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SI

takojšnje udobje & 
višji prag tolerance 
občutljive, 
prekomerno 
reaktivne kože. 

1. nevro−kozmetična linija Afrodita Professional,
ki cilja neposredno na sam izvor občutljivosti!

Deluje na osnovi biomimetičnega pentapeptida, ki bistveno zmanjša odziv 
hiperaktivnih receptorjev v koži na stresne dejavnike: -80 %*.
Posledično:
- ublaži občutke vzdraženosti

(neprijetna napetost, srbečica, zbadanje, pekoč občutek … ) in
- zmanjša občutljivost kože: -26 %**.

*IN VITRO študija
**IN VIVO študija na 31 prostovoljcih po 28 dneh uporabe 2-krat dnevno

-Neuro Sensitive
Znanost NEVRO−KOZMETOLOGIJE
za novo življenje občutljive kože

ALI STE VEDELI?
Z občutljivo kožo se danes sooča že več kot 50 % 
žensk in skoraj 40 % moških v industrijsko 
razvitih državah*. 
Rešitev: inovacija Neuro-Sensitive, ki občutljive 
kože ne pomirja zgolj na ravni simptomov, 
temveč od znotraj navzven! 

*Mežnaršič Svoljšak, I. (2017)

REZULTAT: 



DIŠAV  &  SILIKONOV  &  BARVIL  &  ALKOHOLA
Ko govorimo o negi občutljive kože, manj pomeni več! Blažilne formule 
izdelkov Neuro-Sensitive, zasnovane po načelu »manj je več«, ob 
učinkovitih aktivnih učinkovinah vsebujejo le sestavine, nujno potrebne 
za izdelavo emulzije, ter so brez navedenih potencialno dražilnih snovi. 
Možnosti za reakcije preobčutljivosti so tako zmanjšane na minimum. 

DERMATOLOŠKO  TESTIRANO
Vsi izdelki Neuro-Sensitive so dermatološko testirani. Še pomembneje, 
pod nadzorom dermatologa so bili preizkušeni tudi na občutljivi, atopični 
in k alergijam nagnjeni koži.

HIPOALERGENI  IZDELKI
Izbrane formule izdelkov Neuro-Sensitive so tudi dokazano 
hipoalergene. 
To potrjuje, da so prestale dermatološka testiranja, hkrati ne vsebujejo 
snovi, ki so bile kadar koli znanstveno dokazano opredeljene kot 
alergene, njihova vrednost pH pa ustreza naravni vrednosti pH kože. 

5 NEVRO−KOZMETIČNIH FORMUL:
- BLAŽILNA KREMA za suho občutljivo kožo
- BLAŽILNA KREMA za normalno do mešano občutljivo kožo
- BLAŽILNA OČESNA KREMA za vse vrste občutljive kože
- BLAŽILNI TONIK za vse vrste občutljive kože
- SOS MASKA za vse vrste občutljive kože







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

KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenija – EU

info@kozmetika-afrodita.si
00386 812 11 60

SI EN DE IT HR RU

HIGH  TOLERANCE
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