kolekcja

wellness & spa
Z myślą o przestrzeni komfortu kobiety, TEXPOL proponuje tekstylia doskonałej jakości,
które pomogą Panstwu zadbać o swoich klientów.

W trosce o nasze wspólne dobro, wszystkie nasze produkty mają certyfikat
OEKO-TEX Standard 100 w klasie 1, co oznacza, że są bezpieczne
zarówno dla skóry jak i środowiska.
Wszystkie produkty powstają w naszej fabryce pod Łodzią,
która zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.
Przygotowaliśmy dla Państwa między innymi: turbany bambusowe, płatki kosmetyczne,
ręczniki: klasyczne, muślinowe, na łóżko do masażu i na łóżko kosmetyczne,
opaski kosmetyczne, a także myjki.
Gwiazdą naszej oferty są delikatne ręczniki muślinowe dedykowane
zabiegom kosmetycznym na twarz wykonane z tkaniny bambusowo - algowej.

www.texpol.net.pl

wellness & spa

szlafrok bawełniany
Szlafrok to produkt, który nieodzownie łączy się z komfortem
i chwilą wytchnienia. Jest przedmiotem, bez którego trudno wyobrazić sobie
udany wypoczynek w hotelu.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szlafroki z frotté bawełnianej
aż w 4 rozmiarach i 4 kolorach.

Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Minimun produkcyjne
Kolory:

ecru

szary

granatowy

Możl
iw
e

biały

100% bawełna
M, L, XL, XXL
450 g/m²
20 szt. z rozmiaru
jak w próbniku poniżej

www.texpol.net.pl
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turban bambusowy
Bambusowy turban - to pomysł na szybkie suszenie włosów bez naruszenia
ich delikatnej struktury. Włosy nie lubi pocierania tradycyjnym ręcznikiem.
Dzięki naturalnym właściwościom bambusa turban wchłania wilgoć 3 razy szybciej,
a tym samym umożliwia bezpieczne i naturalne suszenie skóry głowy oraz włosów.

Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Kolory:

60 cm

super
chłonny

100% wiskoza z bambusa
standard
500 g/m²
jak w próbniku poniżej

biały

niebieski

jasno
szary
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róż
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róż
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oliwka

BEZPIECZNE
SUSZENIE
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ecru
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opaska
kosmetyczna
w trzech wariantach
Opaska kosmetyczna to niezbędny element wyposażenia gabinetu kosmetycznego,
w którym wykonuje się rozmaite zabiegi pielęgnacyjne na twarz.
W odpowiedzi na Państwa potrzeby przygotowaliśmy aż 3 warianty opasek.

Opaska
z tkaniny płaskiej

Opaska z lamówką
z tkaniny frotte

Skład: 100% wiskoza
z bambusa
Rozmiar: standard
Gramatura: 170 g/m²
Kolory: ecru

www.texpol.net.pl

biały

niebieski

Opaska dwuwarstwowa
z tkaniny frotte

Skład: 100% wiskoza
z bambusa
Rozmiar: standard
Gramatura: 500 g/m²
Kolory: jak w próbniku poniżej

jasno
szary

antracyt

czarny

ecru

Skład: 100% wiskoza
z bambusa
Rozmiar: standard
Gramatura: 500 g/m²
Kolory: jak w próbniku poniżej

beżowy

róż

pudrowy
róż

cegła

oliwka
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myjka pielęgnacyjna
do twarzy i ciała
Myjka to doskonała alternatywa dla gąbki. Idealnie sprawdzi się
pod prysznicem do mycia całego ciała, a także w gabinecie kosmetycznym
przy okazji różnych zabiegów dedykowanych pielęgnacji twarzy.

nowość

Myjka pielęgnacyjna
do twarzy i ciała

bambus
+algi

Skład: 1: 100% wiskoza z bambusa
lub
2: 55% włókno algowe (SeaCELL®),
45% wiskoza z bambusa
Rozmiar: standard
Gramatura: 500 g/m²
Kolor myjki bambusowej: jak w próbniku poniżej
Kolor myjki algowej: ecru

Włókno algowe SeaCELL® jest koncentratem minerałów unoszących się
w wodach oceanu, a ich żywotność w tkaninie szacuje się
na kilkadziesiąt prań. Zawarte w tkaninie bambusowej algi potrafią
czynić cuda bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Łagodzą podrażnienia,
mają właściwości antybakteryjne i dobroczynnie nasycają skórę
minerałami. Aplikowane na miejsca zapalne (stopa cukrzycowa)
przyspieszają regenerację skóry, co potwierdziliśmy licznymi testami
na pacjentach z tą dolegliwością.

www.texpol.net.pl
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ręcznik
klasyczny
dostępne różne modele

Ręcznik klasyczny
Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Kolory:

ecru

www.texpol.net.pl

cappuccino

Ręcznik z lamówką
Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Kolory:

100% wiskoza z bambusa
30x50 cm
500 g/m²
jak w próbniku poniżej

pudrowy
róż

jasno
szary

ecru

100% wiskoza z bambusa
25x28 cm
500 g/m²
jak w próbniku poniżej

biały
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wielorazowe
BAMBUSOWE

płatki
kosmetyczne
w woreczku do prania
Bambusowe płatki kosmetyczne wielokrotnego użytku to ekologiczna alternatywa
dla jednorazowych wacików kosmetycznych.
Płatki wykonane z bambusa nie tylko oczyszczają skórę ale także delikatnie masują,
dzięki czemu staje się gładka.
Płatki dostępne w wariancie jedno i dwuwarstwowym

Dostępne w wariantach:
• 8 cm, jednowarstwowe
• 10 cm, dwuwarstwowe
• dostępne w miksie kolorystycznym
• dostępne w pojedynczych kolorach
Zestawy:
• 5 szt., jednowarstwowych
+ woreczek do prania
• 5 szt., dwuwarstwowych
+ duży woreczek do prania

www.texpol.net.pl
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ALGOWO-BAMBUSOWY

muślinowy
ręcznik
do twarzy
Delikatny ręcznik do twarzy wykonany z muślinu bambusowego i bambusowo- algowego.
Idealny do wycierania wrażliwej skóry twarzy. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji,
a także tej gabinetowej. Mamy je w wariancie z algami i w 100% bambusowe.

nowość

bambus
+algi
Włókno algowe SeaCELL® jest koncentratem minerałów unoszących się
w wodach oceanu, a ich żywotność w tkaninie szacuje się
na kilkadziesiąt prań. Zawarte w tkaninie bambusowej algi potrafią
czynić cuda bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Łagodzą podrażnienia,
mają właściwości antybakteryjne i dobroczynnie nasycają skórę
minerałami. Aplikowane na miejsca zapalne (stopa cukrzycowa)
przyspieszają regenerację skóry, co potwierdziliśmy licznymi testami
na pacjentach z tą dolegliwością.

www.texpol.net.pl

Muślinowy ręcznik
do osuszania twarzy
z algami

Muślinowy ręcznik
do osuszania twarzy

Skład: 100% wiskoza z bambusa
Skład: 60% wiskoza z bambusa
Rozmiar: 30x30 cm
40% włókno algowe (SeaCELL®)
Gramatura: 150 g/m²
Rozmiar: 30x30 cm
Kolory: naturalny
Gramatura: 170 g/m²
Kolory: naturalny

wellness & spa

ręcznikd ona
łóżko
m a s a ż u & ł ó ż ko ko s m e t y c z n e
Ręczniki w rozmiarze dedykowanym do łóżek kosmetycznych
oraz łóżek do masażu. Zapewniają komfort i higienę podczas trwania zabiegu.
Łatwo utrzymać je w czystości.

Ręcznik frotte
Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Kolory:

biały

www.texpol.net.pl

100% bawełna
200x100 cm
450 g/m²
jak w próbniku poniżej

ecru

jasno
szary

Ręcznik płaski
Skład:
Rozmiar:
Gramatura:
Kolory:

100% wiskoza z bambusa
200x100 cm
170 g/m²
ecru

ecru

