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Slovenija

napočil je čas, da mesto direktorja Kozmetike 

Afrodita, po 45. letih delovanja, zaupam svojemu 

sinu, Iztoku Zorinu. Zavedam se, da podjetje čaka 

strokovno in zanesljivo nadaljevanje, saj celoten 

kolektiv in družino, z direktorjem Iztokom na čelu, 

vodi vztrajnost in predanost k ustvarjanju. Sama pa 

lahko sedaj, ko sem velik del obveznosti predala, 

več časa namenim svoji veliki ljubezni - snovanju 

novih profesionalnih izdelkov. Na podlagi 

dolgoletnih izkušenj in izhajanja iz lastnih potreb 

kože s strokovnimi sodelavci razvijamo nove 

napredne formule, ki vam jih v nadaljevanju tudi s 

ponosom predstavljamo.

P r i čen jamo z  nov im dosežkom de rmo -

kozmetologije iz naših laboratorijev - inovacijo 3 

PEPTIDES, ki predstavlja idealno izbiro za vse, ki od 

anti-age nege preprosto pričakujete več! Z močjo 

biološko-aktivnih peptidov deluje neposredno na 

kožne celice ter z reaktivacijo vrste dermalnih in 

epidermalnih genov obudi njihov mladostni 

potencial.

Ob samem koncu pa z vami delimo tudi "MUST 

HAVE" izdelke letošnjega polet ja,  ki  že 

navdušujejo in verjamemo, da ne bodo pustili 

ravnodušne niti vas niti vaše stranke.

Danica Zorin Mijošek
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Za dodatne informacije 
in naročila kontaktirajte
naše prodajne predstavnike 
na terenu:

Anita Zorin 041 - 732 - 202      anita.zorin@kozmetika-afrodita.si             ŠTAJERSKA, PREKMURJE, KOROŠKA 
Nika Nežič 041 - 640 - 261      nika.nezic@kozmetika-afrodita.si              LJUBLJANA, DOLENJSKA
Melita Hafner 041 - 601 - 305      melita.hafner@kozmetika-afrodita.si          GORENJSKA, TUHINJSKA DOLINA
Kristijan Požar 051 - 647 - 911      kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si        PRIMORSKA
Kristina Strnad 041 - 601 - 304      kristina.strnad@kozmetika-afrodita.si        DOLENJSKA, ŠTAJERSKA, CELJE, 
                                                                                                                               SAVINJSKA DOLINA

ANTICELLULITE
PREVERJENA UČINKOVITOST, 
potrjena s številnimi izkušnjami iz 
prakse in znanstvenimi študijami

Hitri, opazni, dolgotrajni rezultati

Več kot 10 izjemnih anti-celulitnih in učvrstitvenih izdelkov 
za izvajanje učinkovitih metod BODY WRAPPING 
& LIPO-DETOX ter nadaljnjo nego doma.

ZLATO PRAVILO: 
nadaljnja nega doma

Za vzdrževanje v kozmetičnem 
salonu doseženih rezultatov 
strankam priporočite:

- Anticellulite Gel proti celulitu,
- Anticellulite Kremo lipo detox finish in/ali
- Skin firming Kremo za učvrščevanje.

TOP 5 izdelkov letošnjega poletja! 

BILI SMO, ZGODILO SE JE...
FASHION WEEK
LEPA KOŽA JE VEDNO V MODI. 
IN MODA NAREKUJE LEPO KOŽO.

Kot ekskluzivni lepotni pokrovitelj LJUBLJANA FASHION WEEK-a 
smo uživali v sproščenem druženju s predstavnicami kozmetičnih 
salonov, estradniki, blogerkami, uredniki modnih revij ter 
predstavniki ostalih medijev. Skupaj smo doživeli modni utrip ter 
spoznali linijo 3 PEPTIDES tudi na humoren način v družbi Lucije 
Ćirović ter Betke Šuhel. 

Lorella Flego, televizijska voditeljica in modna novinarka

STROKOVNI SEMINARJI

Nov razvojni dosežek iz naših laboratorijev - linijo 3 PEPTIDES 
smo predstavili na številnih strokovnih seminarjih s praktičnimi 
delavnicami v več kot 10-ih državah. 

Beograd: Suzana Mančić in Mojca Hernaus, strokovna svetovalka 
Kozmetike Afrodita za področje profesionalne kozmetične nege

SEJMI KOZMETIKE IN LEPOTE

Novosti smo predstavili na priznanih kozmetičnih sejmih v Zagrebu, Ljubljani 
in Gradcu. Poleg tega smo raziskovali novosti in trende v Parizu, na vodilnem 
globalnem poslovnem dogodku sestavin za osebno nego, In-cosmetics 2016.

Sejem Kozmetike LOVE BEAUTY 2016

must
have

CLEAN UP Z VISOKO TOLERANCO 
do občutljive kože

must
have

1. VITA DERMA 
    Zaščitna krema ZF 30
      50 ml

ZAŠČITA³ PRED SONCEM: 
proti opeklinam, foto-staranju 
in izsušenosti

- za vse tipe kože
- za obraz, vrat in dekolte
- učinkovita kombinacija: 
  UVA- in UVB- filtri, vitamin E 
  in bisabolol

2. VITA DERMA 
    Anti-stress serum
      30 ml

»ENERGY BOOST« formula 
s HLADILNIM UČINKOM:

- nemudoma poživi 
  mikrocirkulacijo kože,
- jo izdatno navlaži ter
- revitalizira vse njene 
  naravne funkcije.

REZULTAT: PREROJEN – 
svež & vidno pomlajen 
videz kože

3. HYDRO CONTROL 
   Matirni serum
     30 ml

3 ACTIVE: matiranje & hidratacija 
& uravnavanje sebuma

- nekomedogen
- BREZ parabenov in parafina
- dermatološko testirano

Matirni serum za kožo brez 
mastnega sijaja deluje z vgrajenim 
amazonskim kompleksom, ki 
dokazano zmanjšuje nastajanje 
mozoljev in podkožnih ogrcev 
ter zmanjšuje mašenje por. 
Nekomedogena receptura deluje 
blago antibakterijsko ter na 3 
nivojih: zmanjšuje izločanje sebuma 
in matira polt, navlaži kožo in jo 
varuje pred izsušitvijo ter uravnava 
ravnovesje maščob in vlage v koži.  

4. PHYTO OIL 
   Žitni kalčki
     30 ml

Za zdrave in lepe nohte…

- 100% naravno
- multivitaminska sestava 
  (provitamin A, vitamin E in 
  vitamini skupine B)
- nenasičene maščobne kisline 
  in proteini
- bogato neguje nohte in 
  obnohtno kožico
- spodbuja obnavljanje nohtov ter 
  preprečuje njihovo lomljenje in 
  plastenje

ZA NEGO SUHE KOŽE
Zakladnica visoko vrednih hranil, 
ki kožo oskrbi z manjkajočimi lipidi 
ter intenzivira njeno regeneracijo. 
Ob oskrbi kože s hranili in vlago 
povečano vpliva tudi na njeno 
regenerativno sposobnost in 
naravno zaščito. Izjemna moč olja 
je najučinkovitejša na suhi koži, ki 
se rada tudi luska.

5. ETERIČNO OLJE 
   Čajevec
     10 ml

Dokazano učinkovito proti glivičnim 
okužbam nohtov in stopal! 

ZA NEGO MASTNE, 
NEČISTE IN AKNASTE KOŽE
Eterično olje čajevca je izjemno 
priporočljivo tudi za nego mastne, 
nečiste kože, saj zmanjšuje 
prekomerno izločanje sebuma.

ALI STE VEDELI?
Olje se pridobiva iz listov 
zimzelenega drevesa, ki izvira 
iz Avstralije, s postopkom parne 
destilacije. Za en kilogram eteričnega 
olja čajevca je potrebnih več kot 
50 kilogramov listov. Že prvotni 
prebivalci Avstralije - Aborigini so 
poznali njegove zdravilne lastnosti 
in ga uporabljali pri številnih 
zdravstvenih težavah (prehladnih 
obolenjih, vnetjih žrela, pikih 
insektov, kožnih okužbah...).

+ 

+ NEŽNO & UČINKOVITO
      čiščenje in toniziranje vseh vrst kože

- z močjo naravnih aktivnih sestavin
- BREZ parabenov, parafina, silikonov in alkohola

KOŽI PRIJAZNA pH VREDNOST
Izdelke CLEAN UP odlikuje blago kisla pH vrednost 
(okrog 5,5), ki ustreza naravni pH vrednosti kože. Izdelki 
tako ne poškodujejo naravnega kislega zaščitnega sloja kože, 
temveč krepijo njej naravni obrambni mehanizem ter 
omogočajo optimalno sprejemanje aktivnih sestavin, 
ki so vgrajene v negovalne kozmetične izdelke.



Z naravnim procesom staranja se koža funkcionalno spreminja - celice se pričnejo počasneje 
obnavljati ter proizvajati manj proteinov ekstracelularnega matriksa. Predstavljamo vam 
inovacijo 3 PEPTIDES, ki obudi mladostni potencial celic! Z izjemnimi, »dih jemajočimi« 
pomlajevalnimi učinki navdušuje številne profesionalne in končne uporabnike. Naj navduši 
tudi vas!

SUPERIORNI ANTI-AGEING

Inovacija 3 PEPTIDES predstavlja napreden pristop k anti-age negi kože, ki se izraženim 
znakom staranja zoperstavlja na ravni njihovih vzrokov ter kožo tako pomladi od znotraj 
navzven! 
Z močjo biološko-aktivnih peptidov deluje neposredno na kožne celice ter jih spodbudi, da 
se hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, elastina in hialuronske kisline. Posledično 
upočasni kronološko in fotostaranje kože ter jo vsestransko pomladi: kožo opazno učvrsti, 
zgladi kožni relief ter deluje z intenzivnim učinkom korekcije gub!

NOVA MLADOST VAŠE KOŽE

Razvojno dovršene, visoko zmogljive formule izdelkov 3 PEPTIDES zagotavljajo superiorno 
anti-age nego vseh vrst kože po približno 30. letu starosti ter so še posebej priporočljive za 
kožo, podvrženo prezgodnjemu staranju – bodisi zaradi notranjih ali zunanjih dejavnikov. 
Idealna izbira za reševanje najzahtevnejših kožnih stanj ter za vse, ki od anti-age nege 
preprosto pričakujejo več!

Kompleks peptidov Matrixyl®, impliciran v izdelke 3 PEPTIDES, velja 
za revolucionarno inovacijo na področju razvoja kozmetičnih sestavin. 
Na in-cosmetics 2015, vodilnem globalnem poslovnem dogodku 
sestavin za osebno nego, je prejel prestižno nagrado "25 years of 
Innovation Award" ter bil tako prepoznan kot sestavina z največjim 
vplivom na osebno nego zadnjega četrt stoletja. 

DERMO-KOZMETOLOGIJA

Inovacija 3 PEPTIDES presega zgolj negovalno vlogo kozmetike. Z biološko aktivnimi 
peptidi deluje na ravni kožnih celic ter tako ne vpliva zgolj na videz, temveč tudi na samo 
delovanje in strukturo kože. Stimulira naravne, fiziološke funkcije kože,  ki so odgovorne za 
to, da koža čim dlje ostane gladka, napeta in voljna. Na ta način ne blaži in odpravlja zgolj 
izraženih nepravilnosti na koži, temveč cilja na njihove ključne vzroke. Uvrščamo jo med 
novo generacijo dermo-kozmetike oziroma v segment kozmecevtikov, ki predstavlja most 
med kozmetično in dermatološko obravnavo kože.

Z MOČJO PEPTIDOV

Peptidi so naravno prisotni v naši koži - v medceličnem prostoru in predstavljajo zaporedje 
do 20 aminokislin. So prenašalne molekule, ki imajo moč regulacije aktivnosti celic - 
stimulirajo nastajanje novih, zdravih kožnih celic ter jih spodbujajo k obnovi 
ekstracelularnega matriksa. 

SINERGIJA 3 BIO-AKTIVNIH PEPTIDOV 

Rezultati številnih primerjalnih študij potrjujejo, da peptidi v sinergiji zagotavljajo bistveno 
boljše učinke kot posamezno, zato smo za popolno moč pomlajevanja v izdelke 3 PEPTIDES 
vključili 3 bio-aktivne peptide, in sicer: 
    dipeptid karnozin,
    tripeptid Pal GHK in 
    tetrapeptid Pal GQPR.

ZNANSTVENO DOKAZANA UČINKOVITOST

Pozitivni učinki peptidov, vgrajenih v izdelke 3 PEPTIDES, so potrjeni z rezultati številnih 
in vitro ter in vivo študij, ki dokazujejo njihove izjemne pomlajevalne lastnosti. 

1. OBNOVA EKSTRACELULARNEGA MATRIKSA

Peptidi znatno povečajo sintezo makromolekul ekstracelularnega matriksa, odgovornih za 
čvrstost, volumen in hidratacijo kože:
    KOLAGEN tipa I: + 35 %
    HIALURONSKA KISLINA: + 14 %
    FIBRONEKTIN: + 18 %
In vitro test na kulturi fibroblastov po 72-urni inkubaciji v mediju s peptidi (Matrixyl®).

ALI STE VEDELI?

Z naravnim procesom staranja vsebnost kolagena v koži močno upada. 
Delež kolagena v koži znaša:
    pri 30-ih letih prib. 75 %,                      
    pri 50-ih letih pa le še 55 %.

Ravno zaradi slednjega je smiselno, da njegovo sintezo 
z ustrezno vsakodnevno nego aktivno spodbujamo.

2. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PAPILARNEGA DERMISA

Ob rekonstrukciji ekstracelularnega matriksa peptidi bistveno izboljšajo tudi kakovost 
papilarnega dermisa. Gre za vrhnjo plast dermisa, najbolj izpostavljeno poškodbam, ki 
nastanejo zaradi izpostavljenosti UV-žarkom oziroma t. i. fotostaranju. 

za kar 5,5 let mlajši papilarni dermis po zgolj 2 mesecih uporabe!
In vivo študija na 28 prostovoljcih po dvomesečni uporabi kreme s peptidi (Matrixyl®) 2-krat dnevno.

3. UPOČASNITEV KRONOLOŠKEGA STARANJA

Peptidi ob vzpostavljanju zaščite pred fotostaranjem zaviralno vplivajo tudi na kronološko 
staranje. Na način, da zmanjšujejo ekspresijo progerina, dokazanega dejavnika staranja, ki se 
kopiči z leti ter vzdržujejo njegovo normalno obliko Lamin A.
Zmanjšanje ekspresije progerina: - 16 %
In vitro test na kulturi fibroblastov po 72-urni inkubaciji v mediju s peptidi (Matrixyl®).

4. CELOSTNI POMLAJEVALNI UČINEK

Predstavljeno delovanje peptidov rezultira v celostnem pomlajevalnem učinku, ki ga je v 
obliki znatno bolj čvrstega tonusa, izboljšane elastičnosti ter izjemne korekcije gub moč 
videti in občutiti!

NAGRAJENA SESTAVINA

REZULTAT delovanja peptidov: 

Anti-wrinkle učinek Izboljšanje elastičnosti in tonusa kože

KOŽI PRIJAZNE FORMULE

ZAKAJ NOČNA NEGA?

IZDELKI 3 PEPTIDES 

Vlažilna krema  /  Hranljiva krema                                                                                  50 ml & 100 ml 
za normalno do mešano kožo  /  za suho kožo
- napredna anti-age nega, ki kožo pomladi na ravni njenih celičnih funkcij! Z reaktivacijo 
vrste dermalnih in epidermalnih genov spodbudi naravni proces delitve kožnih celic ter 
znatno poveča sintezo makromolekul ekstracelularnega matriksa, odgovornih za čvrstost in 
elastičnost kože. Posledično bistveno upočasni njeno staranje, zmanjša gostoto in volumen 
gub ter opazno izboljša kožni tonus.

Očesna krema                                                                                                                      15 ml
- biološko-aktivna negovalna formula za spočit, vidno pomlajen pogled! Obudi mladostni 
potencial obnavljanja kožnih celic, poveča sintezo kolagena in hialuronske kisline ter 
izboljša kakovost papilarnega dermisa. Posledično zmanjša t. i. gube vranine noge (- 32,9 %) 
ter kožo okrog oči opazno napne (+ 15,5 %)*. S spodbujanjem mikrocirkulacije kože, 
intenzivnim antiedemičnim in drenažnim učinkom hkrati deluje tudi proti podočnjakom, 
podočesnim vrečicam in zabuhlosti.   *in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2-x dnevno

Intenzivna nočna esenca                                                                                                 30 ml
za vse vrste kože
- intenzivira regeneracijo kožnih celic, znatno poveča sintezo kolagena in hialuronske 
kisline. Posledično bistveno upočasni kronološko in foto-staranje kože ter jo vsestransko 
pomladi: izboljša njeno čvrstost, zgladi kožni relief ter zmanjša število in amplitudo 
izraženih gub. 

Ponoči metabolizem kože deluje najbolj intenzivno in koža se obnavlja do osemkrat 
hitreje kot čez dan. Ravno zaradi slednjega takrat potrebuje še posebej intenzivno, v 
ta namen zasnovano nego. 3 PEPTIDES Intenzivna nočna esenca deluje v harmoniji z 
naravnim nočnim bioritmom kožnih celic - za biološko mlajšo kožo medtem ko spite!

Intenzivna nočna esenca 3 PEPTIDES vsebuje tudi visoko cenjeno, hladno stiskano 
olje belega limnanta (meadowfoam oil) iz semen cvetoče rastline iz severne Amerike. 
Velja za enega najboljših emolientov, saj je naravni vir trigliceridov in karotenoidov. 
Z vitamini in več kot 90% vsebnostjo maščobnih kislin zagotavlja intenzivno vlaženje, 
regeneracijo in antioksidativno delovanje. 

Ampule                                                                                                                                                            5 x 1,5 ml
za vse vrste kože
- visoko koncentrirane kapljice celično-aktivnih sestavin z ultimativnim anti-age učinkom! 
Poživijo celično proliferacijo, spodbudijo nastajanje »proteinov mladosti« ter rekonstruirajo 
organizacijo vlaken papilarnega dermisa. Na ta način upočasnijo naravni proces staranja ter 
bistveno pomladijo dermalno strukturo kože. Posledično privzdignejo kožni tonus ter 
delujejo z intenzivnim učinkom korekcije gub.

3D Pomlajevalna maska                                                                                                                      150 ml 
za vse vrste kože
- deluje na ravni kožnih celic ter obudi njihov mladostni potencial! Staranju izpostavljena 
koža prične delovati kot da bi bila mlajša – celice se hitreje delijo ter sintetizirajo več 
dermalnih proteinov, ključnih za obnovo ekstracelularnega matriksa. Rezultat: 
trodimenzionalni pomlajevalni učinek, ki ga je v obliki (1.) znatno bolj čvrstega tonusa, (2.) 
izboljšane elastičnosti in (3.) zglajenih gub mogoče videti in občutiti! 

Vsi izdelki so 100% BREZ PARABENOV in PARAFINA ter so odišavljeni s hipoalergeno 
dišavo. Odlikuje jih visoka toleranca do občutljive kože.

ZANJO & ZANJ
Kozmetični izdelki s peptidi so zelo priljubljeni tudi med moškimi, ki si prizadevajo 
za kar najbolj enostavno uporabo in vidne rezultate. Klinične študije potrjujejo visoko 
učinkovitost peptidov tako na ženski kot tudi na moški koži.
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NEGA Z IZDELKI 3 PEPTIDES  
Biološko-aktivna nega za SUPERIORNI ANTI-AGEING

1. ČIŠČENJE in RAZMASTITEV
Kožo obraza, vratu in dekolteja temeljito očistimo s CLEAN UP Čistilnim mlekom Hyaluron 
ter po potrebi izvedemo mehanski piling s CLEAN UP Pilingom Soft. Nato kožo razmastimo s 
CLEAN UP Čistilno peno Chamomile sensitive ali Čistilno peno PEEL RE-NEW (izbor 
prilagodimo tipu in trenutnemu stanju kože).

2. ENCIMSKI PILING
Površinskemu čiščenju kože sledi encimski piling, med katerim kožo vlažimo s CLEAN UP 
Hydro tonikom Hyaluron v spreju. Delovanje encimov po 10. do 15. minutah prekinemo s 
spiranjem kože z vodo. Nato kožo ponovno toniziramo.
Za okrepitev želenih rezultatov na koži
z encimskim pilingom izvedite masažo in/ali ga uporabite v kombinaciji z vapozonom.

3. NANOS AMPULE 3 PEPTIDES
Ampulo neposredno pred uporabo pretresemo ter nanesemo na kožo obraza, vratu in 
dekolteja. Vtremo jo s tehniko manualnega dreniranja, z ultrazvokom ali ionoforezo.

4. NEGA S POMLAJEVALNO MASKO 3 PEPTIDES
Na kožo obraza, vratu in dekolteja v izdatnem sloju nanesemo 3D Pomlajevalno masko 3 
PEPTIDES ter jo pustimo učinkovati 15–20 minut. Nato jo speremo z vodo ter kožo ponovno 
toniziramo.

5. NANOS ESENCE 3 PEPTIDES
Po negi z masko na kožo nanesemo Intenzivno nočno esenco 3 PEPTIDES ter jo z blazinicami 
prstov nežno vtremo.*

6. NANOS OČESNE KREME 3 PEPTIDES
Nato na predel okrog oči nanesemo Očesno kermo 3 PEPTIDES ter jo s tehniko manualnega 
dreniranja nežno vtremo.*

Ob inovaciji 3 PEPTIDES smo razvili tudi specialno, profesionalno masažo 
»3D ANTI-AGEING« s tehniko digitopresure za izboljšanje čvrstosti mišičnega 
tkiva ter intenziviranje želenih pomlajevalnih učinkov na koži. 

7. ZAKLJUČNA NEGA
Nego zaključimo s 3 PEPTIDES Hranljivo (suha koža) ali Vlažilno kremo (normalna do 
mešana koža).

1 /  P r i  v s a k i  t o č k i  i z v e d e m o 
digitopresuro (3-stopenjski inten-
zivnejši pritisk) s kazalcem; med 
točkami se pomikamo z močnim 
drsenjem.

2/ Pri 1 točki s štirimi prsti fiksiramo 
čeljust, s palcem in močnejšim 
pritiskom pa masiramo ob ustnicah, 
nadaljujemo do nazolabialnih gub ter 
mimo ličnic do ušes. 

3/ Pri točki 1 izvedemo 3-stopenjski 
in tenzivnejš i  pr i t i sk ,  na to  z 
močnejšim pritiskom in krožnimi 
gibi masiramo po privzdignjeni 
obrvi; pri točki 2 ponovno izvedemo 
intenzivnejši pritisk. Nadaljujmo z 
nežnimi krožnimi gibi pod očesom.

4/ Začnemo pri točki 1 s 3-
stopenjskim močnim pritiskom; za 
tem ustvarimo kožno gubo nad 
očesom in jo pogladimo navzgor. 

5/ Močan privzdig z dvema prstoma 
v smeri puščic. Pričnemo od predela 
senc proti notranjosti obraza. 

+ Vlažilna in Hranljiva krema na voljo tudi v večji embalaži - 100 ml! 
Priročno ter uporabno za izvajanje profesionalne superiorne 
anti-ageing nege v kozmetičnih salonih!

za profesionalno uporabo & nadaljnjo nego doma
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 CELOSTEN ANTI-AGE KONCEPT za »dih jemajoče« pomlajevalne učinke! 
*

In vivo študija na 23 prostovoljcih po dvomesečni uporabi kreme s peptidi (Matrixyl®) 2-krat dnevno.

Z BIOLOŠKO-AKTIVNIMI 
PEPTIDI, ki kožo pomladi 
od znotraj navzven!

SUPERIORNI ANTI-AGEING

                 razvojni dosežek moderne dermo-kozmetologijeNOV


