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Skrivnost 
lepote 
razvojnih 
laboratorijev 
Kozmetike 
Afrodita



Kozmetika Afrodita, ustanovljena v osrčju termalnih vrelcev Rogaške 
Slatine, je svojo razvojno usmeritev posvetila snovanju naravnih, inovativnih, 
učinkovitih in kakovostnih kozmetičnih izdelkov. 

Že od leta 1970 največje slovensko kozmetično podjetje neumorno 
nadgrajuje razvojno in tehnološko znanje ter je venomer v iskanju atraktivnih 
in revolucionarnih aktivnih sestavin.

Izdelki Afrodita's Secret združujejo dolgoletne raziskave in dragocene 
izkušnje razvojnih laboratorijev Kozmetike Afrodita, največja prednost pa je, 
da lahko izdelke med seboj souporabljate ne glede na leta in tip kože!

Narava.
Kakovost.
Inovativnost. 
Dovršene kozmetične formule.

Že od leta 1970.   

Skrivnost lepote Kozmetike Afrodita 
            – zadovoljna koža ne glede na leta!



NAJPREJ VLAŽILNA 
PODLAGA …



PatcH O2
Edinstvena tehnologija 
PatcH O deluje kot 2
zaščitni in hkrati 
negovalni H O obliž. Na 2
površini kože ustvari 
hidrofobno plast, ki 
zmanjšuje oziroma 
preprečuje izgubo vode 
zaradi izhlapevanja.

100% hialuronska kislina 
naravnega izvora
Zaradi majhne molekulske 
mase penetrira skozi 
povrhnjico in regulira 
notranjo hidratacijo kože; 
omeji izhlapevanje vode iz 
povrhnjice, hkrati pa 
zaradi svojih 
higroskopičnih lastnosti 
nase veže vodo ter s tem v 
koži deluje kot rezervoar 
vlage. 

Provitamin B5 
Izjemen vlažilec kože, 
ki pospešuje delitev 
celic.

Serum lahke, hitro vpojne teksture za učinkovito zaščito kože 
pred posledicami urbanega življenja:

- ohranja vitalnost celic pred poškodbami onesnaževalcev*
- ščiti keratinocite pred oksidativnim stresom*,
- omogoča takojšnje (30 min po nanosu)** in dolgotrajno vlaženje 
  (do 48 h po zadnjem nanosu)***.

*in vitro študija
**in vivo študija na 22 prostovoljcih 30 min po nanosu
***in vivo študija na 25 prostovoljcih po 21 dneh uporabe 2x dnevno

A K T I V N E  S E S T A V I N E

 Lahka, gelnata, hitro vpojna, ki ne zateza.  T E K S T U R A :

Serum za zaščito 
pred onesnaževalci

za vse vrste kože

celična zaščita & hidratacija





Morski kolagen
Patentirane mikrosfere 
morskega kolagena ob 
nanosu prodrejo v 
zgornje plasti 
epidermisa, intenzivno 
vežejo nase vlago in 
nabreknejo v 10-krat 
večji volumen. 
Zagotavljajo učinkovito 
zmanjšanje gub v 1 uri 
od nanosa ter vidno 
napnejo kožo.

Bio-aktivni peptidi
Celice spodbudijo, da se 
hitreje delijo ter 
sintetizirajo več kolagena, 
elastina in hialuronske 
kisline. Posledično 
upočasnijo kronološko in 
fotostaranje kože ter jo 
vsestransko pomladijo.

Ceramidi 
Spodbujajo naravni 
proces obnove hidro 
lipidnega sloja 
povrhnjice in s tem 
preprečujejo 
izgubljanje vlage ter 
vzpostavljajo 
dolgotrajno zaščito 
pred naravnim 
procesom staranja.

Zagotovljen pomlajen videz z vidnim učinkom zmanjšanja gubic s 
posebnim mehanizmom delovanja:

- briše sledi finih linij in gladi gube do - 12 % že v 1 uri po nanosu*,
- stimulira celično aktivnost in s tem pospeši sintezo kolagena (+ 35 %), 
   fibronektina (+ 18 %) in hialuronske kisline (+ 14 %)**,
- intenzivno vlaži skozi ves dan (takojšen učinek že 30 min po nanosu***, 
  dolgotrajno vlaženje do 48 h****).

*klinična študija na 15 prostovoljcih 1h po nanosu
**in vitro študija
***in vivo študija na 22 prostovoljkah 30 min po nanosu
****in vivo študija na 25 prostovoljkah po 21 dneh uporabe 2x dnevno

Pomlajevalni 
serum 

za obraz, vrat in dekolte
za vse vrste kože
takojšen in dolgoročen ''anti-wrinkle'' učinek

 Lažja, kremna tekstura.  T E K S T U R A :

A K T I V N E  S E S T A V I N E



"MUST HAVE" 
ZA NEŽNO KOŽO 
NA PREDELU OKOLI OČI …



Ledeno vino
S polifenoli 
(antioksidanti) bogata 
sestavina vgrajena v 
nosilno osnovo 
polisaharida - perujsko 
''taro'' (Caesalpinia 
Spinosa) ob 
mehanskem stiku s 
kožo sprosti izjemne 
snovi in omogoči 
osupljive pomlajevalne 
učinke.

Bio-aktivni peptidi
Celice spodbudijo, da se 
hitreje delijo ter 
sintetizirajo več kolagena, 
elastina in hialuronske 
kisline. Kožo opazno 
učvrstijo, zgladijo kožni 
relief ter delujejo z 
intenzivnim učinkom 
korekcije gub.

Izvleček drevesa 
Yarumo
Z lipolitičnim in 
močnim drenažnim 
učinkom vpliva na 
izločanje toksinov in 
ujetih snovi v koži ter s 
tem pripomore k 
zmanjšanju pojavnosti 
podočnjakov in 
zabuhlosti.

Popolna nega nežne kože okoli oči:
 
- takojšen videz zmanjšanja gub (30 min po nanosu) na področju   
   kotičkov oči*,
- zmanjšanje podočesnih vrečic do – 23 %**,
- dolgoročno glajenje gub ''vranine noge'' do 32,9 %***.

*in vivo študija na 22 prostovoljkah po 1 nanosu po preteku 30 min
**in vivo študija na 12 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2x dnevno
***in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2x dnevno

Intenzivni
očesni serum

za vse vrste kože
proti gubicam & podočesnim vrečicam 
& zabuhlosti

A K T I V N E  S E S T A V I N E

 Kremna, hitro vpojna tekstura.  T E K S T U R A :



ZA TAKOJŠEN 
GLAMUROZEN UČINEK …



Encim papaje
Inovativna formulacija 
za doseganje zdravega, 
sijočega tena kože in 
povečane luminoznosti 
na osnovi 
patentiranega 
postopka stabilizacije 
encima papaina, 
pridobljenega iz sadeža 
papaje, ki ne draži 
kože.

Pomlajevalna 
maska

A K T I V N E  S E S T A V I N E

za vse vrste kože

za takojšen učinek "prenovljene" kože

Pomlajevalna maska, namenjena utrujeni koži neenotnega tena ter z 
izraženimi gubami: 

- že po prvem nanosu daje videz "mlajše kože" (bolj gladka in mehka 
   koža*), ob redni uporabi pa stimulira obnovo kožnih celic in poveča sijaj 
   kože ter vidno zmanjša nepravilnosti na njeni površini**.

*samoocena na 49 prostovoljkah po 1 nanosu čez noč
**samoocena na 49 prostovoljkah po 21 dneh uporabe po nanosu 2x dnevno

+ za "glamurozen" videz jo uporabite najmanj 2x tedensko! 

 Lahka, hitro vpojna, kremna tekstura.  T E K S T U R A :

Šipkovo olje
Negovalno olje z bogato 
vsebnostjo esencialnih 
maščobnih kislin in 
vitaminov, še posebej 
priporočljivo za 
obnavljanje kože in 
zmanjševanje kožnih 
nepravilnosti.

Aloe vera
Odličen naravni vlažilec 
kože, idealna tudi za 
pomirjanje vzdražene 
kože.





100% hialuronska kislina
naravnega izvora
Zaradi majhne molekulske 
mase penetrira skozi 
povrhnjico in regulira 
notranjo hidratacijo kože; 
omeji izhlapevanje vode iz 
povrhnjice, hkrati pa 
zaradi svojih 
higroskopičnih lastnosti 
nase veže vodo ter s tem v 
koži deluje kot rezervoar 
vlage. 

Vlažilna 
učvrstitvena krema

A K T I V N E  S E S T A V I N E

Po nanosu seruma, za optimalne rezultate nege 
normalne do mešane kože, nanesite še Vlažilno 
učvrstitveno kremo, ki bo z dovršeno formulacijo 
aktivnih sestavin kožo izdatneje navlažila* ter 
vidno učvrstila*.

*samoocena na 22 prostovoljkah po 2-mesečni uporabi 2x dnevno

 Kremna, dokaj hitro vpojna tekstura.  T E K S T U R A :

za normalno do mešano kožo

učinek idealno navlažene kože

Provitamin B5
Izboljša celosten videz 
kože, saj spodbuja njeno 
obnovo ter jo izdatno 
vlaži. Poleg tega 
blagodejno vpliva na 
razdraženo kožo.

Karitéjevo maslo
Pridobljeno je iz semen 
karitejevega drevesa, 
izjemno bogato z 
antioksidanti, 
maščobnimi kislinami 
in vitamini. Spodbuja 
obnovo celic, obnavlja 
hidro lipidni plašč kože 
ter ji pomaga pri zaščiti 
pred zunanjimi vplivi.
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hialuronsko 

kislino
100%





Hranljiva 
učvrstitvena krema

100% hialuronska kislina 
naravnega izvora
Zaradi majhne molekulske 
mase penetrira skozi 
povrhnjico in regulira 
notranjo hidratacijo kože; 
omeji izhlapevanje vode iz 
povrhnjice, hkrati pa 
zaradi svojih 
higroskopičnih lastnosti 
nase veže vodo ter s tem v 
koži deluje kot rezervoar 
vlage. 

Ceramidi
Spodbujajo naravni 
proces obnove 
hidrolipidnega sloja 
povrhnjice in s tem 
preprečujejo izgubljanje 
vlage. Vzpostavljajo 
dolgotrajno zaščito pred 
naravnim procesom 
staranja in kožo ščitijo 
pred škodljivimi 
zunanjimi vplivi.  

A K T I V N E  S E S T A V I N E

Po nanosu seruma, za optimalne rezultate nege 
suhe kože, nanesite še Hranljivo učvrstitveno 
kremo, ki bo z dovršeno formulacijo aktivnih 
sestavin kožo bogato nahranila in dodatno 
navlažila*.

*samoocena na 22 prostovoljkah po 2-mesečni uporabi 2x dnevno

Kremna, hranljiva tekstura, 
ki pusti prijeten zaščitni "film" na koži.

  T E K S T U R A :

za suho kožo

učinek optimalno negovane kože

Olje belega limnanta
Velja za enega 
najboljših emolientov, 
saj je naravni vir 
trigliceridov, 
karotenoidov in 
tokoferola. Z vitamini in 
več kot 90% vsebnostjo 
dolgih verig maščobnih 
kislin zagotavlja 
intenzivno regeneracijo 
in antioksidativno 
delovanje.
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Vsakodnevna nega, prilagojena tipu kože

1. , Serum za zaščito pred onesnaževalci
    nanos zjutraj in zvečer.
2. Vlažilna učvrstitvena krema zvečer 
    po nanosu seruma.
3. Pomlajevalna maska za poenotenje 
    tena, povečanje luminoznosti in 
    gladko kožo 2x tedensko (nanos po 
    čiščenju in toniziranju).

Idealna nega za mešan tip kože

1. Pomlajevalni serum, za obraz, vrat in 
    dekolte, nanos zjutraj in zvečer.
2. , nanos  Vlažilna učvrstitvena krema
    zvečer po serumu (po potrebi tudi zjutraj).
3. Pomlajevalna maska za poenotenje 
    tena, povečanje luminoznosti in gladko 
    kožo 2x tedensko (nanos po čiščenju in  
    toniziranju).

Idealna nega za normalen tip kože

1. Pomlajevalni serum, za obraz, vrat 
    in dekolte, nanos zjutraj in zvečer.
2.  zjutraj,  Vlažilna učvrstitvena krema
    Hranljiva učvrstitvena krema zvečer.
3. Pomlajevalna maska za poenotenje 
    tena, povečanje luminoznosti in 
    gladko kožo 2x tedensko (nanos po 
    čiščenju in toniziranju).

Idealna nega za suh tip kože



Čiščenje - vaš jutranji in večerni ritual

Suha in občutljiva koža 
SENSITIVE tonik 
Normalna do mešana koža 
RE-BALANCE tonik 
Vse vrste kože, še posebej 
od sonca vzdražena koža 
HYDRA tonik z aloe vero

Vse vrste kože, 
tudi občutljiva
HYDRA čistilni gel 
HYDRA čistilna krema 
MICELLAR čistilna pena 
MICELLAR čistilna voda

Mešana do mastna koža
RE-BALANCE čistilna pena

Suha koža
SENSITIVE čistilno mleko
SENSITIVE čistilni oljni fluid

REMOVER odstranjevalec 
očesnih ličil
EXFOLIATING Detox piling
EXFOLIATING Natural piling

Toniziranje po čiščenju



Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, Rogaška Slatina, Slovenija - EU

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