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Prikaz delovanja 
patentiranega 100% 
naravnega Hyalurona

Edinstvena mineralna voda.
Moč naravnega Hyalurona.
Popolnoma navlažena koža.

EKSTREMNA 
HYDRATACIJA

HYDRA THERMALNOVO

Izboljša celično 
vezljivost in 
posledično izboljša 
barierno funkcijo 
kože.

Ima sposobnost 
vezave vode 
in posledično
ohranja vlago 
v koži.

Stimulira sintezo 
kolagena in  
posledično poveča 
čvrstost in 
hidratacijo kože.

Ravnovesje vlage 
in preprosto 

čudovit občutek 
na koži.

Vzorčke naroči na nasvet@kozmetika-afrodita.si
www.kozmetika-afrodita.com

Kozmetika Afrodita d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenija-EU
www.kozmetika-afrodita.com
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NARAVNE AKTIVNE SESTAVINE ZA VIŠJO RAVEN VLAŽENJA:

GEL
ALOE VERA 

je naravni vlažilec, bogat s 
snovmi, kot so: vitamini A, C in E, 
aminokisline, minerali in aktivne 
snovi, ki pripomorejo k povečani 
navlaženosti in regeneraciji kože. 

Aloe vera pomaga pomladiti in 
obnavljati kožo, kar ji daje lep 

in zdrav izgled. 

BETA-GLUKAN
je naravni polisaharid, 

najdemo ga v celičnih stenah 
kvasovk, ovsa, gob ... 

Koži pomaga ohranjati optimalno 
vlago in prožnost, poleg tega 
spodbuja aktivnost imunskega 

sistema kože in sintezo kolagena 
ter ima zaščitno funkcijo pred

UV-sevanjem.

24h ULTRA VLAŽILNA KREMA 
normalna–mešana koža
Preverjeno delovanje: takojšnja »ekstremna« navlažitev in zaščita kože pred 
izgubo vlage, kar dolgoročno poveča njeno čvrstost in napetost.

24h HRANLJIVA VLAŽILNA KREMA 
suha koža 
Preverjeno delovanje: celodnevna bogata nega suhe in izsušene kože, kar 
se kaže v občutku  navlaženosti in napetosti kože ter dolgoročnem 
povečanju njenega svilnato mehkega otipa.

HYDRA ACTIVE koncentrat
matt finish effect / za vse tipe kože
Preverjeno delovanje: neizčrpen vir vlage vsem tipom kože; kožo v 
trenutku »ekstremno« navlaži, dolgoročno pa poveča njeno prožnost ter 
svež, sijoč ten.
Preprosta uporaba: kot samostojna nega mešane/mastne kože oz. odlična 
podlaga kremi za normalno/suho kožo.  

OČESNA KREMA proti prvim gubicam 
proti podočnjakom in zabuhlosti
Preverjeno delovanje: zagotavlja odlično navlažitev in učvrstitev kože 
okrog oči, kar se kaže v glajenju prvih drobnih gubic ter pomaga 
zmanjševati podočnjake in zabuhlost.

NUTRI ACTIVE vlažilna maska  
SKIN LIFTING za vse tipe kože
Preverjeno delovanje: zagotavlja odlično podporno nego kože, kar se kaže 
v nežnem občutku ugodja ter dolgoročnem povečanju naravnega, 
sproščeno mladostnega videza kože. 
Preprosta uporaba: masko v izdatnem sloju nanesemo na očiščeno kožo, jo 
pustimo učinkovati 15 minut, nato ostanek vmasiramo v kožo. Maske NE 
IZPIRAMO. 

50 ml

50 ml

30 ml

15 ml

5 ml + 5 ml

HYDRA Thermal  predstavlja svojstven 
koncept nege kože, ki ji primanjkuje vlage 
in ki potrebuje zaščito pred zunanjimi 
stresnimi dejavniki. Deluje skladno s kožo, 
da ji zagotovi najboljše vlaženje tam in 
takrat, ko je to potrebno. 

Zasnovana je na temeljih edinstvene 
mineralne vode iz Rogaške Slatine in 
patentiranega 100% naravnega 
Hyalurona, ki smo jima dodali še dva 
izjemna naravna vlažilca: gel aloe vera in 
beta-glukan. Inovativna formulacija visoke 
tehnologije in naravnih aktivnih sestavin 
omogoča intenziven prenos vlage v kožo 
ter njeno razpršitev v globlje plasti. 

Takojšnja »ekstremna« navlažitev ter 
bogata naravna nega kože dajeta 
dolgoročne rezultate: povečano napetost 
ter mehko, negovano kožo zdravega in 
sijajnega videza. 

Primerni so za uporabo v VSEH LETNIH 
ČASIH ter ZA VSE TIPE KOŽE, ne glede 
na starost. 

HYDRA Thermal 
     - za kožo, ki obožuje vlago.

PATENTIRANI 
100% 

NARAVNI HYALURON*
*ecocert approved

z majhno molekulsko maso ima 
sposobnost intenzivnega penetriranja v 

globlje plasti kože, kjer pospeši optimalno 
dolgotrajno vlaženje ter preprečuje izgubo 

vode skozi povrhnjico. Z njegovim 
delovanjem se povečata navlaženost in 

elastičnost kože, ki je na videz bolj 
napeta, gladka, sveža in pomlajena. 

Zunanji znaki staranja pa so 
ublaženi in manj opazni.

Izdelki so brez parabenov, silikonov in 
parafinov ter so dermatološko testirani.

NARAVNA 
MINERALNA VODA 

iz Rogaške Slatine ima posebno 
sestavo, fizikalne in kemijske 

lastnosti. Vsebuje raztopljene mineralne 
snovi, kot so: magnezij, natrij, kalcij, 

hidrogencarbonat, sulfat, ogljikov dioksid. 
Mineralne snovi iz skritih zemeljskih 

globin v kožo vnašajo vitalno energijo, 
ji pomagajo vzdrževati fiziološko 

ravnovesje ter krepiti njen 
obrambni mehanizem.
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