
C O S M E T I C S

Moje
nepozabno

poletje...



Spoznajte odlične, 
zanesljive in koži prijazne 
izdelke za zaščito pred 
soncem ter nego po 
sončenju pod skupnim 
imenom SUN CARE. Vsi 
izdelki so dermatološko 
testirani in odišavljeni s 
hipoalergenim parfumom, 
ki zmanjšuje možnost 
pojava alergij. 

Linijo zaznamuje 
čudovit poletni vonj 
kokosa!

Za zaščito obraza pred soncem sta na voljo izdelka z 
zaščitnima faktorjema SPF 25 in SPF 30, ki kožo 
globinsko ščitita pred škodljivimi UVA- in UVB-
žarki ter nastajanjem pigmentnih madežev, hkrati 
pa jo skrbno negujeta. Njuna lahka in hkrati 
nemastna struktura se hitro vpije ter na koži pusti 
prijeten občutek svežine. Kože ne dražita, saj 
vsebujeta hipoalergen parfum.

Pričarajte 
si čarobno 
poletje s 
Sun Care
izdelki!

Zaščita
za obraz

IZDELKI 

SUN CARE

SO PRIMERNI 

ZA VEGANE.*

* IZJEMA MARMELADA 

(200 ml)



Sun Care  SENSITIVE
SPF 30
krema za obraz:

- intenzivno vlaženje,
- visoka zaščita,
- za občutljivo kožo, 
- z izvlečkoma aloe vere 
  in bisabolola.

Sun Care  AGE DEFENCE
SPF 25
krema za obraz:

- zoper fotostaranje,
- srednja zaščita,
- za aktivno preživljanje 
  prostega časa,
- z vitaminom E. 

ALI STE VEDELI?

Kar 80 odstotkov 

zunanjih dejavnikov 

staranja predstavljajo UV-

žarki. Zato zaščita pred 

soncem, ki je nujna za 

ohranjanje zdrave kože, 

hkrati predstavlja 

tudi zaščito pred 

staranjem. 

priročno majhna 
embalaža je 
primerna za vsako 
torbico, kar je 
izvrstno za 
vsakodnevno zaščito 
pred sončnimi žarki. 
Ne pozabite zaščititi 
tudi področje ušes 
in vratu, saj so ti 
predeli neprestano 
izpostavljeni soncu.

Afroditin 
namig:



Zaščita
za telo

Izdelki SUN CARE za nego 
telesa nudijo takojšnjo zaščito 
kože pred sončnimi opeklinami 
in dolgotrajnimi poškodbami 
kože s posebno učinkovitim 
sistemom UVA- in UVB-filtrov. 
So dermatološko testirani in 
negujejo kožo glede na njene 
individualne potrebe. 

Mleko za zaščito 
pred soncem 

SPF 30 
- visoka zaščita

Mleko za zaščito 
pred soncem 
SPF 20 
- srednja zaščita 
(vsebuje 
VODOODPORNO 
formulo)

IZDELKI 

SUN CARE

SO PRIMERNI 

ZA VEGANE.*

* IZJEMA MARMELADA 

(200 ml)



pred škodljivimi vplivi sonca 
pa ni potrebno zaščititi le 
kože, temveč tudi lase. 
Afroditino Suho olje SPF 6 
pred izpostavljanjem soncu 
razpršite po suhih ali še 
rahlo vlažnih laseh in 
izdelka ne izpirajte. Tako 
bodo pred negativnimi 
vplivi sonca, soli in 
klorirane vode poleg kože 
zaščiteni tudi vaši lasje.

Mleko za zaščito 
pred soncem 

SPF 10 
- nizka zaščita

Suho olje za 
zaščito pred soncem 
SPF 6 
- nizka zaščita 
(vsebuje 
VODOODPORNO 
formulo)

tudi vi obožujete poletne vodne 
športe? Izberite Mleko za zaščito 
pred soncem SPF 20, ki z 
VODOODPORNO formulo kožo 
med športnimi aktivnostmi 
odlično zaščiti tudi v morju 
oziroma bazenu. 

Afroditin 
namig:

Afroditin 
namig:



Večina celičnih poškodb 
nastane v zgodnjem otroštvu, 
ko je koža tanka, pigmentacija 
in imunski sistem pa se šele 
razvijata. Dokazano je, da 
poškodbe zaradi UV-žarkov in 
pogoste sončne opekline v 
otroštvu povečajo tveganje za 
razvoj kožnega raka v odrasli 
dobi.  

Zaradi slednjega smo v 
laboratorijih Kozmetike 
Afrodita razvili izdelka, še 
posebej prilagojena za zaščito 
občutljive otroške kože.

Za vaše 
malčke 
le najboljše.

Izjemna 
VODOODPORNA 
formula zagotavlja, da 
so vaši malčki zaščiteni 
tudi med plavanjem in 
igro v vodi.

DERMATOLOŠKO 
dokazano, da sta 
izdelka primerna za 
občutljivo otroško 
kožo.

Nudita takojšnjo in 
hkrati VISOKO 
UVA/UVB zaščito pred 
sončnimi opeklinami 
in dolgotrajnimi 
poškodbami kože. 

Vsebujeta 
HIPOALERGEN 
parfum, kar 
zmanjšuje tveganje 
za kožne alergije.

Omogočata nanos 
na mokro kožo.

IZDELKI 

SUN CARE

SO PRIMERNI 

ZA VEGANE.*

* IZJEMA MARMELADA 

(200 ml)



ALI STE VEDELI? 

Skozi dan je na plaži 

otroška koža v primerjavi z 

odraslo kar trik
rat bolj 

izpostavljena škodljivim 

UV-žarkom. Raziskave 

posledično beležijo, da se 

kar  50 % celičnih poškodb 

zaradi izpostavljenosti UV-

žarkom pojavi pred 19. 

letom starosti.

Dodatni nasvet 
Afroditinega 
strokovnjaka:

ź Dojenčkov in otrok, mlajših od treh let, ne 
izpostavljajte neposrednim sončnim 
žarkom.

ź Zaščitite jih z uporabo klobuka, ustrezne 
obleke, sončnih očal in sence. 

ź Otroka vedno namažite še pred 
izpostavljenostjo sončnim žarkom (nekje 
30 min prej). Kreme ne pozabite nanesti 
tudi na predele glave, ušes, vratu in rok, 
saj so ti še posebej izpostavljeni in 
občutljivi.  

ź Nanose kreme ponavljajte najmanj na dve 
uri - tudi če se z vašim malčkom ne 
zadržujete na neposrednem soncu.

ź Na plaži naj se otroci ne igrajo na soncu, 
temveč v senci dreves ali senčnika.

ź Obvezno izberite vodoodporna sredstva 
za zaščito pred soncem z zaščitnim 
faktorjem 30.

ź Držite se Afroditinih navodil za varno 
sončenje.



Sončni žarki so za nas 
čudoviti in imajo 
številne pozitivne 
učinke. Povečujejo 
raven vitamina D, nas 
spravljajo v dobro voljo 
in poskrbijo za naše 
dobro počutje. 

Marmelada v obliki 
oljno-kremne formule in 
Marmelada suho olje 
navdušujeta s svojimi 
rezultati!

Marmelada
HIT poletja

Ste tudi vi 

ljubitelj privlačno 

zagorele polti? 

Nikakor ne pozabite 

na Afroditina 

pravila varnega 

sončenja.



ne samo, da Marmelada 
pripomore k čudoviti zagoreli 
polti, številni jo uporabljajo 
tudi kot nego po sončenju, saj 
kožo izdatno neguje in 
pomaga preprečevati njeno 
izsuševanje. Priporočljiva je 
tudi uporaba med kopanjem 
v bazenu; omenjena 
negovalna formula bo namreč 
vašo kožo temeljito zaščitila 
pred vdorom klora in 
posledično pred njeno 
izsušitvijo. 

Afroditin 
namig:

Učinkovito pomagata pri hitrejšem in 
intenzivnejšem pridobivanju privlačno zagorele 
polti in kožo z dragocenimi naravnimi olji (olivno, 
korenčkovo in orehovo olje) ter ostalimi naravnimi 
sestavinami (kakavovo in karité maslo) hkrati 
izdatno negujeta. Marmelada suho olje vsebuje še 
bleščice, kar vam omogoča, da v poletju resnično 
zablestite!



Poleg izbire izdelkov za 
zaščito pred soncem moramo 
posebno pozornost nameniti 
tudi negi kože po sončenju. 

Kako negovati 
kožo po sončenju?

ź Privoščite si osvežujočo prho, 
da odstranite pesek, sol in 
ostanke sončne kreme.

ź Po sončenju je koža »žejna« in 
razdražena. Ublažili ter 
navlažili jo boste z izdelki, ki 
pospešijo obnovo in blažijo 
razdraženost kože.

ź Če boste tovrstne izdelke 
uporabljali takoj po sončenju, 
oziroma vsaj zjutraj in zvečer, 
boste hkrati preprečili tudi 
luščenje in tako podaljšali 
zagorelost.

ź Za obnovitev koža ne 
potrebuje le nege od zunaj, 
temveč jo po sončenju negujte 
tudi tako, da si privoščite 
velike količine vode. To bo 
oskrbelo vaše celotno telo z 
vlago, ki ste jo med sončenjem 
izgubili in vsako celico vaše 
utrujene kože obnovilo tudi od 
znotraj.

Lepa, zdrava
ter negovana
koža tudi po
sončenju!



Ste tudi vi kdaj blažili sončne 
opekline na koži kar z domačim 
zdravilom – navadnim jogurtom? 
Strokovnjake iz razvojnega laboratorija 
Kozmetike Afrodita je tako navdihnilo 
naravno zdravilo za nego poškodovane 
kože. Ustvarili so JOGURT za telo in 
formuli dodali številne blagodejne 
naravne sestavine. Ena izmed njih je 
100% KOKOSOVA voda. V njej se 
skriva zakladnica dragocenih 
mineralov, ki jih naše telo močno 
potrebuje. Bogata je z vitamini B-
kompleksa ter z vitaminom C, v njej so 
tudi vsi za zdravje najpomembnejši 
minerali: kalcij, kalij, magnezij, železo, 
fosfor, natrij in baker. 

Kokosova voda tako v izdelku 
predstavlja pravo vlažilno in hkrati 
obnovitveno terapijo za od sonca 
poškodovano kožo. 

V izdelku pa se skriva tudi karitéjevo 
maslo, ki nahrani in regenerira ter 
šipkovo olje, ki izvrstno pomaga pri 
obnovi kožnih celic.

Lahkotna formula prijetno 
hladi, pomiri ter koži po sončenju 
povrne izgubljeno vlago.

Mleko po sončenju - 
Takojšnja pomiritev in 
osvežitev kože po 
sončenju z aloe vero!

- prijeten hladilni 
  učinek (ice effect)  
- kožo intenzivno vlaži
- pomaga preprečevati 
  izsuševanje

tudi lasje potrebujejo 
dodatno nego po 
sončenju. Sonce, sol 
in klor so največji 
sovražniki las. Ti 
izgubijo vlago, začnejo 
se cepiti in postanejo 
lomljivi. Izberite 
Afroditino Arganovo 
olje ali Serum 10 v 1 
za popolno obnovo 
vaših las. 

Afroditin 
namig:

BODY YOGURT Čista moč 

svežine in 

razvajanje kože 

s 100% 

kokosovo 

vodo!



Ne izpostavljajte se soncu med 11. in 
17. uro, za občutljive med 10. in 17. 
uro, saj je takrat sonce najmočnejše. Ne 
pozabite, da sonce uspešno prodira tudi 
skozi oblake. Prevelika izpostavljenost 
soncu resno ogroža vaše zdravje.

Afroditina 
navodila                      
za varno 
sončenje

V primeru, ko se ni možno izogniti 
izpostavljanju soncu, je potrebno telo 
zaščititi še z obleko, pokrivalom in 
sončnimi očali. Pokrivala naj bodo brez 
luknjic. Obleka naj bo iz naravnih 
materialov, neprosojna in naj pokriva 
čim večji del telesa. UV prehodnost 
tkanine je odvisna tudi od vrste vlaken. 
Dodatno vpliva tudi vsebnost vode 
(mokra istovrstna oblačila imajo 
običajno nižji zaščitni faktor kot suha, 
ker voda med vlakni zniža odbojnost 
materiala; vlažnim oblačilom iz viskoze 
in svile pa se zaščitni faktor zviša, ker 
ob nabrekanju vlaken pride do 
manjšanja por med vlakni).

Zadostna količina izdelka - 
priporočena količina kreme ali 
mleka pri enkratnem nanosu za 
celo telo odraslega človeka je 
približno 35 ml, kar pomeni 
približno 2 zvrhani jušni žlici. 
To količino je potrebno nanesti 
vsaj 20 min pred sončenjem in 
nanos ponoviti po vsakem 
kopanju ali otiranju z brisačo. 
Uporaba manjše količine od 
priporočene bo bistveno znižala 
raven zaščite. Zaščitni sloj 
kreme zaradi različnih vzrokov 
po dveh urah izgubi 
učinkovitost. Vsaki dve uri 
moramo nanos kreme obnoviti, 
pri tem pa ne smemo pozabiti 
na obraz, uhlje, tilnik in na 
hrbtišča stopal. Zaščititi je 
potrebno tudi ustnice s 
primernim mazilom za ta del 
telesa s SPF vsaj 15.

Dojenčkov in otrok, mlajših od 
treh let, ne izpostavljajte 
neposrednim sončnim žarkom. 
Zaščitite jih z uporabo klobuka, 
ustrezne obleke, sončnih očal in 
sence. Sončne opekline v 
otroštvu povečajo tveganje za 
nastanek kožnega raka v 
kasnejših letih, zato vam 
svetujemo da njihovo kožo 
resnično dobro zaščitite z 
izdelki za visoko zaščito kože. 



Spodbujanje k 
izvajanju pravila sence: 
poišči senco, kadar 
senca tvojega telesa 
postane krajša od 
dolžine telesa. Negujte 
kožo tudi po sončenju, 
pijte dovolj tekočine, 
priporočljiva je 
predvsem voda.



Adijo
komarji!

Kako se zavarovati 
pred komarji?

ź Komarji se večinoma prikažejo med 
večernim somrakom in prvim svitom, 
zato med tem časom uporabljajte 
repelent in se izogibajte stoječih vod, 
kjer se komarji pogosto zadržujejo. 

ź Komarje privlačijo temnejše barve, zato 
je najbolj primerna svetla obleka, ki 
prekriva čim večji del vašega telesa. 
Dobro je tudi, da obleke niso oprijete, 
saj komar tako z lahkoto piči skozi. 
Izberite bombažne in zračne obleke, ki 
vas bodo varovale tako pred komarji kot 
pred vročino. 

ź Izogibajte se močnim parfumom. Sladki 
vonji privlačijo komarje. Izberite tudi 
čim bolj nevtralen šampon, gel za 
prhanje, milo, losjon in olja. Uporabite 
lahko tudi izdelke z vonjem, ki odganja 
komarje: sivka, citronka, limonska 
trava, poprova meta ali vonj nageljnove 
žbice (klinčki).

Piki komarjev, ugrizi klopov in nekatere 
vrste muh niso samo neprijetni, so tudi 
prenašalci nevarnih bolezni kot so klopni 
meningoencefalitis, lymska borelioza, 
malarija, hemograjske mrzlice. 

Zato je zelo pomembno, da se znamo 
ustrezno zaščititi. 

ź Uporabljajte mrežo proti insektom na 
vratih in oknih. To je najboljša zaščita 
za preprečitev neželenih obiskovalcev v 
stanovanju. Mrežo redno pregledujte in 
po potrebi zakrpajte.

ź Če se kakšnemu komarju vseeno uspe 
izmuzniti skozi zaščito, si lahko miren 
spanec zagotovite tudi s pomočjo mreže 
za čez posteljo. Ker je prenosna, jo 
lahko s sabo vzamete tudi na dopust. 
Preden greste spat, samo preverite, da 
ni v mreži ujet kakšen komar.



SOS TROPICAL SPRAY 
proti komarjem in 
drugim insektom!

Pršilo z eteričnimi olji 
citronele, limonske 
trave, evkaliptusa, 
lavande in rožmarina 
kožo osveži, vitalizira in 
prijetno odišavi ter, kar je 
najpomembnejše, 
odganja komarje in 
druge insekte. 

SOS IZDELKI 
Temeljijo na 
rastlinskih 
izvlečkih, so 
koži prijazni 
ter primerni 
tudi za otroke 
in osebe z 
občutljivo 
kožo.

pri nanosu repelenta 
bodite pozorni, da ne 
pride v stik s sluznico 
(oči, usta), da ga otroci 
ne nanašajo sami in 
da ga ne uporabljajo 
nosečnice (razen SOS 
Kids lotiona). Ne 
nanašajte ga na 
poškodovano ali vneto 
kožo. Ob močnem 
znojenju, veliki zračni 
vlažnosti ali močnem 
vetru nanašajte 
repelent v krajših 
časovnih razmikih. 

Afroditin 
namig:

Spoznajte izdelke, 
ki na naraven način 
odganjajo komarje, 

klope, obade in druge 
nadležne 
žuželke!



SOS KIDS LOTION za otroke. 

Je negovalno sredstvo z rastlinskim zakladom – oljem 
brazilskega oreha Andiroba* in je tako še posebej 
primerno za občutljivo otroško kožo. Deluje proti 
komarjem in drugim insektom.

*ALI STE VEDELI?

Olje andirobe je pridobljeno 

na povsem naraven način iz 

oreha istoimenskega drevesa, rastočega 

na območju Amazonskega pragozda. 

Olje v večini sestavlja limonoid, imenovan 

andirobin, ki daje olju grenak okus in ravno 

zaradi slednjega učinkovito deluje v boju proti 

insektom. Neverjetno moč olja zaradi njegovih 

protivnetnih in analgetičnih lastnosti izkorišča 

tudi farmacija. Poleg uspešnega odganjanja 

insektov ga odlikuje neinvazivna formula, ki ne 

draži kože in je zato primerna tudi za 

nego posebno občutljive kože (otroke in 

nosečnice). 

Srečanje z meduzo, ki poleg pekoče bolečine na koži povzroči rdečico, 
izpuščaje in mehurje, ni ravno prijetna izkušnja. Še manj prijetne so 
sončne opekline, občutek žgoče bolečine, srbenje ter poškodbe 
kože od rdečice do mehurjastih opeklin. 

Izberite SOS CALMING gel, ki je prava hladilna terapija. 
Ublaži srbečico in ostale omenjene tegobe. Vsebuje aloe 
vero in lavando, dve mogočni naravni aktivni sestavini, 
ki blagodejno pohladita, pomirita in regenerirata razdraženo, 
opečeno kožo na obrazu in telesu takoj po sončenju, pikih 
insektov ter opeklinah meduz. 

Ko razdraženi 
koži nič več 
ne pomaga…
… je tu vsestranska 

ALOE VERA 
za takojšnjo pomiritev  
in osvežitev …

TONIK HYDRA 
za obraz in telo kot 
»blagodejni vlažilni 
obliž« hladi in 
pomiri pregreto kožo. 

VLAŽILNI LOTION 
za telo s prijetnim 
hladilnim učinkom 
hidratizira ter 
preprečuje nadaljnje 
izsuševanje kože. 

 
primeren
tudi za 
nosečnice 
in doječe 
matere



Gladka koža je vedno v 
modi, še posebej v 
poletnih mesecih. Linija 
iz Kozmetike Afrodita 
združuje multifunkcijske 
izdelke, ki omogočajo 
hitro in enostavno 
odstranjevanje dlačic kar 
v udobju vašega doma. 

Umetnost
gladke kože

Izberite 
izdelek po 
svoji meri …

ź SENSITIVE, z izvlečkom kamilice, ki je še posebej primerna za občutljivo kožo. 
ź HYDRA z aloe vero, ki je primerna za normalno kožo.
ź SUPREME z organskim arganovim oljem, ki je primerna za suho kožo.
ź EXTRA SENSITIVE z izvlečkom kamilice. Primerna za odstranjevanje dlačic na 

posebej občutljivih predelih: obraz, bikini predel, pazduhe.

Če želite hitro, enostavno in povsem 
nebolečo depilacijo izberite, eno izmed 
DEPILACIJSKIH KREM:



ČE ŽELITE koži prijazno naravno 
depilacijo za doseganje 
dolgotrajnih rezultatov izberite 
DEPILACIJSKE TRAKOVE s 
hladno smolo: 

Odstranjevanje 
dlačic po klasični 
metodi – z britjem. 

Izberite GEL ZA BRITJE 
IN PRHANJE, ki temelji 
na 100% naravnem 
oljnem kompleksu, ima 
izjemne negovalne 
lastnosti, omogoča 
enostavno britje med 
prhanjem ter hkrati ščiti 
kožo med in po britju.

ź SENSITIVE trakovi, obogateni z izvlečkom kamilice in ognjiča za občutljivo kožo. 
ź SUPREME trakovi, obogateni z arganovim oljem in vitaminom E za suho kožo.
ź EXTRA SENSITIVE trakove odlikuje 99,9% naravna formula ustvarjena posebej za 

zelo nežno in občutljivo kožo. Primerni so za odstranjevanje dlačic na obrazu in 
ostalih občutljivih predelih (pazduhe, roke, bikini predel).

100 % 
naravni 

oljni 
kompleks



Umetnost popolno oblikovanih obrvi!

Depilacijski trakovi s hladno smolo PERFECT 
EYEBROWS predstavljajo metodo, s katero bodo 
vaše obrvi v le nekaj minutah lepe in urejene.

ź Vnaprej pripravljene oblike depilacijskih trakov 
za obrvi po vaši meri.

ź Dlačice odstranijo s korenino vred in tako 
omogočajo dolgotrajen učinek urejenih obrvi.

ź Primerni za depilacijo vseh vrst kože, tudi 
občutljive.

AFRODITIN NASVET:

ne pozabite na 

»final MUST HAVE STEP« 

ključen končni korak za podaljšan 

učinek gladkosti!

Gel po depilaciji 3v1 kožo po vseh 

metodah odstranjevanja dlačic 

pomiri, d
eluje blago antibakterijsko, 

zmanjšuje možnost pojava 

neprijetnih rdečih pikic, pomaga 

preprečevati vraščanje dlačic 

ter dokazano upočasni 

njihovo rast.
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Hidratacija
Poleti je še posebej pomembno, da v telo 
vnesemo zadostno količino tekočine. 
Poleg vode se priporoča tudi pitje 
zelenega čaja in vode s svežim sadjem, 
saj je le-ta obogatena s številnimi 
antioksidanti. Koža z dovolj vlage bo 
namreč ostala elastična in mladostna, 
ohranjen bo njen ten ter zdrav videz.

Aktivno preživite prosti čas
Telesna aktivnost ima številne pozitivne učinke na telo, 
duha in tudi kožo. S pospešenim dihanjem in znojenjem 
telo učinkoviteje odstrani različne strupe, neželene 
toksine, maščobe in odpadne snovi iz telesa. Izberite 
najljubšo aktivnost: izlet s kolesom, jutranji tek, pohod v 
gore, plavanje … in uživajte na svežem zraku! Pri tem pa ne 
pozabite na zaščitni faktor ter na predele ušes, vratu in 
rok, saj so ti še posebej izpostavljeni soncu in občutljivi.  

Obiščite kraj, 
kjer še nikoli niste bili
Razširite svoja obzorja, 
spoznajte nove ljudi in 
nove kraje. Morda se nov 
kraj skriva čisto blizu vas, 
ampak si nikoli niste vzeli 
časa, da bi ga obiskali in 
raziskali.

Najdite notranje ravnovesje
Izmed številnih sprostitvenih 
tehnik najdite tisto, ki vam 
najbolj odgovarja − sprehod, 
meditacija, joga, pogovor, 
masaža ... "očistite" svoje misli 
in zmanjšajte izpostavljenost 
vsakodnevnemu stresu. 

Glasbeni hit 
Zapojte, zaplešite ob poletnih 
glasbenih uspešnicah.

Negujte kožo
Poleti je koža izpostavljena številnim 
negativnim zunanjim dejavnikom, zato je še 
posebej  pomembno, da j i  privoščimo 
intenzivno vlažilno nego in razvajanje. Ne 
pozabite na obrazno masko pred spanjem, 
sproščujočo kopel in negovalno mleko za telo.

Poletna zabava
Dolgi, topli, poletni večeri imajo 
svoj čar. Povabite prijatelje, 
pripravite osvežujoče poletne 
koktejle in preprosto uživajte v 
brezskrbnem druženju.

Nasmeh
Pravijo, da je smeh pol zdravja in tudi najboljši naravni lifting, saj 
pri smejanju aktivno deluje 15 obraznih mišic. Veliko se smejte, 
obkrožite se s pozitivnimi ljudmi in bodite optimistični. 

Počitek
Spanje predstavlja tretjino našega življenja in je pomembno za 
pravilno delovanje uma, telesa ter seveda tudi kože. Ali ste vedeli, 
da metabolizem kože deluje najbolj intenzivno ponoči in se koža 
med spanjem obnavlja do osemkrat hitreje kot čez dan? 

P.S.: privoščite si sproščujoč počitek v senci tudi čez dan!

Poletno branje
Preberite dobro knjigo 
in dovolite, da vas 
besede popeljejo v svoj 
svet - svet domišljije.

Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54
3250 Rogaška Slatina

www.kozmetika-afrodita.com
webshop.afroditacosmetics.com
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