Freeze your wrinkles.

SI
Vlažilna krema za
normalno-mešano kožo / 50 ml

Ultimativni lifting
iz švicarskega ledenega vina
ZNANSTVENO DOKAZANO.
ŽE PO PRVEM NANOSU.
Edinstvena sestava ledenega vina omogoča
izjemne dosežke na področju naravnega
liftinga in nege kože, saj:
- vidno zmanjša pojavnost gub in gubic
(do - 13 %) v že nekaj minutah po nanosu*;
- kožo naredi gladko in mehko na otip;
- pomladi in osveži videz kože ter
- jo intenzivno vlaži (do + 50,9 %)** skozi
ves dan.
*in vivo študija na 22 prostovoljkah po 1 nanosu po preteku 30 min
**in vivo študija na 20 prostovoljkah po preteku 28 dni po nanosu 2-x
dnevno

- s prenjenim ledenim vinom, bogatim
virom polifenolov, kožo zgladi in učvrsti!
Zmanjša globino gub in kožo navlaži. Spodbuja
njeno regeneracijo, jo intenzivno ščiti pred
izgubo vlage ter delovanjem prostih radikalov
in drugih dejavnikov okolja.

Hranljiva krema za suho kožo / 50 ml
- s prenjenim ledenim vinom, bogatim
virom polifenolov, kožo zgladi in učvrsti!
Zmanjša globino gub in kožo navlaži. Bogastvo
naravnih olj žitnih kalčkov in grozdnih pečk
nežno neguje in nahrani še tako suho kožo.

Pomlajevalni eliksir / 30 ml
- sinergija ledenega vina in bio-aktivnih
peptidov že po prvem nanosu omogoča vidno
zmanjšanje globine gub in gubic, dolgoročno
pa spodbudi sintezo kolagena in hialuronske
kisline***. Lahka, hitro vpojna vlažilna
tekstura; odlična podlaga za make-up, kot
samostojna nega ali kot dopolnitev h kremi za
suho kožo.
***in vitro študija

Ledena maska / 150 ml
- prenjena ledena tekstura z osvežilnim
učinkom za takojšnjo poživitev ter
neverjeten učinek liftinga! Z ledenim
vinom in provitaminom B5 omogoča vidno
zmanjšanje globine gub ter bistveno bolj
navlaženo kožo. Obuja energijo in učvrsti
utrujeno, dehidrirano kožo ter pomiri
občutljivo.
Rezultat delovanja je preplet izjemnih
aktivnih sestavin:
- ledenega vina iz vinorodnih območij Švice,
- provitamina B5 & vlažilnega kompleksa,
- vitamina A,
- olja žitnih kalčkov & grozdnih pečk,
- bio-aktivnih peptidov.

Osvežilna meglica / 190 ml
- s prestižnim ledenim vinom kožo osveži in ji
z dodatkom vlažilnih aktivnih sestavin
zagotovi prepotrebno vlago. Primerna za
vsakodnevno uporabo, še posebej pa med
nanosom Win Up-Lift Ledene maske.

www.kozmetika-afrodita.com
webshop.afroditacosmetics.com
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KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenija – EU
info@kozmetika-afrodita.si

