
EKSKLUZIVNA VLAŽILNA KREMA             
paraben & paraffin & silicone FREE

Razvajanje kože v objemu neokrnjene popolnosti belih biserov in visoke 
aktivnosti peptidov. S svojo posebno sestavo vašo kožo naredi vitalno, 

spodbudi nastajanje kolagena (neosinteza kolagena tipa I se poveča za kar 
35 %*) ter jo intenzivno zaščiti pred neprijetnimi zunanjimi vplivi, ki 

povzročajo pospešeno staranje kožnih celic. Lahka tekstura, ki prefinjeno 
drsi po koži, vas bo zapeljivo popeljala v neskončno razkošje negovane, 

mehke in mladostne kože.
*in vitro študija: sinteza kolagena tipa I v fibroblastih po 72h inkubaciji ob prisotnosti peptidov

 50 ml 

ELIKSIR LEPOTE 
paraben & paraffin FREE

Lahka sveža formula v obliki dovršenega eliksirja nudi intenzivno poživitev 
utrujeni in dehidrirani koži ter jo ščiti pred prezgodnjim staranjem 

(ekspresija progerina, odgovornega za staranje kože, se zmanjša za kar 
16 %*). Obogatena z izvlečkom belih biserov in aktivnih peptidov 
predstavlja odlično podlago vsem negovalnim kremam, pri mastni 

koži pa jo priporočamo za samostojno nego.
*in vitro študija: regulacija ekspresije progerina na kulturi fibroblastov ob prisotnosti peptidov

RAZKOŠNA HRANLJIVA KREMA  
paraben & paraffin & silicone FREE

Razvajanje v sinergiji belih biserov in naravnih negovalnih olj, ki se 
pri nanašanju čudovito vpije v kožo in s svojo svilnato teksturo omogoča 
takojšnje nanašanje ličil. Visoka aktivnost peptidov spodbudi nastajanje 

kolagena in elastina, kar se na koži kaže kot intenziven pomlajevalni učinek, 
saj se ob redni uporabi število in amplituda gub v povprečju zmanjšata 

za kar 44 %*. 
*klinična študija: 24 testirank po 56 dneh z uporabo 2x dnevno

 50 ml 

 30 ml 

IZVLEČEK 
BELIH BISEROV 

Zaradi različnih zunanjih in  notranjih 
dejavnikov, ki pospešujejo proces 

staranja kože, je glamurozni izvleček 
belih biserov odlična  edinstvena aktivna 

sestavina. Izboljša navlaženost in 
metabolizem kože, pomaga vzdrževati 
njen tonus, ter deluje antioksidativno – 
pomaga preprečevati poškodbe kože, 

ki nastanejo kot posledica 
delovanja prostih radikalov. 

PEPTIDI 

Novodobna inovacija v 
kozmetični industriji. Imajo 

izjemno pomembno vlogo pri 
prenovi celostne strukture vaše 
kože. Delujejo na celični ravni, 
aktivirajo neosintezo kolagena 
in elastina in s tem obnovijo 

ter vzdržujejo videz 
mladostne kože.

DRAGOCENA 
NEGOVALNA OLJA                

Mandljevo olje: je bogato z 
vitaminoma A in E, pomaga pri 

obnavljanju kože, je odličen vlažilec in 
ščiti pred izsušitvijo. Rezultat po uporabi 
je koža z božansko svilnato mehkobo. 

Jojobino olje: naravni tekoči vosek, ki je 
izjemno bogat vir antioksidantov. 
Zmanjšuje prekomerno izločanje 

žlez lojnic in ima blagodejni 
učinek pomirjanja 
razdražene kože.

ANTI-AGE
ZA NEGO VSEH VRST KOŽE

25

30

25



Poštnina
plačana 
pri pošti

3102

Kozmetika Afrodita d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenija-EU
www.kozmetika-afrodita.com

*klinična študija: 
24 testirank po 56 dneh 
z uporabo 2-x dnevno

AFRODITIN 
NASVET:
Koža se prične 

neizbežno starati v 
poznih dvajsetih letih - 
postaja tanjša, izgublja 

vlago in prožnost. 
Slednje posledično 
privede do številnih 

bioloških neravnovesij. 
Tvorba in s tem 

prisotnost kolagena in 
elastina v koži se začneta 

zmanjševati, zaščitna 
funkcija kože pa oslabi. 
Zato je za učinkovito 

zaščito pred zunanjimi 
vplivi, ki lahko pospešijo 

staranje kožnih celic, 
smiselno poskrbeti že v 

zgodnjih letih.

Legenda pravi, da so se nekega večera v 
globini morja, daleč od svetlobe, v 
popolni tišini rodili biseri kot lunina 

rosa. Drobni dragulji biserne barve so 
skozi zgodovino zaradi svoje redkosti 
pomenili znak pripadnosti najvišjim 

družbenim slojem. So znamenje 
brezčasne lepote, simbol neokrnjene 

popolnosti in elegance. 

Prefinjeni beli biseri vedno znova 
očarajo prav vsako žensko, zato smo 

posebej zanje v laboratorijih Kozmetike 
Afrodita na podlagi dolgoletnih raziskav, 
razvili ekskluzivno obrazno linijo Pearl 

prestige, za nego vseh vrst kože. 
Dovolite, da vas navduši in vašo kožo 

ovije v brezčasno tančico lepote.

Pearl prestige z izvlečkom belih biserov 
in aktivno sestavo peptidov kožo oskrbi 

s prepotrebno vlago in hranljivimi 
snovmi, spodbuja nastajanje kolagena in 

elastina, pospeši obnavljanje kožnih 
celic ter predstavlja optimalno zaščito 

pred prezgodnjim staranjem. Na ta 
način dokazano izboljša celostno 

strukturo vaše kože.    

Brezplačne vzorčke naročite na: www.kozmetika-afrodita.com
Na voljo tudi v spletni trgovini na: www.kozmetika-afrodita.com

ZAPELJANA V NESKONČNO RAZKOŠJE 

NEGOVANE, MEHKE IN MLADOSTNE KOŽE.

44%
skupno 

zmanjšanje 
števila in 
amplitude 

gub*

O V I T A V B R E Z Č A S N O L E P O T O

SLO

23,3% 
zmanjšanje volumna gub

19,9% 
zmanjšanje globine gub

16% 
izboljšanje gladkosti kože

15,5% 
izboljšanje tonusa kože

Delovanje peptidov 
potrjujejo rezultati 

testiranj, ki kažejo na 
izjemno izboljšanje 

celostne strukture vaše 
kože: 

http://www.kozmetika-afrodita.com/
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