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Oil Essences
S 100 % naravnimi, ČISTIMI OLJI

parafina & 
sintetičnih dišav 
& barvil

za suho & 
zrelo kožo 

občutljivo & 
kuperozno kožo 

mešano-
mastno kožo

PURE JOJOBA
100 % naravno, deviško & 
hladno stiskano jojobino olje

EXTRA SENSITIVE
Phyto & eterična olja 
+ bisabolol 

NUTRI GOLD
7 dragocenih, naravnih olj
+ vitamin E



kot vse dosedanje izdaje Afrodi�nih novic tudi tekoča izdaja predstavlja nove 
kozmetološke dosežke Kozme�ke Afrodita.

V 49-ih le�h delovanja smo v lepotnem segmentu predstavili zajetno število 
novih izdelkov s klinično dokazanimi delovanji, preizkušenih na neodvisnih 
ins�tucijah. A še nikoli v zgodovini Kozme�ke Afrodita trgu nismo ponudili linije 
s tako visoko vsebnostjo ak�vnih sestavin in vidnim delovanjem. Ciljam na 
novost, ki smo jo prihranili za konec leta 2018, linijo PERFECT CODE, o kateri 
boste lahko prebrali v nadaljevanju.

Vedno mo�virani in zavezani k razvijanju tehnološko dovršenih izdelkov smo 
tudi tokrat presegli pomembne mejnike. V letošnji jeseni smo predstavili 1. 
nevrokozme�čno linijo, NEURO-SENSITIVE, s katero smo se dotaknili novega 
področja kozmetologije – nevrokozmetologije in zopet pokazali, da se lahko 
Kozme�ka Afrodita postavi ob bok vsem sodobnim smernicam svetovne 
kozme�čne panoge.

Ker pa vedno poudarjamo, da je kozmetologija veda, ki temelji na konstantnem 
in kakovostnem pridobivanju novih znanj, smo zato še posebej ponosni na 
jesenska strokovna izobraževanja na sedežu podjetja v Rogaški Sla�ni. Nova 
dognanja smo delili z več kot 500 poslovnimi partnerji iz več kot 8-ih držav. 

Želim vam, da bo leto 2019 polno novih poslovnih priložnos�, novih izkušenj in 
strokovnih znanj, ki jih boste uspešno vnovčili na vseh področjih. Zadovoljstvo 
stalnih strank naj ostane vaša prioriteta, vsekakor pa se ne bojte lo�� 
pridobivanja novih – tako boste vedno odpirali nova vrata ter zrli v nove 
priložnos� in izzive.  

Danica Zorin Mijošek
direktorica Kozme�ke Afrodita

Cenjene kolegice, 
dragi kolegi,
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Pridružite se nam na pomladnih 
strokovnih izobraževanjih, na katerih 
vam bomo predstavili novos� 
Afrodita Professional:  

ponovitveni seminar 
STRATEGIJA ANTI-CELLULITE ter

Strokovna izobraževanja bodo potekala:

▪ v mesecu februarju in marcu 2019 
(o natančnem datumu izobraževanja 
povprašajte svojega prodajnega predstavnika).

Za več informacij in prijave kontak�rajte 
prodajni oddelek Afrodita Professional: 

▪ professional@kozme�ka-afrodita.com

▪ 03 812 12 96.

TISKOVINA Izdajatelj:
Kozme�ka Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Sla�na
Slovenija

K AZ A LO

AKADEM I JA  AFROD I TA
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N OVOST

FILLER-DROPS koncentrat
edinstvene kapljice 
pomlajevanja  

MASKA
učinek »čez noč 
prerojene kože« 

ESENCA
visoko koncentrirana 
formula  
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Edinstven preplet dermo-kozme�čnih sestavin 
omogoča ak�vacijo kožnih celic, da se pričnejo 
obnaša�, kot bi bile mlajše.

Kot da bi čas ustavili ali pa ga celo zavrteli 
nazaj – z novo obrazno linijo PERFECT CODE 
Afrodita Professional, ki z inova�vno 
tehnologijo sestavin deluje TRI-
DIMENZIONALNO in omogoča 
zmanjšanje gub od 31 pa do 100 %*.

*in vivo študija na 25 prostovoljkah 
po 2 mesecih uporabe 2-krat dnevno

ZAVRTETI 
ČAS NAZAJ?
                                                                           
Pomlajevalni učinki ŠTIRIH BIOMIMETIČNIH 
PEPTIDOV, vgrajenih v formulacijo obrazne 
linije Perfect Code, predstavljajo razvojno 
inovacijo na področju kozmetologije v 
svetovnem merilu. Celotna kozme�čna panoga 
namreč priznava, da je znanstveno dokazano 
delovanje in dovršena formulacija različnih vrst 
pep�dov najpomembnejše kozmetološko 
dognanje zadnjega četrt stoletja.

�KO DELUJEJO 
PEPTIDI?

Pep�di ob nanosu kožnim celicam pošljejo 
signal, naj pričnejo z intenzivno obnovo. Na 
ta način se ''poškodbe'' kože in celic v obliki 
izrazitejših gub pričnejo zmanjševa� oziroma 
se v koži proizvede več ključnih gradnikov 
kože – kolagena, elas�na in hialuronske kisline. 
Pospešena sinteza se izkazuje v zmanjšanju 
števila in izraznos� gub.

POPOLNA 
FORMULA 

Linija Perfect Code predstavlja popolno 
formulo za individualne potrebe vsake 
kože – biomime�čni pep�di bodo signal 
poslali natančno toliko kožnim celicam 
kot je potrebno, da le-te pričnejo 
z intenzivno obnovo. 

Filler-drops 
koncentrat

Edinstvene kapljice pomlajevanja 
s 60 % pep�dnim kompleksom in 
''wrinkle filler'' učinkom! 
Že v 30 minutah po nanosu zmanjšana 
dolžina gub do 34,7 %**.

REZULTAT: 
3-dimenzionalno zmanjšanje 
gub – od 31 pa vse do 100 %*!

* in vivo študija na 25 prostovoljkah po 2 mesecih uporabe 2-krat dnevno, 
**in vivo študija na 10 prostovoljcih po 1 nanosu po preteku 30 min

Esenca

Visoko koncentrirana formula z intenzivnim 
korekcijskim delovanjem in ''an�-pollu�on''  
zaščito.

REZULTAT: 
idealno navlažena koža z zmanjšano 
izraznostjo gub in idealna podlaga 
za make-up.

Maska

"NEW SKIN EFFECT" – Učinek »čez noč 
prerojene kože« s posebno paten�rano 
tehnologijo bio-ak�vnega encima.

REZULTAT: 
pomlajen in osvežen videz kože! 

Zavr�te čas nazaj – 
obudite mladost svoje kože  



“NOVO ŽIVLJENJE” 
OBČUTLJIVE KOŽE

Neuro-Sensi�ve je 1. nevrokozme�čna 
linija Afrodita Professional, ki 

����� ���������� �� 
��� ����� �������������. 

�eluje na osnovi biomime�čnega 
pentapep�da, ki bistveno zmanjša odziv 
hiperak�vnih receptorjev v koži na stresne 
dejavnike: *. - 80 %

Posledično:
· ublaži občutke vzdraženos� 
  (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

kot alergene, njihova vrednost pH pa 
ustreza naravni vrednos� pH kože. 

���������� �� ��������� 
����������� � ���������� 
������ ���� ������� 
���������� ����.

NEGA 
NEURO-SENSITIVE

Tako kot pri sami negi, zahteva občutljiva koža 
posebno skrb tudi v primeru čiščenja. Nego 
občutljive kože tako pričnemo z ritualom 
čiščenja občutljive kože »Afrodita«. 

Kožo očis�mo s CLEAN UP Hyaluron čis�lnim 
mlekom, sledi razmas�tev s CLEAN UP 
Chamomile čis�lno peno (samo pri normalni 
do mastni koži). Za učinkovito pripravo kože 
na negovalni postopek izvedemo še biološki – 
encimski piling, ki ga po 10 -15 minutah 
speremo z vodo, kožo pa izdatno toniziramo.

NEURO-SENSITIVE
NEGE OBČUTLJIVE KOŽE

- NEVROKOZMETIČNA TERAPIJA 
za vse vrste občutljive kože 
Nego pričnemo z ritualom čiščenja občutljive 
kože »Afrodita«, sledi protokol nege z Neuro-
Sensi�ve izdelki.

- ANTI-STRESS NEGA 
občutljive, kuperozne kože
Nego pričnemo z ritualom čiščenja občutljive 
kože »Afrodita«, sledi protokol nege z Neuro-
Sensi�ve izdelki, kjer pri nežni masaži skupaj z 
izdelki Neuro-Sensi�ve uporabimo še Oljno 
esenco Extra sensi�ve za občutljivo, kuperozno 
kožo.

- BLAŽILNA NEGA 
občutljive, atopične / suhe kože
Nego pričnemo z ritualom čiščenja občutljive 
kože »Afrodita«, sledi protokol nege z Neuro-
Sensi�ve izdelki, kjer pri nežni masaži skupaj z 
izdelki Neuro-Sensi�ve uporabimo še Oljno 
esenco Nutri gold za zrelo, suho in utrujeno 
kožo.

IN OVAC IJA

N

DIŠAV & SILIKONOV 
& BARVIL & ALKOHOLA

Ko govorimo o negi občutljive kože, manj 
pomeni več! Blažilne formule izdelkov Neuro-
Sensi�ve, zasnovane po načelu »manj je več«, 
ob učinkovi�h ak�vnih učinkovinah vsebujejo 
le sestavine, nujno potrebne za izdelavo 
emulzije, ter so brez navedenih potencialno 
dražilnih snovi. Možnos� za reakcije 
preobčutljivos� so tako zmanjšane na 
minimum. 

DERMATOLOŠKO TESTIRANO

Vsi izdelki Neuro-Sensi�ve so dermatološko 
tes�rani. Še pomembneje, pod nadzorom 
dermatologa so bili preizkušeni tudi na 
občutljivi, atopični in k alergijam nagnjeni 
koži.

                eprijetna napetost, srbečica, ščemenje, pekoč občutek …  
                Vsakodnevna realnost občutljive kože, na katero v Kozme�ki 
Afrodita ne odgovarjamo zgolj na ravni simptomov, temveč tudi in 
predvsem na ravni vzrokov. Z inovacijo Neuro-Sensi�ve, znanostjo nevro-
kozmetologije, za takojšnje udobje in višji prag tolerance občutljive kože! 

HIPOALERGENI IZDELKI

Izbrane formule izdelkov Neuro-Sensi�ve so 
tudi dokazano hipoalergene. 
To potrjuje, da so prestale dermatološka 
tes�ranja, hkra� ne vsebujejo snovi, ki so bile 
kadarkoli znanstveno dokazano opredeljene 

V kolikor bi želeli potek nege Neuro-
Sensi�ve natančneje spozna�, lahko o 
njej podrobneje preberete v istoimenski 
seminarski mapi o kateri se 
pozanimajte pri svojem prodajnem 
predstavniku Afrodita Professional.

INFO



-Neuro Sensitive
Znanost NEVROKOZMETOLOGIJE

Za novo 
življenje 

občutljive 
kože

NEVROKOZMETIČNIH 
FORMUL

· BLAŽILNA KREMA 

  za suho kožo   50 ml | 100 ml
· BLAŽILNA KREMA 

  za norm. do mešano kožo 
  50 ml | 100 ml
· BLAŽILNA OČESNA KREMA 
  za vse vrste kože   15 ml
· SOS MASKA 

  za vse vrste kože   150 ml
· BLAŽILNI TONIK 

  za vse vrste kože   190 ml
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L EPOTN A  TEMA

'NAJ' KOZMETIČNA SESTAVINA 
zadnjega četrt stoletja

PEPTIDI

              pep�dih kozme�čna industrija 
                govori,  piše in jih raziskuje že 
vrsto let pa vendarle je njihovo delovanje 
in pomen v kozme�ki še vedno za 
marsikoga povsem nepoznano.

�J JE 
PEPTID?

Vsa živa bitja, od prepros�h virusov do 
človeka, gradijo kompleksne proteinske 
strukture, ki so sestavljene iz 20 različnih 
aminokislin. Pred letom 1900 so bili 
strokovnjaki mnenja, da omenjena sestava 
pripada zgolj proteinom, nato pa so med 
raziskovanjem ugotovili, da se določene 
substance vseeno pomembno razločijo od 
tedaj poznanih proteinov – govorimo seveda 
o pep�dih. 

� ���������� � �������� 
�� ������� �� ����� ������� 
������������ �� ����� 
������ ���������� ����, 
�������� ��� �������� – 
������������ – �� ��� 
����� ���������� 
�������� ����.

Pep�di lahko regulirajo fiziološke funkcije 
v telesu in mu zagotovijo kar potrebuje. V 
grobem pep�de delimo na dve skupini: �ste, 
ki so sestavljeni iz od dveh do dese�h različnih 
aminokislin (oligopep�di) in �ste, ki so 
sestavljeni iz več kot dese�h aminokislin 
(polipep�di). Protein dobimo, ko se sestava 
približa številu 50 aminokislin.  

ODKRITJE 
PEPTIDA

���� ������ �������� 
��� ���� ���� ������� 
������������ �������� 
�� �������.

Ugotovila sta, da ko se v telesu s�mulira 
izločanje sekre�na, ta potuje po krvnem 
obtoku in tako vpliva na izločanje prebavnih 
sokov z encimi iz trebušne slinavke. Brez 
''signala'' sekre�na se prebavni sokovi iz 
trebušne slinavke ne sproščajo in le-ta ne 
deluje normalno. 

Raziskava je pripomogla k odkrivanju novih 
sestavin – pep�dov – in pojasnila njihovo 
pomembnost na področju endokrinologije. 
Raziskovalca sta kasneje za odkritje prvega 
pep�da prejela Nobelovo nagrado za področje 
fiziologije.

Raziskovanje do takrat javnos� nepoznane 
substance (pep�da) se je po prvem preboju 
seveda nadaljevalo. Naslednji pomembni 
raziskovalni korak je uspel znanstvenikoma von 
Eulerju in Gaddumu, ki sta pričela s 
preučevanjem nevro-pep�dov – pep�dov, ki 
imajo pomemben vpliv na nevrološki sistem.

���� ���������� ������ 
������� �������� 
������� ������� �� ��� 
� ������������ 
�� ��������� ������ 
���� ����.

O

Že pet let kasneje so pep�di in njihov vpliv na 
fiziološko delovanje telesa in kože postali 
pomembna raziskovalna točka številnih 
biologov in biotehnologov.

Dandanes so pep�di že dodobra raziskani in 
njihovo delovanje priznano, za posebej 
pomembne pa so se izkazali tudi na področju 
nege kože.

MEHANIZEM 
DELOVANJA 
PEPTIDOV na koži

Z naravnim procesom staranja sinteza 
kolagena in elas�na v koži upada; kožna vlakna 
postanejo manj kakovostna in posledično pride 
do razgradnje ekstracelularnega matriksa 
(vlaknata zunajcelična struktura). Slednje 
pomeni, da so fiziološke funkcije kože 
upočasnjene, s tem pa je upočasnjena tudi 
ak�vna celična rast, njihova obnova in 
okrnjena njihova vitalnost. 

�������, �� � ����������� 
�������� �������� ��� 
���������� ����������, 
�������� �������� �� 
������ ����������-
������� ��������. 

Receptorji celične membrane prepoznajo 
pep�de (matrikine) glede na obliko in jih 
vežejo nase. Različni matrikini namreč 
prenašajo različna sporočila in delujejo po 
principu ključa (KEY) in ključavnice (LOCK) - 
"key-lock" model.

Posledično se ak�vira vrsta dermalnih 
in epidermalnih genov, odgovornih za:
 
- CELIČNO PROLIFERACIJO 
   (delitev celic),
- CELJENJE RAN in
- SINTEZO MAKROMOLEKUL  
  EKSTRACELULARNEGA MATRIKSA 
  (elas�na, kolagena in hialuronske 
  kisline).

 Povzeto po spletnem portalu Crea�ve Pep�des: Research History of Pep�de. 2018. Dostopno na: www.crea�ve-pep�des.com
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pomeni nov razvojni mejnik v pomlajevalnih 
izdelkih Afrodita Professional, saj vsebuje 
kombinacijo kar ŠTIRIH različnih BIOMIMETIČNIH 
PEPTIDOV (podpirajo naravne kožne mehanizme, 
jih ''posnemajo''), in sicer pep�d Dragosine®, 
kompleks pep�dov Matrixyl�� 3000 ter pep�d 
Matrixyl�� Synthe'6��.

linija PERFECT CODE

1. nevrokozme�čna linija Afrodita 
Professional, je namenjena občutljivi, 
netolerantni koži, ki se sooča s 
prisotnostjo pekočega občutka na 
koži in rdečico. Ak�vna sestavina 
SensAmone P5 instantno zmanjša 
odziv hiperak�vnih receptorjev v koži 
na stresne dejavnike in posledično 
ublaži občutke vzdraženos� ter 
zmanjša občutljivost kože.

linija NEURO-SENSITIVE

vsebuje kombinacijo treh bio-ak�vnih 
pep�dov: Dragosine® in kompleksa pep�dov 
Matrixyl�� 3000, ki je na vodilnem sejmu 
kozme�čnih sestavin leta 2015 prejel pres�žno 
nagrado ''25 years of Innova�on Award''.

linija 3 PEPTIDES

vsebuje kompleks bio-ak�vnih pep�dov 
Matrixyl�� 3000, ki delujejo izrazito pomlajevalno 
v sinergiji s številnimi drugimi ak�vnimi 
sestavinami: ceramidi, vitamin E, morski kolagen, 
olje belega limnanta, negovalna olja.

linija BRILLIANT

PEPTIDI 
V IZDELKIH 
Afrodita Professional

Ker sledimo sodobnim trendom 
kozme�čne industrije, smo tudi v 
Kozme�ki Afrodita pep�de prepoznali 
kot pomembno ak�vno sestavino in jih 
vključili v izbrane, visokokakovostne 
an�-ageing izdelke. 



· Dragosine®

������, �� �������� ������� 
�������� �������� ����.

Celice šči� pred škodljivimi učinki svetlobnih spektrov (UV, IR in vidno svetlobo), 
pros�mi radikali, polutan� ter jih na takšen način ohranja 'mladostne'. Spodbudi 
sintezo kolagena, ki kožo ohranja čvrsto in elas�čno.

TM· Matrixyl  3000

Mehanizem delovanja dveh pep�dov, vgrajenih v kompleks Matrixyl�� 3000, 
z in vivo in in vitro študijami klinično dokazano, reak�vira vrsto dermalnih in 
epidermalnih genov, odgovornih za delitev celic in celjenje ran. 

������ �� �������� ��������, 
��� �� ���� ������. 

Sočasno sinte�zirajo več kolagena, elas�na in hialuronske kisline. Delovanje 
kompleksa pep�dov vidno zmanjšuje že nastale znake staranja ter upočasnjuje 
nastajanje novih.

TM TM· Matrixyl  Synthe'6

Inovacija na področju pep�dov (eden izmed najmočnejših pep�dov z an�-ageing 
delovanjem) spodbuja šest različnih gradnikov kožnega matriksa, odgovornih za 
njeno obnovo in zmanjšanje obsega gub. 

�������� �������� 
������ ��� ''�������''.

Spodbuja sintezo kolagena �pa I, III in IV, hialuronske kisline, fibronek�na ter 
laminina-5. 

· SensAmone P5

Pep�d, navdihnjen z naravo; gre za pep�d sinte�čnega izvora, izdelanega v 
laboratoriju po vzoru morske vetrnice. Le-ta proizvaja poseben protein, ki s svojim 
delovanjem vpliva na receptorje za bolečino (TRPV1). Pep�d, vgrajen v transportni 
sistem ovoja karitejevega masla blokira dražljaj (da le-ta ne prispe do receptorjev 
TRPV1) in na takšen način poveča toleranco občutljive kože.

������, �� ������ 
��������� ���������� ����.

Pep�di so zagotovo ena izmed najpomembnejših odkri�j v negi kože v zadnjem 
stoletju; s svojstvenim pa vendarle močnim učinkom zagotovo prispevajo k razvoju 
naprednih, tako imenovanih dermokozme�čnih izdelkov in s tem omogočajo 
neverjetne pomlajevalne učinke. 

PEPTIDI v 
KOZMETIKI AFRODITA
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Deluje na ravni kožnih celic ter obudi njihov 

mladostni potencial! Spodbudi jih, da se hitreje 

delijo ter sintetizirajo več kolagena in hialuronske 

kisline. Posledično upočasni kronološko in 

fotostaranje kože ter jo vsestransko pomladi:

     - opazno izboljša kožni tonus: + 19,5 %, 

     - bistveno zmanjša gostoto gub: - 37 % 

       in volumen gub: - 18,5 %*. 

*in vivo študija na 23 prostovoljcih po dvomesečni uporabi 2-krat dnevno

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

NAGRAJENA SESTAVINA

Kompleks peptidov Matrixyl®, vgrajen v 
izdelke 3 PEPTIDES, je prejel prestižno nagrado 
"25 years of Innovation Award" in bil prepoznan 
kot sestavina z največjim vplivom na osebno 
nego zadnjega četrt stoletja. 

SUPERIORNI 
ANTI-AGEING

                 razvojni dosežek 
moderne dermo-kozmetologije

NOV



AKAD EMIJA  AFR OD ITA

             okviru Akademije Afrodita vsaj dvakrat 
             letno potekajo strokovna izobraževanja 
za poslovne partnerje. Običajno se odvijajo v 
jesenskem in pomladanskem času, tema�ka 
tovrstnih izobraževanj pa je različna. 
Največkrat gre za predstavitev novos� 
programa Afrodita Professional, predstavitev 
novih linij izdelkov ter pripadajočih novih 
postopkov nege. Takšna izobraževanja 
zagotovo predstavljajo idealno priložnost za 
vse poslovne partnerje, ki imajo kakršno koli 
vprašanje v povezavi z izdelki in negovalnimi 
postopki Afrodita Professional. 
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Jeseni 2018 so bila v mesecu septembru in 
oktobru izpeljana strokovna izobraževanja, 
na katerih so imeli udeleženci priložnost 
spozna� povsem novo linijo Neuro-Sensi�ve, 
1. nevrokozme�čno linijo Afrodita 
Professional, ter pripadajoče negovalne 
postopke.
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Deljenje novega znanja je potekalo s skupno 
več kot 500 udeleženci, ki so imeli priložnost 
iz prve roke spozna� in preizkusi� nove izdelke 
ter pripadajoče nege občutljive kože, razvite 
v sodelovanju z dermatologi, neodvisnimi 
inš�tu� in Beauty centri Afrodita.
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Za dodatne informacije in naročila kontaktirajte:
prodajni oddelek Afrodita Professional: 
t   03 812 11 96
e   professional@kozmetika-afrodita.com

Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina 
t     00386 3 812 11 60
e     info@kozmetika-afrodita.si
w   www.kozmetika-afrodita.com 

naše prodajne predstavnike na terenu:
Štajerska, Prekmurje, Koroška  - Anita Zorin  
t   041 732 202  
e  anita.zorin@kozmetika-afrodita.si 

Ljubljana, Dolenjska  - Nika Nežič  
t   041 640 261  
e  nika.nezic@kozmetika-afrodita.si 

Gorenjska, Tuhinjska dolina  - Melita Hafner  
t   041 601 305  
e  melita.hafner@kozmetika-afrodita.si

Primorska  - Kristijan Požar  
t   051 647 911  
e  kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si 

Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina  - 
Petra Pondelak  
t   031 766 292  
e  petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si 

V

Strokovna izobraževanja 
za poslovne partnerje Intervju z Mojco Hernaus, 

strokovno svetovalko kozmetike 
za področje profesionalne nege

Kakšno je vaše mnenje o strokovnih izobraževanjih? 
Zakaj so le-ta pomembna, dolgoletna praksa Kozme�ke Afrodita?
»Glavna prednost Kozme�ke Afrodita je, da vse nove linije izdelkov za profesionalno nego v 
kozme�čnih salonih predstavimo na strokovnih izobraževanjih. Seveda pa v našem primeru 
ne gre zgolj za predstavitev nove linije, kliničnih dokazil o delovanju izdelkov in glavnih 
ak�vnih sestavin, temveč tudi za prikaz najučinkovitejšega postopka nege, razvitega sočasno 
z novimi izdelki. Menim, da se ravno ta pristop pomembno razlikuje od običajnih tematskih 
izobraževanj, saj poslovnim partnerjem ponudimo prvovrsten ''know-how'', na katerega 
predvsem zaradi dolgoletnih izkušenj v kozme�čnem segmentu resnično prisegamo in 
dosegamo neverjetne rezultate. Kozme�čne nege po protokolu Kozme�ke Afrodita so 
izpopolnjene v skladu s pričakovanji o doseganju vidnih in učinkovi�h rezultatov.«

Kaj želite s strokovnimi izobraževanji doseči?
»Namen strokovnih izobraževanj je predvsem deljenje lastnih izkušenj in znanja s področja 
kozme�čne nege z našimi dolgoletnimi poslovnimi partnerji. Na takšen način lahko skupaj 
rastemo; smo večji, boljši, zagotovo pa tudi bolj uspešni.«

Kakšen je odziv poslovnih partnerjev – partnerskih salonov na strokovna izobraževanja?
»Znanje v kozme�čni stroki je v zadnjem desetletju bliskovito napredovalo – navsezadnje 
nas, zaposlene v lepotni industriji, k temu spodbuja tudi svetovni napredek in globalizacija. 
Strokovni seminarji so zelo obiskani in za vse udeležence tudi izjemno zanimivi; zajemajo 
prak�čen prikaz nege, dobrodošlo pa je tudi sodelovanje vseh udeleženih. Na vsakem 
izmed seminarjev namreč poslovne partnerje spodbujamo, da nego preizkusijo tudi 
sami; kot model ali kot izvajalec nege.«

Po koliko državah izvajate izobraževanja?
»Ko se lo�mo predstavitev in izobraževanj, povezanih s predstavitvijo novih kozme�čnih 
linij, običajno izobraževanje izvedemo v vsaj 10 različnih državah že kar ob plasiranju 
novih izdelkov na tržišče, čez leto pa se število izobraževanj zaradi sodelovanja z novimi 
poslovnimi partnerji še poveča.«

Ali si želite kakšnih izboljšav?
»Menim, da je najpomembnejše, da izobraževanja nadaljujemo in seveda njihovo 
razsežnost še povečamo – da sodelujemo s partnerji iz čim več različnih držav, širimo 
svoje znanje ter vsem zainteresiranim partnerjem omogočimo, da tudi sami ak�vno 
sodelujejo in se prak�čno izpopolnjujejo.«

ZNANJE je MOČ


