
i włókien syntetycznych. Doskonale rozczesuje 
długie i gęste włosy nie szarpiąc ich. Usuwa 
zanieczyszczenia, zapobiega plątaniu się włosów. 
Odpowiedni kształt szczotki zapewnia komfort 
w użytkowaniu. Rączka jest lekka i poręczna, 
wykonana z naturalnego drewna bukowego. 
Naturalne włosie nie elektryzuje włosów, a po 
rozczesaniu nadaje im połysk. Ponadto szczotka 
doskonale masuje skórę głowy, dzięki czemu 
pobudza wzrost włosów. Szczotka polecana do 
długich włosów. 

Skład:
Włókno: naturalna szczecina
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości
Oprawka: naturalne drewno bukowe

Skład:
Włosie: naturalne włosie dzika
Oprawka: drewno bukowe

Skład:
Włosie: naturalne włosie dzika, 
włókno syntetyczne
Oprawka: drewno bukowe

Coco
Okrągła szczotka do masażu ciała na sucho z włókna kokosa

Szczotka do masażu ciała na sucho, wykonana 
w 100% z materiałów ekologicznych – naturalne 
włókno z kokosa, oprawa z drewna bukowego. 
Klasyczny, okrągły kształt szczotki gwarantuje 
wygodę stosowania.  
Włókno kokosa jest delikatniejsze w porównaniu 
z włóknem Tampico, natomiast ostrzejsze niż 
szczecina. Sprężysta struktura włókien nie 
podrażnia skóry, a skutecznie złuszcza martwy 
naskórek - sprawdza się w przypadku bardziej 
wrażliwych skór 

Szczotka doskonale peelinguje ciało, stymuluje 
krążenie, poprawia metabolizm. Świetnie sprawdza 
się w walce z cellulitem, wrastającymi włoskami 
czy szorstkimi przedramionami, pośladkami czy 
łokciami. Ułatwia usuwanie toksyn z organizmu, 
zmniejsza napięcie mięśniowe, relaksuje.  

Skład:
Włókno: 100% włókno kokosa 
Włosie równo przycięte, gęsto 
osadzone i o odpowiedniej szerokości 
Oprawka: naturalne drewno bukowe






