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AFRODITA PO SVETU
Profesionalni izdelki Kozmetike Afrodita navdušujejo in omogočajo
nepozabna doživetja v več kot 22-ih državah ter jim zaupa že več
kot 18.300 kozmetičnih salonov, wellness in spa centrov po svetu.

januar–april 2017

Poleg Evrope, ki predstavlja najpomembnejši trg, nas najdete tudi na ostalih celinah, kjer vztrajno
povečujemo naš tržni delež ter ugled. V Ameriki, natančneje v Teksasu, drugi največji zvezni državi
ZDA, kozmetični salon LePA EUROPEAN ESTHETIC izvaja nege izključno z izdelki Afrodita
Professional. Prav tako uporabljajo naše izdelke za izvedbo profesionalnih tretmajev v Avstraliji, v
salonu SAVKA BEAUTY, v Sydneyju. S spletno trgovino še naprej odpravljamo meje, prodiramo na
nove trge, tako znotraj kot tudi izven meja Evropske unije.

BRILLIANT YOUTH SERUM
Znanost dermo-kozmetologije za impresivne pomlajevalne učinke!

LEPOTNE BLOGERKE
Program Afrodita Professional HOME CARE smo predstavili tudi kreativnim ustvarjalkam na slovenski
lepotni sceni, najvplivnejšim lepotnim blogerkam. Kljub temu, da ostale izdelke iz široke potrošnje že
dodobra poznajo in uporabljajo pri vsakodnevni negi, so nekatere izmed njih v stik z našimi
profesionalnimi izdelki stopile prvič. Širok asortima, izjemne sestavine in stilno dovršene embalaže
HOME CARE izdelkov so jih več kot navdušile.

PEEL RE-NEW

Sodoben pristop k eksfoliaciji
na osnovi AHA & BHA kislin
- vsestranski "RE-NEW" učinek
- maksimalna učinkovitost & visoka toleranca hkrati

Cenjene kolegice,
dragi kolegi,
z nepopustljivim trudom se razvijamo naprej in
vedno težimo k boljšim, hitrejšim, vidnejšim
rezultatom. Z neustavljivim razvojem in vlaganjem
v inovacije smo nenehno v iskanju novih razvojnih
rešitev, inovativnih patentov ter revolucionarnih
sestavin, na osnovi katerih soustvarjamo trende v
kozmetični industriji. Zopet smo naredili korak
naprej, stopili višje in dosegli NOVO DIMENZIJO
ANTI-AGE NEGE! Izjemne aktivne sestavine smo
združili v en izdelek, ki vam ga s ponosom
predstavljamo v nadaljevanju - BRILLIANT YOUTH
SERUM.
Tudi v letu 2017 bomo, kot že desetletja, sledili
našemu glavnemu cilju - dolgoročnemu
zadovoljstvu strank. Veselimo se vsakega novega
izdelka, vsakega novega dne, ki prinese novo
priložnost in nove zamisli. A kljub temu se moramo
včasih ustaviti, globoko vdihniti in pustiti mislim
prosto pot ... in takrat se rodijo najboljše ideje.
Veliko uspehov v prihajajočem letu. Srečno!
Danica Zorin Mijošek,
lastnica Kozmetike Afrodita

MEDNARODNI SEJMI 2016

NOV HOME CARE KATALOG

Na priznanih kozmetičnih sejmih smo predstavili aktualne novosti in obstoječe
prodajne uspešnice ter spremljali svetovne trende, ki jih narekuje kozmetologija Dunaj, Gradec, Zagreb, Beograd, Pariz, Ljubljana, München in še bi lahko naštevali!

Celostna predstavitev izdelkov za nadaljnjo profesionalno nego doma, ZANJO in ZANJ, je na voljo
v novem, stilno dovršenem katalogu.
Izdelki, združeni pod imenom HOME CARE, so del programa AFRODITA PROFESSIONAL ter so
namenjeni uporabnikom, ki želijo po tretmaju v kozmetičnem salonu z visokokakovostno nego
nadaljevati tudi doma. Program vključuje izdelke za nego obraza, nego telesa in anti-celulitno nego.

AKADEMIJA AFRODITA
V okviru spomladanskih izobraževanj preteklega leta smo ekskluzivno predstavili linijo
3 PEPTIDES, jeseni pa navduševali z naprednimi dermo-kozmetičnimi negami obraza ter
novim konceptom kombinirane uporabe naših profesionalnih izdelkov. Številne
strokovne seminarje s praktičnimi delavnicami smo izvajali v več kot 10-ih državah.

Za dodatne informacije
in naročila kontaktirajte
naše prodajne predstavnike
na terenu:

Anita Zorin
Nika Nežič
Melita Hafner
Kristijan Požar
Kristina Strnad
Petra Pondelak

}

041 - 732 - 202
041 - 640 - 261
041 - 601 - 305
051 - 647 - 911
041 - 601 - 304
031 - 766 - 292

NA VOLJO V 11-IH JEZIKOVNIH MUTACIJAH:
slovenski · hrvaški · angleški · nemški · italijanski · ruski · srbski · češki · makedonski · madžarski · poljski

anita.zorin@kozmetika-afrodita.si
nika.nezic@kozmetika-afrodita.si
melita.hafner@kozmetika-afrodita.si
kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si
kristina.strnad@kozmetika-afrodita.si

ŠTAJERSKA, PREKMURJE, KOROŠKA
LJUBLJANA, DOLENJSKA
GORENJSKA, TUHINJSKA DOLINA
PRIMORSKA
DOLENJSKA, ŠTAJERSKA,
CELJE, SAVINJSKA DOLINA

KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Kidričeva ulica 54, SI-3250 ROGAŠKA SLATINA
t 00 386 (0)3 812 11 60, f 00 386 (0)3 812 11 74
e info@kozmetika-afrodita.si
w www.kozmetika-afrodita.com

Poštnina plačana pri
pošti 3102 Celje

AKADEMIJA
AFRODITA
Pridružite se nam na
spomladanskem strokovnem
izobraževanju, na katerem vam bomo
predstavili koncept kombinirane
uporabe izdelkov Afrodita Professional
za CELOSTNO RAZSTRUPLJANJE OBRAZ & TELO. Za prijave in več
informacij kontaktirajte naše
prodajne predstavnike.

REZULTAT:
splošno izboljšanje kožne
slike tako na epidermalni
kot tudi dermalni ravni!
CELOSTNA PRENOVA, ki jo
je mogoče videti in občutiti …

AMPULE

Čudežne kapljice lepote
Formule z visoko vsebnostjo aktivnih učinkovin delujejo hitro, z vidnimi
rezultati ter zagotavljajo ekskluzivno nego z izjemnim učinkom!
- HYALURON - izjemna navlažitev
- COLLAGEN - učinek liftinga
- ACNE - pomiritev & antibakterijsko delovanje
- VIT-AMINE COMPLEX - vitalizacija & regeneracija
- PURE OXYGEN - intenzivna revitalizacija
- 3 PEPTIDES - superiorni anti-ageing
- PURE GOLD - anti-age fantazija čistega razkošja

novo

MILK & HONEY - z novimi, še izboljšanimi formulami

BRILLIANT YOUTH SERUM
izdelek leta

NOVO

znanost dermo-kozmetologije za impresivne pomlajevalne učinke!

Prestižni serum predstavlja NOVO DIMENZIJO ANTI-AGE NEGE, dosega najvišje standarde kakovosti in vaši
koži ponuja vso razkošje, ki ga potrebuje.

Serum mladosti

100 ml

- zagotavlja takojšnji učinek liftinga, dolgoročno pa kožo pomladi od znotraj navzven intenzivira proces obnove kožnih celic ter znatno poveča sintezo kolagena in hialuronske
kisline. Že po 1. uri kožo opazno zgladi*, po 2 mesecih pa redefinira obrazne konture:
zmanjša površino kože z globokimi gubami (- 44,9 %) ter bistveno izboljša njen tonus (+19,5
%)**. Serum nanesite kot podlago negovalni kremi ali samostojno.
*in vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu
**in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2-x dnevno

za obraz & vrat & dekolte
za vse vrste kože
NAPREDEK ZNANOSTI
Serum stimulira naravne, fiziološke funkcije kože, ki so odgovorne, da koža čim dlje ostane
gladka, napeta in voljna. Na ta način ne blaži in odpravlja zgolj izraženih nepravilnosti na
koži, temveč cilja na njihove ključne vzroke. Prav zaradi slednjega, ga uvrščamo med novo
generacijo dermo-kozmetike oziroma v segment kozmecevtikov. Gre za izdelke, ki imajo
več kot kozmetični, pa vendar ne zdravilni učinek. Vsebujejo aktivne sestavine, ki jih
najdemo tudi v dermatikih, a v manjših ter kljub temu učinkovitih koncentracijah.

POPOLN PREPLET IZJEMNIH
AKTIVNIH SESTAVIN

2016

Biološko aktivni peptidi
Stimulirajo celice, da se hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, elastina in hialuronske
kisline. Posledično upočasnijo kronološko in foto-staranje kože ter jo vsestransko pomladijo:
kožo opazno učvrstijo, zgladijo kožni relief ter delujejo z intenzivnim učinkom korekcije gub.

Ob ostalih žlahtnih plodovih narave znotraj priljubljenih izdelkov Milk &
Honey odslej tudi »zlato« olje jojobe!

Sladkorni piling za telo

OBOGATENA PRO-AGE NEGA
Dišečo sinergijo matičnega mlečka, karite masla in izvlečkov kokosa smo obogatili z
dragocenim oljem jojobe ter tako poskrbeli za še intenzivnejši negovalni učinek, ki ga je
moč videti in občutiti!

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 ter napnejo kožo.

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

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

Kompleks naravnih olj
Bogata mešanica naravnih olj - jojoba, mandelj, avokado in šipek - pospešuje regeneracijo
kože, jo ščiti pred izgubo vlage ter nudi otip mehke in žametne kože.

Mikrokapsule vitamina E
Nudijo koži zaščito pred negativnimi oksidativnimi vplivi prostih radikalov ter ji zagotavljajo
prepotrebno vlago.

200 g
- učinkovito odlušči sloj odmrlih celic povrhnjice in nudi bogato razvajanje koži, ki je po
uporabi očiščena, gladka in mehka. Nežno vmasirajte in nato izperite. Po uporabi je koža
optimalno pripravljena na nadaljnjo nego. Ključne aktivne sestavine: karité maslo, rjavi
sladkor, jojobino olje

Maslo za telo

250 ml
- omogoča sproščujočo masažo, ki kožo izdatno nahrani in navlaži ter spodbudi naravni
proces njenega obnavljanja. Posledično izboljša njeno prožnost ter pomaga preprečevati
pojavnost strij. Po negi postane koža osupljivo mehka ter prijetno odišavljena. Ključne
aktivne sestavine: karité maslo, matični mleček, jojobino olje

Ceramidi
Spodbujajo naravni proces obnove hidrolipidne bariere v roženi plasti povrhnjice,
vzpostavljajo dolgotrajno zaščito pred naravnim procesom staranja, zagotavljajo dolgotrajno
navlaženost kože ter jo ščitijo pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

4 NARAVNI IZDELKI

OLJE JOJOBE – čudežni eliksir lepote
Olje jojobe, zlato obarvan tekoč vosek, velja za enega izmed najbolj cenjenih naravnih negovalnih olj.
Kako tudi ne, ko pa ob vitaminih A in E ter številnih mineralih vsebuje kar 96 % keramidov, ki so po
svoji sestavi nadvse podobni naravnemu kožnemu sebumu. Olje jojobe ima ravno zaradi slednjega
sposobnost prodiranja v globlje plasti kože ter jo tako intenzivno neguje od znotraj navzven.
Hkrati pomaga preprečevati transepidermalno izgubo vlage, kožo meča ter izboljšuje njeno
prožnost. Nadalje, ob negi suhe, je s svojo edinstveno sestavo in nekomedogeno naravo nadvse
priporočljivo tudi za nego mastne kože. Nič čudnega torej, da mu pravijo tudi »tekoče zlato«!

Hranljiva maska za obraz in telo
250 ml / 2000 ml
- neizčrpen vir nove energije in anti-age zaščite! Z aktivnim dovajanjem visoko vrednih
hranil, antioksidantov in vitaminov kožo bogato neguje, intenzivira njeno regeneracijo ter
pomaga preprečevati njeno prezgodnje staranje. Koža že po prvi negi zasije s svežim,
opazno bolj vitalnim videzom. Ključne aktivne sestavine: izvleček kokosa, izvleček
matičnega mlečka, olje jojobe

100% negovalni učinek,
0% vsebnost parabenov, parafina, silikonov, vazelina in umetnih barvil.

Mlečna kopel
1000 ml
- učinkuje izrazito negovalno ter zagotavlja ugodje kraljevske sprostitve. Med dišečim
razvajanjem čutov, telesa in duha koža prejema prepotrebno vlago in hranljive snovi ter
okrepi svojo zaščitno funkcijo. Ključne aktivne sestavine: izvleček matičnega mlečka,
kokosovo mleko, olje jojobe

NEPOZABNA IZKUŠNJA WELLNESSA

za obraz & telo

Nega z izdelki Milk & Honey presega okvirje klasični negovalnih postopkov. Ob izjemnih
negovalnih lastnostih navdušuje z omamnim vonjem sladke vanilije, ki ustvarja nepozabno
doživetje ter prebudi čute. V kombinaciji z edinstveno energijo, ki izhaja iz človeškega
dotika, zapelje v osrčje popolnega ravnovesja ter tako zagotavlja izkušnjo wellnessa na
najvišjem nivoju!

IDEALNO ZA VSAKO KOŽO
TRIDIMENZIONALNA NEGA BRILLIANT
Vsaka koža je edinstvena ... in potrebuje nego, skladno potrebam posameznika. Nov BRILLIANT YOUTH SERUM,
revolucionarni izdelek za "ohranjanje mladosti", predstavlja izjemno dopolnitev dermo-kozmetičnim negam.
Kombiniran tretma TRIDIMENZIONALNA NEGA BRILLIANT združuje izjemne izdelke PURE OXYGEN,
PEEL RE-NEW, 3 PEPTIDES in BRILLIANT, s katerimi zagotavlja "WAU" učinek in deluje na treh nivojih:
1. EKSFOLIACIJA (odstranitev odmrlih kožnih celic, izenačitev tena kože)
2. OKSIGENACIJA (osvežitev in vitalizacija kože)
3. SUPERIORNI ANTI-AGEING (pomlajevanje s tehniko digitopresure in
popolnim prepletom izjemnih aktivnih sestavin)

Nega z izdelki Milk & Honey je primerna za vse vrste kože, še posebej za suho, hrapavo in
utrujeno kožo z oslabljeno funkcijo obnavljanja ter kožo, podvrženo prezgodnjemu
staranju.

TISOČLETNE LEPOTNE SKRIVNOSTI RAZKRITE
V lepotilni negi mleko in med že od nekdaj pomenita vir razkošnega razvajanja, blagostanja
in ugodja. Za ohranjanje mladostnega in lepega videza ju je že pred tisočletji, v času
faraonov, častila in uporabljala mogočna egipčanska vladarica Kleopatra, ki je s svojo lepoto
očarala največje bojevnike tistega časa.

+ CELOSTEN PRISTOP,
100% prilagojen individualnim potrebam kože, za doseganje optimalnih rezultatov!
Izdelki Afrodita Professional so med seboj kompatibilni, zato so možnosti njihove souporabe
pravzaprav neskončne ter omogočajo maksimalno prilagodljivost individualnim potrebam.
S pomočjo kombinirane uporabe različnih izdelkov dosežemo izjemne učinke na koži ter se
s tem 100% približamo željam in potrebam posameznika. To nam omogoča doseganje
optimalnih rezultatov.

SPA ESSENTIALS

Energijski balzam

Izdelki navdihnjeni z naravo predstavljajo bogato nego, zagotavljajo intenzivno
poživitev kože ter popolno obnovo energije v vseh življenjskih obdobjih.

BREZ parabenov
BI ŽELELI IZVEDETI VEČ?
Za podrobnejše informacije o naprednih
dermo-kozmetičnih negah obraza s
kombinirano uporabo izdelkov Afrodita
Professional ter o individualnih strokovnih
izobraževanjih povprašajte naše prodajne
predstavnike na terenu.

99,9 %
DELEŽ NARAVNIH AKTIVNIH SESTAVIN

- deluje z močnim pomlajevalnim učinkom. Formulacija balzama pospeši prekrvavitev kože,
vzpostavlja hidro-lipidno ravnotežje in pospeši njeno obnovo. Omogoči takojšnjo
revitalizacijo (poživitev) telesa in duha ter dolgoročno pozitivno deluje na ohranjanje
mladostnega in zdravega videza kože. Ključne aktivne sestavine: naravna olja (beli limnant,
makadamija, jojoba, sončnica, mandelj, ricinus), čebelji in palmin (carnauba) vosek, karité
maslo, eterični olji pomaranče in limone

BEAUTY HIT z izdelki SPA ESSENTIALS

Obnovitvena nega z 99,9% deležem žlahtnih plodov narave spodbudi naravni proces
regeneracije kožnih celic, vzpostavlja učinkovito anti-age zaščito in deluje z izjemnim
negovalnim učinkom.

INTENZIVNA POŽIVITEV KOŽE
Aromatična izdelka SPA ESSENTIALS pričarata edinstveno wellness doživetje, ki se dotakne
duše in takojšnjo prenovo kože s pomočjo čiste narave! S cenjenimi sestavinami blagodejno
delujeta na zdrav videz in dobro počutje ter zagotavljata navlaženo, vitalno, mehko, na otip
svilnato gladko in napeto kožo.

+ BREZ umetnih barvil, parafina, vazelina, silikonov & parabenov
Solni piling

200 ml

300 ml

- s soljo iz Mrtvega morja odlušči odmrle celice kože ter z eteričnimi olji spodbudi njeno
razstrupljanje. Po pilingu je koža dobro očiščena, gladka, čvrsta na otip ter odlično
pripravljena na nadaljevanje kozmetične nege. Izdelek je namenjen: vsem tipom kože, še
posebej kot podpora negam za intenzivno detoksikacijo kože. Piling premešajte, nežno
vmasirajte v kožo ter sperite. Ključne aktivne sestavine: morska sol, negovalna olja
(makadamije, jojobe, sončnice, soje, kokosa, mandlja), eterična olja (rožmarin, poprova
meta, lavanda, brin)

Osvežilna nega s solnim pilingom, oblogo iz alg in aromatično masažo za popolno energijsko prenovo!
Z intenzivnim prečiščevalnim in negovalnim učinkom kožo nemudoma revitalizira ter hkrati poživljajoče
vpliva tudi na splošno počutje. Svojim strankam ponudite trojni učinek s tretmajem SALINA po
protokolu Kozmetike Afrodita:
1. DETOX - prečiščevanje kože s SPA ESSENTIALS Solnim pilingom
2. ANTI-AGE - pomlajevanje z BODY MASK Alge & morski mulj
3. FIRMING EFFECT - izboljšanje tonusa kože s SPA ESSENTIALS Energijskim balzamom

za telo

