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ULTIMATIVNI LIFTING
iz švicarskega ledenega vina
Nov razvojni dosežek moderne kozmetologije
za intenzivno hidratacijo in osupljive pomlajevalne učinke.

Očarljiva negovalna presenečenja
Naj vas navdušijo novi darilni izdelki HARMONY, ki so vam v manjših, 30-mililitrskih embalažah, na voljo
v obliki očarljivih darilnih setov… Za nagraditev zvestobe vaših strank in/ali nadaljnjo prodajo!

ZA OBRAZ & TELO

IDEALNA REŠITEV ZA NA POT

Darilni program HARMONY obsega darilni set za nego obraza in telesa,
poleg tega pa še dva izdelka, ki sta vam na voljo posamezno:

Negovalni izdelki HARMONY se nahajajo v manjših, 30-mililitrskih embalažah ter so zaradi slednjega
več kot primerni tudi za različna potovanja. Ker ustrezajo predpisom za tekočine v ročni prtljagi, jih
lahko odnesete s seboj tudi na letalo.
Naj vas spremljajo na vsakem koraku… Bon Voyage!

DARILNI SET face care
Čistilno mleko | 30 ml
- s kože nežno odstrani ličila in ostale nečistoče, jo hkrati pomirja ter ohranja
njeno naravno hidrolipidno ravnovesje.

Vlažilni tonik | 30 ml
- koži po čiščenju povrne njeno naravno pH ravnovesje, jo hkrati intenzivno
navlaži ter osveži.

PODARITE NEGOVALNE TRENUTKE
Nagradite zvestobo vaših strank z darilcem, ki je uporabno in ekskluzivno hkrati! Podarite negovalne
izdelke HARMONY, ki obenem odlično predstavljajo vaše poslanstvo – strankam pomagajo, da se
počutijo lepe v svoji koži.

SESTAVITE PERSONALIZIRANO DARILO:

Vlažilna krema | 30 ml
- kožo izdatno navlaži, ji prinaša novo energijo ter jo naredi občutno bolj
mehko, voljno in gladko.

širok nabor različnih izdelkov, ki se med seboj stilno povezujejo, vam omogoča, da
jih med seboj poljubno kombinirate ter se s samim izborom kar najbolj prilagodite
posamezniku, ki ga želite obdariti.

DARILNI SET body care
Gel za prhanje | 30 ml
- kožo nežno očisti, jo hkrati neguje ter pomaga preprečevati njeno
izsuševanje.

Mleko za telo | 30 ml
- kožo izdatno nahrani in navlaži, krepi njeno zaščitno funkcijo ter jo naredi
svilnato gladko.

S programom HARMONY lahko popestrite tudi vašo ponudbo izdelkov za nadaljnjo prodajo - bodisi v
kontekstu darilnega bodisi potovalnega seta.

PONUDBA

KREMA ZA ROKE | 30 ml
- bogato neguje kožo rok in nohte, spodbuja obnavljanje kože ter mehča
obnohtno kožico.

BALZAM ZA NOGE

TUDI ZA NADALJNJO PRODAJO

| 30 ml

- kožo intenzivno vlaži in mehča, spodbuja njeno obnavljanje ter lajša
občutek utrujenih nog.

EAN koda

Šifra

3831070653486

5348 Darilno-potovalni set
HARMONY – face care
5347 Darilno-potovalni set
HARMONY – body care
5349 Krema za roke
HARMONY – hand care
5350 Balzam za noge
HARMONY – foot care

3831070653479
3831070653493
3831070653509

Naziv izdelka

Vsebina

Priporočena
maloprod. cena

3 x 30 ml

3,49 eur

2 x 30 ml

2,69 eur

30 ml

1,49 eur

30 ml

1,89 eur

Cenjene kolegice,
dragi kolegi,

ZNANSTVENO DOKAZANO. ŽE PO PRVEM NANOSU.

odzivi številnih zadovoljnih uporabnikov, ki jih
dnevno prejemamo iz vseh koncev sveta, potrjujejo,
da delamo dobro ter predstavljajo največjo
spodbudo za naše nadaljnje delo. Če pa k slednjemu
dodamo še nagrade in rezultate raziskav priznanih
neodvisnih institucij, je zadovoljstvo še toliko večje.
Letos smo tako prejeli kar 2 nagradi GRAZIA Beauty
Awards! In kar je še posebej navdušujoče, prvič tudi
za izdelek iz programa Afrodita Professional Intenzivno nočno esenco 3 PEPTIDES. Še več, po
rezultatih aktualne raziskave BRANDpuls je bila
blagovna znamka Afrodita Cosmetics prepoznana
kot najmočnejša blagovna znamka znotraj
kategorije krem za obraz na slovenskem trgu!
Verjamem, da oba dosežka predstavljata pomembno
dodano vrednost tudi pri vašem vsakodnevnem delu.
Nedvomno pa gre zahvala zanju tudi vam,
predstavnikom kozmetične stroke, ki kot pravi
ambasadorji širite dober glas o naših izdelkih, jih
oplemenitite s svojim strokovnim znanjem,
neprecenljivimi izkušnjami in edinstveno osebno
noto ter tako pomembno prispevate k utrjevanju
samega ugleda blagovne znamke Afrodita
Cosmetics.

AKADEMIJA AFRODITA
Pridružite se nam na prihajajočem strokovnem izobraževanju, v okviru
katerega vam bomo inovacijo WIN UP-LIFT podrobno predstavili tako
s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika!
Seminar s praktično delavnico bo potekal:

Naj nam bo slednje v ponos ter velika motivacija za
v prihodnje!

Danica Zorin Mijošek,
lastnica Kozmetike Afrodita

v soboto, 30. septembra 2017 ob 10. uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana in
v nedeljo, 1. oktobra 2017 ob 10. uri
v Izobraževalnem centru Kozmetike Afrodita, Kidričeva 54, Rogaška Slatina.
Razvijajte se skupaj z nami ter spoznajte nove možnosti navduševanja vaših strank!

Za dodatne informacije in naročila kontaktirajte:
prodajni oddelek Afrodita Professional:
t 03 812 11 96
e ana.kukovec@kozmetika-afrodita.si

naše prodajne predstavnike na terenu:
Anita Zorin
t 041 732 202 e anita.zorin@kozmetika-afrodita.si - Štajerska, Prekmurje, Koroška
Nika Nežič
t 041 640 261 e nika.nezic@kozmetika-afrodita.si - Ljubljana, Dolenjska
Melita Hafner t 041 601 305 e melita.hafner@kozmetika-afrodita.si - Gorenjska, Tuhinjska dolina
Kristijan Požar t 051 647 911 e kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si - Primorska
Petra Pondelak t 031 766 292 e petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si - Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina

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

Za prijave in več informacij kontaktirajte prodajni oddelek Afrodita Professional:
03 812 11 96, ana.kukovec@kozmetika-afrodita.si

NA VOLJO OKTOBRA
KOZMETIKI AFRODITA

AFRODITA COSMETICS:
ŠT. 1 V SLOVENIJI

2 NAGRADI GRAZIA
BEAUTY AWARDS

ZNOTRAJ KATEGORIJE KREM ZA OBRAZ
Pozitivnega odnosa potrošnikov do
blagovne znamke Afrodita Cosmetics
ne potrjujejo zgolj izkušnje številnih
zadovoljnih uporabnikov, temveč
tudi rezultati aktualnih neodvisnih
raziskav.
Po podatkih najnovejše raziskave BRANDpuls
je bila blagovna znamka Afrodita Cosmetics
prepoznana kot NAJMOČNEJŠA BLAGOVNA
ZNAMKA znotraj kategorije krem za obraz na
slovenskem trgu. Z najvišjo vrednostjo mere
BRANDscore se je uvrstila na 1. mesto lestvice
33 različnih blagovnih znamk ter tako za sabo
pustila konkurenco vseh kozmetičnih gigantov.
Izvrsten rezultat je dosegla tudi znotraj
kategorije izdelkov za nego telesa, v okviru
katere je med 26 blagovnimi znamkami
po podatkih BRANDscora zasedla odlično
2. mesto.

Revija Grazia je na slovesni podelitvi
v Klubu Cankarjevega doma že drugo
leto zapored podelila nagrade najboljšim
lepotnim izdelkom. Kozmetika Afrodita
je z zmagovalnima izdelkoma slavila
tako v kategoriji nege obraza kot tudi
v kategoriji nege telesa!

MEDIJI SO POROČALI…
Rezultati raziskave, ki blagovno znamko
Afrodita Cosmetics glede na moč znamke
uvrščajo na 1. oziroma 2. mesto znotraj
izbrane kategorije izdelkov, so bili predstavljeni
v aprilski prilogi uveljavljene trgovske revije
IN STORE - Vodič skozi kategorijo: kozmetika
za osebno nego.

Prestižno nagrado GRAZIA Beauty Awards
2017 sta prejela:
Afrodita Professional
3 PEPTIDES Intenzivna nočna esenca ter
SUN CARE
Marmelada suho olje z bleščicami.

O RAZISKAVI BRANDpuls
Predstavljeni podatki so bili pridobljeni
v letu 2016 z raziskavo BRANDpuls in veljajo
za slovenski trg. Gre za raziskavo, ki jo na
področju Adria regije (Slovenija, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina ter Srbija) izvaja ena od
vodilnih svetovnih raziskovalnih agencij Ipsos.
Raziskava se izvaja dvakrat letno, v njej pa
sodelujejo anketiranci, stari od 15 do 64 let.

Kot najboljša med najboljšimi ju je ocenila
strokovna žirija v sestavi fotografinje Ane
Gregorič, lepotne blogerke Ajde Sitar,
nekdanje manekenke Bernarde Marovt,
izvršne urednice revije Grazia Katarine M.
Bajt, umetnice ličenja Martine Vrhovnik,
Graziine kolumnistke Alenke Kesar in
dermatologinje dr. Metke Adamič.
Revija GRAZIA je k sodelovanju povabila
36 različnih lepotnih znamk, ki so prijavile
131 izdelkov, izmed katerih so strokovna
žirija, bralke in obiskovalke spletnega mesta
www.grazia.si znotraj posameznih kategorij
izbrale zmagovalce.

NOVOSTI AFRODITA
PROFESSIONAL
MASAŽNA KREMA »LIGHT«

MASSAGE

Ob uveljavljeni masažni kremi za telo, ki že vrsto let navdušuje
profesionalne uporabnike doma in v tujini, odslej tudi bolj lahka,
vlažilna tekstura, primerna tudi za masažo obraza.
LAHKA VLAŽILNA FORMULA, ki kože ne obteži.

Delovanje:
- omogoča lahkotno drsenje rok pri masaži obraza in telesa. Kožo hkrati
izdatno neguje ter spodbuja njeno obnavljanje. Kožo naredi občutno bolj
mehko, voljno in gladko.

Primerna za:
- masažo vseh vrst kože obraza in telesa, tudi mešane do mastne, nagnjene k
nastajanju nečistoč.

Obogatena z oljem jojobe
Olje jojobe ob številnih vitaminih in mineralih vsebuje kar 96 % keramidov,
ki so nadvse podobni naravnemu kožnemu sebumu. Ravno zaradi slednjega
ima sposobnost prodiranja v globlje plasti kože ter jo intenzivno neguje od
znotraj navzven. S svojo NEKOMEDOGENO naravo je ob negi suhe
priporočljivo tudi za nego mastne kože. Nič čudnega, da mu pravijo tudi
»tekoče zlato«!

Vir: Perper, Rok. 2017. Kreme za obraz & Izdelki za nego
telesa. IN STORE Vodič skozi kategorijo: Kozmetika za
osebno nego (april 2017, št. 51., leto VI, str. 4–7).

200 ml
BREZ parabenov, parafina & silikonov

KREMA ZnO

ACNE

ODSLEJ TUDI V PROGRAMU »HOME CARE«
Program izdelkov za nadaljnjo prodajo in nego doma smo
obogatili z Acne Kremo ZnO v priročni 30-mililitrski embalaži.
DERMATOLOŠKO TESTIRANO

Delovanje:
- zmanjšuje hiperaktivnost žlez lojnic, kožo umirja ter spodbuja njeno
obnavljanje. Deluje blago antibakterijsko in adstringentno. Posledično
izboljša tipične znake mastne, nečiste kože.

Primerna za:
- mastno, nečisto in aknozno kožo; za obraz in problematične dele telesa.

Ključne aktivne sestavine:
- eterično olje čajevca, izvleček hamamelisa, alantoin in cinkov oksid.

1

2

1. AFRODITIN TEK
550 tekačev vseh generacij, množica
navijačev in ostalih športnih
navdušencev iz vseh koncev Slovenije,
zdrav športni duh, pester spremljevalni
program ter obilica pozitivne energije
v kombinaciji z dobrodelno noto! Vse
to je zaznamovalo 1. AFRODITIN
TEK, ki smo ga kot aktivni zagovornik
zdravega življenjskega sloga skupaj
s Štajerskim valom organizirali v
Rogaški Slatini.

DOBRODELNA NOTA

1

Na trasah (1, 5 in 10 km) je skupno teklo
550 tekačev iz bližnjega in daljnega okolja
ter celo iz tujine.

Bodimo aktivni v svoji
koži tudi v prihodnje!

2

Evropska ploščad – AKTIVNI V SVOJI KOŽI

3

Odlično razpoloženi tekači

4

Ekipa Kozmetike Afrodita

Del sredstev, zbranih od vseh prijavnin,
smo donirali III. OŠ Rog. Slatina, kjer se
izobražujejo otroci s posebnimi potrebami.
Namenili jih bodo nakupu posebnega
gibalnega pripomočka, ki bo pripomogel
k razvoju osnovnih motoričnih sposobnosti
gibalno oviranim učencem.

3

PRIROČNA EMBALAŽA
Krema je na voljo v manjši, 30-mililitrski embalaži s potisnim
doziranjem, ki omogoča točkovni nanos neposredno na
problematični predel. Hkrati zagotavlja higiensko neoporečnost
med samo uporabo izdelka. Onemogoča stik uporabnika z
izdelkom ter tako preprečuje njegovo sekundarno kontaminacijo.

4
30 ml
BREZ parfumov in BHT-ja

