
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 TheraVine е иновативна и световноизвестна продуктова линия за спа центрове и салони, 

създадена от специализиран екип, подкрепен от обширни клинични и научни изследвания с 

мисъл за крайния клиент.  

 

 TheraVine е създадена в сърцето на Винените полета на Стеленбош, Южна Африка, от 

гроздови семки от местния сорт Пинотаж, люспите на гроздето и лозови листа, като към тези 

мощни антиоксидантни съставки са добавени органично отглеждани местни растения, за да 

се гарантира предоставянето на лечебна услуга от най-висша степен и ефективно действие 

на продукта.   

 Активните вещества се добиват от местния гроздов сорт Пинотаж, както и от известните 

сортове Мерло, Шардоне, Каберне и Совиньон блан, като всички те съдържат високи 

концентрации на полифеноли в гроздовите семки, известни като олигомерни 

проантоцианиди(OPCs).  

 Доказано е, че OPCs са 50 пъти по-мощни антиоксиданти от Витамин Е и 20 пъти по-мощни от 

Витамин С.     

 С напредването на възрастта свободните радикали в тялото се увеличават (за съжаление на 

всеки 10 минути се произвеждат 300 000 от тях) и OPC’s действат като терапия срещу стреса и 

замърсяванията.  
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 Основана през 2004 

 Основател и директор, Лиза Смит 

 Създава и произвежда активна козметика с помощта на модерни технологии.  

 Активните вещества се създават от международно квалифицирани учени и са одобрени и 

сертифицирани от международните регулаторни органи. 

 Основен приоритет са: ПРОДУКТОВО КАЧЕСТВО, ПРОУЧВАНЕ и ИНОВАЦИИ. 

 Разрастването и експанзията се изразяват в представителство в повече от 250 спа и салони в 

Южна Африка, както и в 9 дистрибутора по света. 

 

 



ПОЧТЕНОСТ 

 Всички продукти се произвеждат с абсолютна коректност и с мисъл за клиентите, така че те 

да получат терапии с най-активни продукти, които съдържат най-висок процент от ефективни 

вещества в индустрията.   

 НИТО ЕДИН ОТ ПРОДУКТИТЕ НЕ СЪДЪРЖА: 

o Вредни алкохоли 

o Допълнителни аромати 

o Оцветители 

o Нефтохимични продукти 

o Не са тествани върху животни 

TheraVine™ предлага продукти БЕЗ ПАРАБЕНИ.  

КОНЦЕПЦИЯТА TheraVine 

Продуктите TheraVine™ са кулминацията на продължителни проучвания и развитие, използвайки 

известни международни научни изследвания, модерни технологични вещества, към които се 

добавят най-фините гроздови сортове от региона Западен Кейп, за да се получат специално 

изработени продукти за здрава и красива кожа.   

Модерни технологични вещества 

Нашите лечебно ориентирани формули за лице и тяло съдържат висок процент активни съставки, 

за да се осигури мощен лечебен ефект.  

Продуктите съдържат:  

 Пептиди 

 Молекулни филми 

 Активни вещества 

 Липозоми – PML 

 Козметико-фармацевтични вещества 

ВИНОТЕРАПИЯ И НАУКА 

Вторичните продукти от гроздовите сортове от световна класа са: гроздови семки, екстракт от 

гроздови семки, джибри, люспи, масло от гроздови семки, екстракт от лозови листа и са част от 

уникалните лечебни похвати на Южна Африка.  Ползата от продуктите е изключителна, както за 

външния вид на кожата, така и за здравето на епидермиса и дермиса в дълбочина,  разчитайки на 

незабавния козметичен ефект и дълготрайния разултат. 



ЗАЩО ГРОЗДОВИТЕ СЪСТАВКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В КОЗМЕТИКАТА? 

Тъй като съдържат биоактивни полифеноли, извлечени от гроздето, които:   

 Борят се с процесите, свързани с остаряването.  

 Възпрепятстват размножаването на всички типове свободни радикали.  

 Стимулират синтеза на колаген и еластин в кожата и по този начин я поддържат стегната и 

еластична.  

 Възпрепятстват действието на ензима еластаза и също така активността на различини 

ензими, които участват във възпалителните процеси – поради това успокояват кожата и се 

борят с процесите на остаряването.   

 Помагат да се намали синтеза на меланин и възпрепятстват действието на ензима 

тирозиназа. Нежно изсветляват кожата, възстановяват сияйния тен и помагат да се 

предотврати появата на пигментни петна.  

 Гроздето е богато на Витамини A, C, B1, B2 и P, както и на следните минерали – калий, 

желязо и манган. Те са изключително полезни с техните реминерализиращи, 

детоксикиращи и анти-ейдж свойства. 

 Гроздовите екстракти съдържат плодови киселини, които естествено и нежно ексфолиират 

кожата. Това са ябълчена, млечна, лимонена, оцетна, янтарна и винена киселини.  

АРОМАТЕРАПИЯ 

Лечебно използване на етерични масла от ароматни растения и билки, извлечени от цветя, стъбла, 

листа, корени и дори от цялото растение, за подмладяване и възстановяване на баланса на тялото 

и духа.   

Маслата предоставят терапевтична функционалност, като въздействат върху тялото физиологично и 

психологически.  

TheraVine използва: 

 Местни лечебни растения - Горчиво алое, Южно-африканска лайка, Баобаб, Ксимения 

 Лечебни етерични масла 

 Растителни вещества  

 Осигуряват естествен аромат на продуктите. 

ДВОЙНА КОНЦЕПЦИЯ 

 Внимателно подбрани блендове от 100% чисти етерични масла, които проникват в кожата в 

дълбочина. 

 Нанасят се преди защитни лечебни кремове за повишаване на ефективността. 

 Маслото за лице Пинотаж осигурява първата стъпка от лечението на кожата. 



СПА МЕНЮ TheraVine  

Широка лечебна гама 

TheraVine предлага терапии за лице и тяло, едновременно за мъже и жени, като се занимава 

специално с проблемите и нуждите на клиентите. Продуктите са сегментирани в специфично 

разработени професионални серии и такива за домашна грижа.  

• Базова грижа за лице: Ежедневни и основни терапии за широк кръг от проблеми.  

• Специална грижа за лице: Справяне с конкретни проблеми, напр. HydraVine терапия за 

лице, която „заключва” влагата до 3 седмици в епидермиса; Анти-ейдж грижа за лице, 

ориентирана към намаляване признаците на стареене и др. 

• Грижа за тялото: Ексклузивна серия от терапии, от ексфолииране до маски и вани.   

• Целева грижа за тялото: справяне с проблеми като целулита и мастните натрупвания.  

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Посветени на грижата за клиента 

Ние съдействаме с предоставяне на терапии със специални техники, прилагайки постижими 

цели и мотивирайки членовете на Вашия екип, създавайки добри взаимоотношения и личностна 

подкрепа.   

Обучение 

Разбирайки, че обучението е ключов момент за успешния бизнес, ние предлагаме безплатно 

обучение Процедури и Продукти, което провеждаме на място във Вашия салон или спа център.  

Бизнес подкрепа 

Ние сме на Ваше разположение за редовно планирани посещения, презентации, семинари, 

демонстрации на терапии и продукти, както и промоционални мероприятия. Ние можем да Ви 

съдействаме в планирането на Вашите промоционални календари, подреждане на продуктите 

за домашна грижа и идентифициране на възможностите за развитие на бизнеса.  

Маркетинг и PR 

В партньорство с TheraVine, Вие ще бъдете подкрепени с продуктови брошури, рекламни 

материали, национална реклама на продукта, както и креативни продуктови промоции и 

промоции на терапии. Към Вашите поръчки автоматично се добавят в процентно съотношение 

брошури, мостри, торбички и др. маркетингови материали, според стойността на поръчката. 

TheraVine и БАФА ООД се стремим да бъдем различни в индустрията като разбираме Вашите 

проблеми и разработваме конкретни решения, които да направят живота Ви по-лесен и Вашия 

бизнес по-изгоден, без това да се отразява на обслужването и качеството.   

Благодарим Ви за това, че предприехте първата стъпка да откриете ползите, които TheraVine 

предлага на Вас, на Вашия бизнес, персонал и клиенти! 

За подробна информация за TheraVine спа терапии и продукти посетете  

www.theravine.bg. 

 

 


