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NOVA linija obrazne nege 4D COLLAGEN z enkratnim nanosom ustvari občutek popolne, 
gladke kože. Vsebuje napredno, več-nivojsko KOLAGENSKO FORMULACIJO z morskim 
kolagenom in biološko aktivnimi peptidi, ki na površini kože zagotavlja takojšen učinek 
liftinga, v globljih plasteh kože pa dolgoročno spodbudi tvorbo kolagena. Posledično se 
zmanjša pojavnost linij in gub ter opazno izboljša tonus kože. 

Kolagen je najpomembnejši strukturni protein in pomemben gradnik kože, nohtov in las. Z elastinom 
podpira vse notranje organe: tkivu daje obliko, moč, fleksibilnost in trdnost. Z naravnim procesom staranja 
se koža funkcionalno spreminja - celice se pričnejo počasneje deliti ter sintetizirati manj kolagena, elastina 
in hialuronske kisline. Posledično postaja vse manj čvrsta in elastična kar vodi do izrazite pojavnosti linij in 
gub. 
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Prosti radikali 
povzročajo poškodbe 
na celični ravni kože

Pojav prvih znakov 
staranja, koža je pusta, 
brez sijaja

Pojav gub, kožnih 
nepravilnosti ter povečana 
občutljivost kože

Pojav starostnih lezij 
ter prekomerna 
izsušenost kože

Zdrava 
kolagenska 
vlakna

Vaskularno 
tkivo

Začetek 
degradacije 
kolagenskih 
vlaken

Vaskularno 
tkivo

Zamreženje 
kolagenskih 
vlaken  

Vaskularno 
tkivo

Izrazita 
degradacija 
kolagenskih 
vlaken

Stanjšano
vaskularno 
tkivo

20+ 30+ 40+ 50+

Izpostavljenost kože 
UV sevanju in hitri 
življenjski slog sta 
ključna dejavnika 
prezgodnjega staranja 
kože.

Zmanjšana je sposobnost 
regeneracije kože, poveča 
se transepidermalna izguba 
vode iz kože.

Zaščitna bariera kože 
je oslabljena, kar zmanjša 
zmožnost vezave vlage 
ter vodi v njeno suhost, 
občutljivost in razdražljivost. 

Porušena je enakomerna 
struktura dermalnega tkiva. 

Napredna, več-nivojska 

KOLAGENSKA FORMULACIJA 
z morskim kolagenom in 

biološko aktivnimi peptidi 

VEČ KOT LIFTING.

NOVO

Preberi več: www.kozmetika-afrodita.com
Na voljo tudi v spletni trgovini na: 
webshop.afroditacosmetics.com

SI

-  takojšen učinek liftinga
-  dolgoročno spodbujena tvorba kolagena
-  bolj čvrsta in elastična koža
-  zmanjšana pojavnost gub

4D COLLAGEN UČINKI:



6 + 6 ml

KREMA ZA NORMALNO-MEŠANO KOŽO
BREZ parabenov in parafina
biološko aktivni peptidi & morski kolagen & hydra kompleks
za obraz & vrat & dekolte

Občutite takojšen učinek liftinga po nanosu lahke, dobro 
vpojne vlažilne teksture! Zagotavlja ga s hydra 
kompleksom obogatena kolagenska formulacija, ki 
omogoči obilje vlage ter svež, popoln videz kože. Kadar 
si želite maksimalen občutek navlaženosti, kot podlago 
kremi nanesite še 4D COLLAGEN VLAŽILNI SERUM.

KREMA ZA SUHO KOŽO
BREZ parabenov 
biološko aktivni peptidi & morski kolagen & olje belega limnata 
za obraz & vrat & dekolte

Po nanosu vas bo objel žameten občutek ugodja, brez 
neprijetnega zategovanja kože. Kolagenska formulacija z 
negovalnim oljem belega limnanta vidno gladi kožno 
strukturo, zmanjša pojav gubic ter jo izdatno nahrani. V 
primeru zelo suhe kože, kot podlago kremi dosledno 
uporabljajte 4D COLLAGEN VLAŽILNI SERUM.

POPOLNA
NAVLAŽENOST

50 ml

ŽAMETNA 
MEHKOBA

50 ml

30 ml

VLAŽILNI SERUM
BREZ parabenov in parafina
biološko aktivni peptidi & 
morski kolagen & vitamin E

Osvojila vas bo hitra vpojnost 
kolagenskega seruma, ki z 
vitaminom E omogoči vitalizacijo 
kože, jo ekstremno vlaži ter ji 
podarja Kot mladostno svež ten. 
izjemen vir hidratacije prija čisto 
vsem tipom kože. Zato ga 
uporabljajte samostojno (pri mastni 
koži) ali kot podlago za izbrano 
negovalno kremo ter make-up. 

ZVEZDNIŠKI
IZDELEK

*in vivo študija na 15 prostovoljcih 
  1 uro po nanosu   
**in vitro študija

Rezultati, ki navdušijo, kažejo na:

-  zmanjšano pojavnost gub do 31 % v 1 uri*;
-  intenzivno spodbujeno tvorbo kolagena 
  (od + 5 % do + 35 %)**

- Na površju kože MORSKI KOLAGEN v 
  dehidrirani obliki ob stiku z vlago, ki izhlapeva 
  iz kože, poveča svoj volumen do 10-x ter 
  zapolni gube – LIFT EFFECT.
 
- V globljih plasteh kože BIOLOŠKO AKTIVNI 
  PEPTIDI celice kože spodbudijo, da se hitreje 
  delijo in sintetizirajo več kolagena, elastina in 
  hialuronske kisline.

ZA SPOČIT
POGLED

15 ml

OČESNA KREMA
BREZ parabenov in parafina
biološko aktivni peptidi & 
morski kolagen & šipkovo olje

Navduši z vidno 
učvrstitvijo in 
izboljšanim kožnim 
tonusom na predelu 
okoli oči. Kolagenska 
formulacija z 
dragocenim šipkovim 
oljem tanjšo kožo okoli 
oči izdatno neguje in 
nahrani ter ob redni 
uporabi zmanjša 
površino gub in gubic.

AMPULE 
morski kolagen
za vse tipe kože

Učinkovita, visoko koncentrirana 
formulacija z morskim kolagenom zapolni 
linijo gube ter gladi, učvrsti in navlaži kožo 
takoj po nanosu. V sinergiji s 100% 
naravnimi olji dolgoročno zagotovi zdrav, 
sijoč videz brez gub. Vsebino ampule 
nanesite na očiščeno in tonizirano kožo ter 
jo vmasirajte z nežnimi krožnimi gibi na 
področje obraza, vratu in dekolteja. Po 
nanosu nadaljujte nego z izbrano kremo. 
Priporočamo, da za vzdrževanje rezultatov 
intenzivno obnovitveno terapijo z ampulami 
ponovite vsaj trikrat letno. 

V 7 DNEH - MAXI 
POMLAJEVANJE

7 x 1,5 ml

SLEEPING MASKA
BREZ parabenov in parafina
biološko aktivni peptidi & morski kolagen 
za vse tipe kože

Privoščite si intenzivno regeneracijo kože 
kar med spanjem. Sleeping masko v 
izdatnem sloju nanesite na očiščeno in 
tonizirano kožo, da se lepo vpije in jo 
pustite delovati čez noč. Maska z bogato 
kolagensko formulacijo in peptidi deluje 
neposredno na gubo, jo vidno zapolni in 
pospeši sintezo kolagena, kar se kaže v 
izdatno nahranjeni in vidno pomlajeni koži.

PREPOROD
MED SPANJEM


