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Slovenija

od samega začetka našega delovanja nas na vsakem 
koraku navdihuje narava. Verjamemo v njeno 
neizmerno moč, zato v izdelke, razvite po lastnih 
recepturah, v zajetni meri vgrajujemo le preverjeno 
najboljše naravne aktivne sestavine, vedno bolj 
izločamo ne-naravne primesi in si prizadevamo, da 
izbiramo sestavine iz ekološke pridelave. V 
nadaljevanju predstavljamo dve novi masažni olji, 
ki poleg prijetnih vonjev navdušujeta s 100% 
naravnimi olji jojobe, makadamije in sončnice. Ker 
spoštujemo življenje in možnost svobodne izbire, 
izdelkov niti v končni niti v nobeni vmesni razvojni 
fazi ne testiramo na živalih, na tej osnovi pa že 
vrsto let izbiramo tudi dobavitelje surovin. Glede 
na želje potrošnikov in trende na trgu pa nove 
izdelke označujemo tudi z znakom          , v kolikor 
ne vsebujejo sestavin živalskega izvora (npr. med, 
matični mleček, mlečni proteini …). Kljub temu, da 
tega do sedaj nismo posebej izpostavljali, je mnogo 
izdelkov iz obstoječega asortimana že primernih za 
vegane. 

V osrednjem delu vam predstavljamo celosten 
koncept za detoksikacijo z uporabnimi nasveti in 
vrhunskimi izdelki AFRODITA PROFESSIONAL, ki 
delujejo izrazito čistilno in učinkovito prispevajo k 
razstrupljanju kože. Poživijo presnovo in okrepijo 
potencial za optimalno delovanje kožnih celic ter 
izboljšanje splošne strukture in videza kože. 
"Prečistimo" telo in kožo, da lahko zasije v vsem 
svojem sijaju!

Danica Zorin Mijošek,
lastnica Kozmetike Afrodita
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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
Petra Pondelak         031 - 766 - 292      petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si      DOLENJSKA, ŠTAJERSKA, 
                                                                                                                               CELJE, SAVINJSKA DOLINA

Cenjene kolegice, 
dragi kolegi,

S svilnato gladko kožo v poletje!

TOP 3 razlogi 
ZA NARAVNE VODOTOPNE SMOLE za depilacijo:
  100% naravno,
  z dolgotrajnim učinkom in
  povsem enostavno.

DEPIL AS

PURE OXYGEN 

Naj koža ponovno zadiha!

Deluje Z UČINKOM PREROJENE – 
opazno bolj vitalne in pomlajene KOŽE pri 93 %  testiranih.*

Z revolucionarno tehnologijo FIFLOW BB61, 

ki izkorišča osnovnega MOČ ČISTEGA KISIKA, 

elementa zdravja vsake kože.

IZDELKI, ki navdušujejo v vsakodnevni 
kozmetični praksi

1. PEEL RE-NEW BHA Eksfoliant

"Eksfoliant uporabljam pri globinskem čiščenju obraza, saj 
prodira globoko v pore, kjer učinkuje izrazito čistilno, blago 
antibakterijsko in keratolitično - odstranjuje odmrle ter 
spodbuja nastajanje novih kožnih celic. Posledično 
zmanjšuje nastajanje nečistoč, zožuje razširjene pore, 
osveži polt ter koži tako zagotovi pomlajen videz. Ker 
izdelek ni fotosenzibilen, se lahko uporablja skozi vse leto. 
Vsekakor bi ga priporočala vsem profesionalnim 
uporabnikom - tudi uporabo v kombinaciji z vapozonom - 
kot dopolnilo pri intenzivnem čiščenju, še posebej za 
mastno in nečisto kožo." 

2. ENERGIJSKA "R" MASKA

"Energijska "R" maska je učinkovita in vsestranska! Suhi in 
utrujeni koži s pospešitvijo mikrocirkulacije povrne 
vitalnost in čvrstost, pri mastni in nečisti koži pa predstavlja 
odlično dopolnitev intenzivnem čiščenju, saj deluje 
globinsko in antibakterijsko. Stranke so navdušene nad 
rezultati, posebej na predelu dekolteja in prsi, kjer je koža 
po uporabi občutno bolj čvrsta."

3. HYALURON HYDRO MASKA 

"Maska lahke, nežne teksture s 100% naravno patentirano 
hialuronsko kislino ponovno vzpostavi obnovitveno 
sposobnost kože ter pospeši naravno globinsko vlaženje 
kože. Hialuron, eden najboljših vlažilcev, nase veže elastin 
in kolagen ter ju oskrbuje z zadostno količino vode za njuno 
tvorbo, s tem pa ohranja kožo mladostno napeto, prožno in 
zdravega videza. Maska se odlično odnese pri vseh vrstah 
kože, saj vsaka koža potrebuje vlago. Še posebej jo 
priporočamo pri negi dehidrirane, stresu ali prekomernemu 
soncu izpostavljene kože, neelastične kože brez tonusa in 
kože z izraženimi gubami."

4. MILK & HONEY 
Sladkorni piling

"Stranke navduši že sam vonj izdelka, ki omogoča, da se 
popolnoma sprostijo med nego. Že zelo nežna masaža s 
krožnimi gibi učinkovito odlušči sloj odmrlih celic 
povrhnjice. Po bogati negi s karité maslom, rjavim 
sladkorjem in jojobinim oljem je koža očiščena, gladka, 
mehka in prijetno odišavljena."

5. Eterično olje ČAJEVEC

"V moč eteričnega olja čajevca zaupam že od nekdaj. Redno 
ga vključujem k negam nečiste in mastne kože, saj deluje 
antibakterijsko, adstringentno ter zmanjšuje izločanje 
sebuma. Uspešno deluje tudi proti glivičnim okužbam 
nohtov in stopal, uporabite pa ga lahko tudi kot preventivno 
zaščito pred omenjenimi problematikami." 

6. LIFTING MASKA

"Po postopkih z Lifting masko je zadovoljstvo strank 
zagotovljeno! Takojšen, viden rezultat v obliki čvrste in 
bolje prekrvavljene kože z zmanjšanim pojavom mimičnih 
gub ter zoženimi porami. Maska spodbudi aktivnost mišic v 
koži in deluje kot "pasivna gimnastika kože", s čimer vpliva 
na utrditev ter učvrstitev na predelih obraza, vratu, dekolteja 
in prsi." 

BREZ parabenov & parafina & silikonov

*samoocena 30 prostovoljcev po 14 dneh ob kombinirani uporabi izdelkov Pure Oxygen 2-x dnevno

PRODAJNI HIT Gel po depilaciji 
pomaga preprečevati vraščanje 
dlačic & zmanjša njihovo rast

BREZ parabenov & parafina & silikonov

Iris Kolarič,
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita

Matilda Barič, 
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita

Suzana Kuraj, 
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita

Maša Hlupič,
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita

Snježana Janžek,
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita

Alenka Zebec, 
strokovna svetovalka 
in kozmetologinja 
Kozmetike Afrodita



DETOX 
SMOOTHIE

  2 dcl vode ali kokosove vode
  1 kivi
  1 banana
  2 stebla zelene
  2 skodelici špinače

DETOKSIKACIJA Z IZDELKI PURE OXYGEN

DETOX od A do Ž
    CELOSTNO RAZSTRUPLJANJE KOŽE -   
    OBRAZ & TELO 

Koža je vsakodnevno izpostavljena številnim obremenitvam - notranjim in zunanjim. Onesnaževalci, nasičenost s 
toksini ter številni drugi dejavniki otežujejo optimalno delovanje kože ter posledično negativno vplivajo na njen 
videz.  

      "Prečistimo" telo in kožo, da lahko zasije v vsem svojem sijaju!

    LEPOTA IN ZDRAVJE Z ROKO V ROKI

Ker lepota izvira iz notranjosti, sta dobro počutje in zdravje ključnega pomena za sijoč ter 
spočit videz kože. Prav zato, poleg zunanje obravnave kože z odličnimi izdelki in tretmaji, 
ne smemo pozabiti, da je potrebno kožo "negovati" tudi od znotraj - z zdravim načinom 
življenja.

    Prehrana: 
zdrava in uravnotežena prehrana ni dobra samo za telo, temveč tudi za kožo. Z vključitvijo 
pravil zdravega prehranjevanja v naš vsakdan pripomoremo k boljšemu splošnemu počutju, 
delovanju kože ter posledično izboljšanemu videzu kože.

    Spanje:
predstavlja tretjino našega življenja in je pomembno za pravilno delovanje uma, telesa ter 
seveda tudi kože. Le-ta svojo obrambno zaščito proti različnim dejavnikom (veter, dež, 
onesnaženo okolje, UV-žarki, stres, ...) opusti šele ponoči in začne s pospešenim 
obnavljanjem celic oziroma regeneracijo. Krvne žile se razširijo, kar omogoča povečan 
dotok hranil in kisika - metabolizem kože deluje najbolj intenzivno in koža se obnavlja do 
osemkrat hitreje kot čez dan. 

    Gibanje: 
z redno telesno aktivnostjo spodbudimo presnovo, prekrvavitev telesa in potenje. S 
pospešenim dihanjem in znojem telo učinkoviteje odstrani različne strupe, neželene toksine, 
maščobe in odpadne snovi iz telesa.

    Notranje ravnovesje: 
"očistimo" tudi svoje misli, s čimer pripomoremo k zmanjšanju stresa. Izmed številnih 
sprostitvenih tehnik je potrebno najti tisto, ki najbolj odgovarja posamezniku − sprehod, 
meditacija, joga, pogovor, masaža, ...

    Hidriranje:
za lepo kožo telo potrebuje zadostno količino tekočine. Pomanjkanje vode oz. dehidracija 
telesa se odraža kot krhka in suha koža. 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 
ostala elastična, mlada in odporna na škodljive UV-žarke ter proste radikale, ohranjen bo 
njen ten in zdrav videz.

Ideja za dodano vrednost k detox tretmaju? 

DETOX SMOOTHIE!

Presenetite stranko tudi z zdravim napitkom, ki bo 
še okrepil rezultate nege ter pozitivno vplival na počutje!

Detox smoothie-ji predstavljajo enostaven in okusen način, kako iz telesa izločiti škodljive 
toksine ter zagotoviti telesu zadostno količino različnih vitaminov. So polni vitaminov, 
antioksidantov, vlaknin in ostalih zdravilnih hranil, ki telesu pomagajo pri razstrupljanju. 
Poleg tega zaradi velike količine vode pomagajo pri hidrataciji telesa in pospešijo 
metabolizem.

   DETOX TRETMAJI -
učinkovite nege, ki bodo navdušile vas kot tudi vaše stranke!

1. AFRO-DETOX Medgeneracijska nega obraza 
2. AROMA-DETOX  Razstrupljanje nečiste, mastne kože obraza
3. SPA-DETOX Nega telesa SALINA
4. LIPO-DETOX Anti-celulitna & detox nega telesa 

BI ŽELELI IZVEDETI VeČ? 

Za podrobnejše informacije, o postopkih neg in celostnem razstrupljanju kože (obraz in telo) 
s kombinirano uporabo izdelkov Afrodita Professional, povprašajte naše prodajne 
predstavnike na terenu oz. preberite več v seminarski mapi DETOX od A do Ž. 

1. AFRO-DETOX 
Medgeneracijska nega obraza 

   za vse vrste kože
   razstrupljanje dermalnega dela kože z močjo čistega kisika
   5-nivojsko delovanje:

1. Odstranitev odmrlih kožnih celic in izenačitev tena kože 
s CLEAN UP Pilingom Soft in CLEAN UP Encimskim pilingom. 

2. Globinsko čiščenje por 
in razgradnja keratinskih čepkov na dlačno-lojnih kanalih ter regulacija sebuma 
s PEEL RE-NEW BHA eksfoliantom (priporočljivo uporabiti pred izvedbo globinsko-
mehanskega čiščenja kože).

3. Pospešitev mikrocirkulacije 
s FACE MASK Energijsko "R" masko. Povečana oksigenacija in vitalizacija utrujene, suhe, 
atrofirane kože. Pri mastni, aknozni koži pa deluje blago antibakterijsko in globinsko čisti. 
Izboljšan tonus in "lift" učinek.

4. Hidratacija 
s PEEL-OFF Masko Grozdje ali PEEL-OFF Masko Zeleni čaj, ki jo izberemo glede 
na tip kože.

5. Razstrupljanje kože 
in dovajanje čistega kisika za energijo celicam s PURE OXYGEN Mousse masko 
in PURE OXYGEN Dnevno kremo.

Izdelki linije PURE OXYGEN vsebujejo Fiflow BB61, ki je zaslužen za prenos kisika v kožo in z vezavo ogljikovega 
dioksida (CO ) prispeva tudi k razstrupljanju kože. Na ta način še dodatno poživi presnovo ter okrepi 2

potencial za optimalno delovanje kožnih celic.

2. AROMA-DETOX 
Razstrupljanje nečiste, mastne kože obraza 

   individualen celostni pristop     100% naravna eterična olja

IZBOR ETERIČNIH OLJ S PREČIŠČEVALNIM DELOVANJEM:

    Bazilika (S) - 
pospešuje izmenjavo snovi v koži; deluje blago antibakterijsko in adstringentno. Za nego 
mešane, mastne in nečiste kože, anticelulitne postopke in športne masaže.

    Bergamot (P) - 
deluje blago antibakterijsko; zožuje razširjene pore; poživlja mikrocirkulacijo kože ter 
spodbuja njeno detoksikacijo. Za nego mešane, mastne in nečiste kože.

    Grenivka (S) - 
poživlja delovanje limfnega obtoka v koži; izboljšuje čvrstost kože; deluje blago 
antibakterijsko in izrazito čistilno. Za nego mešane, mastne in nečiste kože, anticelulitne 
postopke in razstrupljevalne tretmaje kože.

    Lavanda (P) - 
umirja različne oblike iritacij na koži ter blaži hiperemijo; izboljšuje prehranjenost kože, 
spodbuja njeno razstrupljanje ter deluje blago antibakterijsko. Za nego vseh vrst 
občutljive in vzdražene kože.

    Žajbelj (S) - 
uravnava delovanje žlez lojnic in znojnic; povečuje sposobnost zadrževanja vlage v koži, 
jo vitalizira ter spodbuja njeno čiščenje. Za nego mastne in nečiste kože.

MASAŽNA OLJA 

aktivni v svoji koži

1 5 10 km

Kot zagovorniki aktivnega preživljanja prostega časa se zavedamo številnih 
pozitivnih učinkov teka in ostalih športov na naše počutje in zdravje. 
Verjamemo, da lepota in zdravje hodita z roko v roki ter je zares 
lep tisti, ki se tako tudi počuti. Bodimo skupaj AKTIVNI V SVOJI KOŽI!

Več INFORMACIJ IN PRIJAVA: www.kozmetika-afrodita.com

3. 6. 2017, 10.00, Rogaška Slatina

s Štajerskim valom
AFRODITIN TEK

+

3. Spa-detox 
Nega telesa SALINA

Osvežilna nega s solnim pilingom, oblogo iz alg in aromatično masažo za popolno 
energijsko prenovo! Z intenzivnim prečiščevalnim in negovalnim učinkom kožo revitalizira 
ter hkrati poživljajoče vpliva tudi na splošno počutje. 
Tridimenzionalno delovanje:

   detox  anti-age firming effect

1. DETOX: prečiščevanje kože s SPA ESSENTIALS Solnim pilingom 
- deluje na osnovi soli iz Mrtvega morja, ki omogoča površinski (mehanski) piling, eteričnih 
olj (rožmarin, brin, poprova meta, sivka), ki zagotavljajo prečiščevanje kože in negovalnih 
naravnih olj (makadamija, jojoba, kokos ...), ki kožo negujejo in ji povrnejo mehkobo.
+ pomirjujoč vonj prepleta eteričnih olj poskrbi za ANTI-STRESS učinek

2. ANTI-AGE: pomlajevanje z BODY MASK Alge & morski mulj 
- nepogrešljiva pri oskrbi kože z minerali, vitamini, proteini in vlago ter pri anticelulitnih 
tretmajih. Za prečiščevanje in absorbcijo nečistoč poskrbi zelena glina, za reminalizacijo 
morski mulj ter silicijeva prst, za izdatno hranjenje in vlaženje kože ter zaviranje procesa 
staranja pa spirulina (modro-zelena alga).
+ maska je izjemno priporočljiva tudi za nosečnice in doječe matere

3. FIRMING EFFECT: izboljšanje tonusa kože s SPA ESSENTIALS 
Energijskim balzamom 
- z izjemnimi aktivnimi sestavinami, kot so čebelji in palmin vosek, naravna olja 
(makadamija, jojoba, olje belega limnanta, ...), ki krepijo hidrolipidni sloj kože ter eterična 
olja pomaranče in limone, ki pospešita mikrocirkulacijo in omogočita revitalizacijo telesa. 
+ intenzivni negovalni učinek za vse tipe kože, še posebej za suho oz. zelo suho kožo

4. lipo-detox  
Anti-celulitna & detox nega telesa

Poživi mikrocirkulacijo kože, spodbudi limfni obtok ter aktivira lipolizo. Posledično zmanjša 
kopičenje maščob in odpadnih snovi ter kožo vidno zgladi. Izdelke LIPO-DETOX odlikuje 
preverjena učinkovitost, potrjena s številnimi izkušnjami iz prakse in znanstvenimi 
študijami. Z izjemnim kompleksom aktivnih sestavin spodbujajo: razgradnjo maščob, obnovo 
kože, prekrvavitev in metabolizem v koži, čiščenje kože, nastajanje kolagena in elastina, ...

POSTOPEK NEGE:

1. Priprava postelje s fango folijo.

2. Aktivator kože - STEP 1 
- nanesemo na kožo celega telesa, v smeri srca. Izpustimo predel obraza. Pojavi se 
hiperemija. Ko stranka začuti ščemenje oziroma rahel termični učinek, nadaljujemo z 
drugim korakom. Nanos: 5 minut + čas delovanja: 5 minut.

3. Slimming krema - STEP 2 
- vmasiramo na celo telo. Nanašamo v smeri poteka limfe, predel obraza izpustimo. Stranko 
zavijemo v fango folijo. Po 20-ih minutah speremo oz. se stranka oprha. Nanos: 10 minut + 
čas delovanja: 20 minut.

4. Drenažna krema - STEP 3 
- nanesemo na celo telo (v smeri limfe). Sledi temeljita masaža, da se krema dobro vpije. 
Kreme ne spiramo, saj deluje še več ur po nanosu. Nanos: 10 minut ali masaža: 30 minut.

novo

+ Priporočilo za nadaljnjo 
nego doma - Afrodita 
Professional HOME CARE: 
LIPO-DETOX FINISH 
- STEP 4

HOME CARE

Ker gre za naravna 
rastlinska olja 
brez dodanih sintetičnih 
antioksidantov, jih v izogib 
oksidacije hranite v 
hladnem in temnem 
prostoru.

    Moč dotika, narave in kakovosti

Široki paleti masažnih olj se priključujeta dve novi omamno dišeči, negovalni formuli. Z vonjem sladke vanilje in 
opojnim vonjem cvetlic terapevtski dotik spremenita v negovalno, lepotno doživetje, ki predstavlja zdravilo za 
telo in sprostitev za duha. 

    BREZ parabenov & parafina & silikonov 
    s 100% naravnimi olji 
    

Masažno olje SWEET VANILLA   500 ml

pomlajevanje & nega za kožo s strijami │ anti-age & stretch-mark care

Delovanje:
S 100% naravnim oljem makadamije, vitamini in esencialnimi maščobnimi kislinami kožo 
intenzivno neguje ter zavira njeno staranje. Povečuje prožnost kože in pomaga preprečevati 
nastanek strij, omamen vonj sladke vanilje pa popelje do popolne sprostitve. 

Ključne aktivne sestavine:
100% naravno olje makadamije in sončnice

Izdelek je namenjen: 
Priporočljivo za nego suhe, zrele kože ter v času nosečnosti.

Masažno olje FLOWER TOUCH   500 ml 

antioksidativno delovanje & gladkost kože │ antioxidant & smooth care

Delovanje:
Dragocena kombinacija 100% naravnih olj jojobe in sončnice je bogat vir antioksidantov ter 
vitamina E. Kožo izdatno neguje, vlaži in jo ščiti pred izsušitvijo. Z opojnim vonjem orhideje 
zagotavlja čutno doživetje ter kožo ovije v mehkobo. Po masaži je koža prožna, svilnato 
gladka in prijetno odišavljena. 

Ključne aktivne sestavine:
100% naravno olje jojobe in sončnice

Izdelek je namenjen: 
Primerno za vse vrste kože.


