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ZANJO & ZANJ
Zgodbo vsakega izdelka pričnemo na njenem koncu – pri njenih uporabnikih, pri razumevanju
njihovih želja, potreb in pričakovanj. Vsi izdelki, združeni pod imenom Afrodita Professional,
so primerni tako zanjo, kakor tudi zanj. V Kozmetiki Afrodita zagovarjamo dejstvo, da ima vsaka
koža, bodisi ženska bodisi moška, individualne potrebe in potrebuje posebno nego.

LASTNI LABORATORIJI
Izdelke Afrodita Professional razvijamo v kompleksu lastnih laboratorijev in po lastnih
recepturah, zasnovani pa so v skladu s potrebami naših lastnih kozmetičnih salonov ter z
mislijo na strokovno usposobljene kozmetičarje/ -ke, ki izdelke vsakodnevno uporabljajo pri
svojem delu. Vsi izdelki so podvrženi natančnim fizikalno-kemijskim in mikrobiološkim testom,
dermatološki testi in testi učinkovitosti pa se izvajajo na svetovno priznanih neodvisnih
institucijah.

V OBJEMU NARAVE
Verjamemo v moč narave, zato v izdelke, razvite po lastnih recepturah, v zajetni meri
vgrajujemo le preverjeno najboljše naravne aktivne sestavine, vedno bolj izločamo nenaravne primesi in si prizadevamo, da izbiramo sestavine iz ekološke pridelave. Naši izdelki
vsebujejo do 99,9 % naravnih sestavin.

SPOŠTUJEMO ŽIVLJENJE
Ker spoštujemo življenje in možnost svobodne izbire, izdelkov niti v končni niti v nobeni
vmesni razvojni fazi ne testiramo na živalih, na tej osnovi pa že vrsto let izbiramo tudi
dobavitelje surovin.

KAKOVOST, ZAUPANJE IN LEPOTA
... so ključne vrednote na katerih temelji naše poslovanje. Vseskozi strmimo k visoki in
konstantni kakovosti naših izdelkov, usmerjata nas zaupanje ter poštenost. Obdani z lepoto
na vsakem koraku verjamemo, da pomemben del le-te prihaja od znotraj – da je resnično lep
tisti, ki se tako tudi počuti. Z izjemnimi profesionalnimi izdelki naravno lepoto le poudarjamo,
da zasije v vsem svojem sijaju!

MED TRENDI IN TRADICIJO
Kot vodilno slovensko kozmetično podjetje s sedežem v Rogaški Slatini, centru termalne vode
in zdraviliškega turizma, svojo zgodbo o uspehu pišemo že od leta 1970. 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.

NADPOVPREČNI REZULTATI
Na osnovi dolgoletnih neprecenljivih izkušenj snujemo profesionalne izdelke in kozmetične
postopke, ki v medsebojni sinergiji zagotavljajo nadpovprečne rezultate.

Izdelki »Afrodita Professional« so namenjeni profesionalni uporabi v kozmetičnih salonih.
Del programa Afrodita Professional pa obsega tudi izdelke, združene pod imenom HOME
CARE; le-ti 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.

IZOBRAŽEVANJA IN SEMINARJI
V kolikor se boste pri rokovanju z našimi izdelki znašli v dvomih, vas prijazno vabimo, da se
udeležite naših strokovnih seminarjev, oziroma usposabljanj o uporabi izdelkov »Afrodita
Professional«. Vse informacije lahko pridobite od naših potnikov na terenu, vedno pa smo
vam na voljo tudi preko elektronske pošte (info@kozmetika-afrodita.si) in ostalih
komunikacijskih kanalov; potrudili se bomo, da se bomo vedno odzvali v najkrajšem času.

LEGENDA
HOME CARE: označuje t.i. HOME CARE izdelke, ki so namenjeni za prodajo
končnim strankam in nadaljnjo uporabo doma.
VEGAN: označuje izdelke, ki so namenjeni veganom.
DERMATOLOŠKO TESTIRANO: označuje izdelke z dermatološko
testiranimi formulami.
POMEMBNO: ker izdelki Afrodita Professional vsebujejo visok delež naravnih sestavin, so še
posebej občutljivi na svetlobne in temperaturne vplive. Zato vam priporočamo, da jih hranite
v temnih prostorih in na sobni temperaturi (od 10°C do 25°C).

ČIŠČENJE
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CLEAN UP
Koraki do čiste kože
Izdelki za nežno, a učinkovito čiščenje
in toniziranje vseh pov kože. Temeljijo
na visokem deležu naravnih sestavin, kot
so: 100% naravna hialuronska kislina ter
naravni rastlinski izvlečki in olja. Odlikuje
jih blago kisla pH vrednost (okrog 5,5), ki
ustreza naravni pH vrednos kože. Izdelki
tako ne poškodujejo naravnega kislega
zaščitnega sloja kože, temveč krepijo
njen naravni obrambni mehanizem
ter omogočajo op malno sprejemanje
ak vnih sestavin, ki so vgrajene v
negovalne kozme čne izdelke.

1
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1 · CHAMOMILE SENSITIVE ČISTILNO MLEKO

3 · CHAMOMILE ČISTILNA PENA

Šifra: 8815 · Pakiranje: 500 ml

Šifra: 8808 · Pakiranje: 200 ml · home care

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
občutljivo
Ključne ak vne sestavine
izvleček kamilice, pantenol (provitamin B5),
mandljevo olje, karité maslo
Osnovno delovanje
S kože nežno odstrani ličila in ostale nečistoče, jo
pomirja ter ohranja njeno naravno hidrolipidno
ravnovesje. Odstranjuje tudi očesna ličila ter ne
draži oči.
Uporaba
Mleko nežno vmasirajte v kožo. Nato ga sperite s
toplo vodo ter kožo razmas te s Chamomile Čis lno
peno.

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
normalno-mešano in občutljivo, primerna tudi za
odstranjevanje očesnega make-upa
Ključne ak vne sestavine
izvleček kamilice, bisabolol, kokosov glukozid
Osnovno delovanje
Kožo temeljito očis in razmas , a je pri tem ne
izsuši. Kožo pomirja in odlično odstranjuje tudi
očesna ličila ter ne draži oči.
Uporaba
Peno nežno vtrite v kožo. Nato jo sperite s toplo
vodo ter kožo tonizirajte s Clean up Hyaluron hydro
tonikom.
4 · SOFT PILING ZA OBRAZ

2 · HYALURON ČISTILNO MLEKO
Šifra: 8817 · Pakiranje: 100 ml · home care
Šifra: 807 · Pakiranje: 500 ml
površinski piling

3

4

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, glicerin
Osnovno delovanje
Temeljito odstrani obrazna in očesna ličila ter ostale
nečistoče. Pri tem kože ne izsuši, temveč ohranja
njeno naravno ravnovesje vlage. Primerno za
čiščenje vseh vrst kože, tudi občutljivega predela
okoli oči.
Uporaba
Mleko nežno vmasirajte v kožo. Nato ga sperite s
toplo vodo ter kožo razmas te s Chamomile Čis lno
peno.

Priporočljivo za vse vrste kože, tudi občutljivo
Ključne ak vne sestavine
izvleček aloe vere, alantoin, sončnično olje,
mandljevo olje
Osnovno delovanje
S kože nežno odstrani odmrle celice, jo hkra neguje
in pomirja. Ker vsebuje nežne abrazive okrogle
oblike, kože ne poškoduje.
Uporaba
Piling nanesite na vlažno kožo ter nežno masirajte
minuto ali dve. Nato ga sperite s toplo vodo.

5 · ENCIMSKI PILING

8 · VITAMIN A vlažilno regenera vni TONIK

Šifra: 956 · Pakiranje: 100 g

Šifra: 8222 · Pakiranje: 500 ml

piling za globinsko čiščenje

Priporočljivo za suho in zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
vitamin A, vlažilni kompleks, izvleček korenčka,
pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Kožo navlaži ter ji povrne njen naravni pH. Hkra
spodbuja proces obnavljanja kože ter izboljšuje njen
tonus. Nepogrešljiv za suho in zrelo kožo.
Uporaba
Tonik nanesite na očiščeno kožo, da jo pripravite na
nadaljnjo nego. Za vlaženje in revitalizacijo suhe
kože njegovo uporabo priporočamo tudi med
postopki nege.

Priporočljivo za vse vrste kože, tudi občutljivo
Ključne ak vne sestavine
encim papain, vitamin C, izvleček grove trave,
glina
Osnovno delovanje
Ak vira neinvaziven proces temeljitega naravnega
čiščenja, v katerem encim papain razgradi odmrle
celice povrhnjice in odstrani nečistočo, ujeto v
globini por. Rezultat: pospešen proces obnove celic
ter odlično očiščena, gladka koža zdravega videza.
Uporaba
Piling pripravite k pred uporabo. Piling v prahu
zmešajte s tonikom, ki ga izberete glede na potrebe
kože (Hyaluron, Vitamin A ali Chamomile), da dobite
mazljivo pasto ter ga s čopičem nanesite na dobro
očiščeno kožo. Piling nežno vmasirajte ter pus te
delova 5-10 minut. Medtem kožo vlažite s Clean up
Hyaluron tonikom v spreju za ohranjanje ak vnos
encimov. Kožo sperite z mlačno vodo ter jo izdatno
tonizirajte, nato pa obraz zmasirajte z izbranim
negovalnim izdelkom ali pa nanesite vlažilno /
hranljivo kremo glede na p kože.
+ Uporabo encimskega pilinga priporočamo v
kombinaciji s čiščenjem z vapozonom.
6 · KREMNI PILING ZA TELO
Šifra: 8152 · Pakiranje: 450 ml
površinski piling
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
alantoin, izvleček kamilice
Osnovno delovanje
S kože nežno odlušči odmrle celice povrhnjice. Ker
vsebuje nežne abrazive okrogle oblike, kože ne
poškoduje.
Uporaba
Suha koža - piling nanesite na vlažno kožo ter nežno
masirajte približno 1 minuto.
Normalna do mastna koža - piling nanesite na kožo
in masirajte 2-3 minute. Ostanke pilinga sperite s
toplo vodo.
7 · CHAMOMILE SENSITIVE HYDRO TONIK
Šifra: 8810 · Pakiranje: 500 ml
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
občutljivo
Ključne ak vne sestavine
izvleček kamilice, vlažilni kompleks
Osnovno delovanje
Kožo intenzivno navlaži in pomiri ter ji povrne njeno
naravno pH ravnovesje. Primeren za vse vrste
občutljive kože.
Uporaba
Tonik nanesite na očiščeno kožo, da jo pripravite na
nadaljnjo nego. Za izdatno vlaženje in pomiritev
vzdražene kože njegovo uporabo priporočamo tudi
med postopki nege.

MUST HAVE
FIRST STEP
· z visoko toleranco
do občutljive kože
· koži prijazna pH vrednost
· brez parabenov &
silikonov & alkohola

9 · HYALURON ČISTILNO MLEKO
Šifra: 9410 · Pakiranje: 200 ml · home care
hipoalergen parfum
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho,
primerno tudi za odstranjevanje očesnega make-upa
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, glicerin
Osnovno delovanje
Vsebuje paten rano 100% naravno hialuronsko
kislino z majhno molekulsko maso in globinskim
delovanjem. Temeljito odstrani make-up in očis
kožo ter jo pripravi na nadaljnjo nego.
Uporaba
Mleko enakomerno nanesite na kožo. Nekaj časa
masirajte, da ak vne sestavine vežejo nase
nečistoče. Sperite s toplo vodo in kožo obvezno
večkrat zapored tonizirajte s Clean up Hyaluron
hydro tonikom.
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10 · HYALURON HYDRO TONIK
Šifra: 9411 · Pakiranje: 200 ml · home care
globinska & dolgotrajna hidratacija
hipoalergen parfum
Priporočljivo za normalno-mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, glicerin, pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Vsebuje paten rano 100% naravno hialuronsko
kislino z majhno molekulsko maso, ki zagotavlja
op malno in dolgotrajno vlaženje v globljih plasteh
kože.
Uporaba
Po temeljitem čiščenju kožo nekajkrat zapored
tonizirajte, da jo pripravite na maksimalen sprejem
naravnih sestavin iz preparatov v nadaljevanju nege.

7
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NEGA OBRAZA

INTENZIVNA
HIDRATACIJA
& UČVRSTITEV

HYALURON
Ekstremna moč vlaženja

· s patentirano 100%
naravno hialuronsko kislino
· izjemni rezultati
kliničnih študij

Obču te ekstremno navlažitev kože s
pomočjo izjemne 100% naravne hialuronske
kisline, ki zahvaljujoč svoji majhni
molekulski masi penetrira v globlje plas
kože in uravnava njeno hidratacijo. Deluje
večdimenzionalno: intenzivira vlaženje,
spodbudi obnovitveno sposobnost celic,
ki tvorijo dva pomembna proteina v koži –
kolagen in elas n. Linija HYALURON
zagotavlja vidne učinke, saj je navlažena
koža bolj napeta, gladka in sijoča.
REZULTATI ŠTUDIJ, KI NAVDUŠUJEJO*:
91 % tes rank → bolj NAVLAŽENA koža
91 % tes rank → bolj ČVRSTA koža
87 % tes rank → izboljšan TONUS kože
*TEST in vivo: samoocena 22 tes rank po 56 dneh
z uporabo 2-krat dnevno (% tes rank, ki so zaznale
izboljšanje posameznih biomehanskih lastnos kože)

1

1 · 24H KREMA ZA NOR.-MEŠANO KOŽO

3 · HYDRO MASKA

Šifra: 726 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 724 · Pakiranje: 200 ml

Šifra: 728 · Pakiranje: 200 ml
hidratacija & učvrstitev

brez parabenov
Priporočljivo za normalno-mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, pep d karnozin, karité maslo
Uporaba
Izdelek kot samostojno 24h nego vsako jutro in
večer nanesite na temeljito očiščeno in tonizirano
kožo.

2

2 · 24H KREMA ZA SUHO KOŽO
Šifra: 727 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 725 · Pakiranje: 200 ml

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, beta glukan
Osnovno delovanje
Temelji na paten rani 100% naravni hialuronski
kislini, ki kožo izdatno navlaži ter deluje s takojšnjim
učinkom li inga.
Uporaba
Masko nanesemo v izdatnem sloju na očiščeno,
tonizirano kožo in pus mo delova 20 minut.
Speremo jo s toplo vodo, nanesemo Hyaluron 24h
kremo glede na p kože. Za maksimalen učinek
kombinirajte z ampulo Hyaluron (več na strani 17).
Nanašamo jo 1-x dnevno oz. glede na želene rezultate.

brez parabenov
4 · BODY LOTION

1

3

2

4

Priporočljivo za suho kožo
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, ceramidi, karité maslo, kakavovo
maslo, olje belega limnanta
Uporaba
Kremo uporabljajte kot samostojno 24h nego vsako
jutro in večer na dobro očiščeni, tonizirani koži. V
primeru zelo dehidrirane, zrele kože z oslabljeno
zaščitno funkcijo ter za nočno nego priporočamo
debelejši nanos.
Osnovno delovanje obeh krem HYALURON
Vsebujeta paten rano 100% naravno hialuronsko
kislino, ki zagotavlja dolgotrajno vlaženje v globljih
plasteh kože ter spodbuja nastajanje kolagena in
elas na. In vivo ter in vitro tes dokazujejo, da je
koža po uporabi znatno bolj navlažena, čvrsta in
gladka. Za doseganje op malnih rezultatov
priporočamo kombinirano uporabo z ampulo
Hyaluron.

Šifra: 965 · Pakiranje: 200 ml · home care
hitra vpojnost · brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej izsušeno
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, vitamin E
Osnovno delovanje
Vsebuje 100% naravno hialuronsko kislino, ki pomaga
preprečeva izgubo vlage skozi povrhnjico, v usnjici pa
deluje kot rezervoar - nase veže do 1000-krat več vlage
kot je njena lastna teža. Kožo tako navlaži, posledično
izboljša njeno prožnost ter jo učvrs . Dodan vitamin E
pomaga preprečeva prezgodnje staranje kože zaradi
delovanja pros h radikalov. Lo on se hitro vpije ter ne
pušča neprijetnega mastnega o pa.
Uporaba
Nanesite na telo in pus te, da se vpije.
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Dermo-cosmetology

PURE OXYGEN
Naj koža ponovno zadiha
Lahkost, svežina ter občutek, da koža
diha… Vse to in hkra še več z novo
generacijo t. i. »ak vne kozme ke«
PURE OXYGEN! Z revolucionarno
tehnologijo Fiﬂow BB61, ki izkorišča
moč čistega kisika, osnovnega
elementa zdravja vsake kože.
Z učinkom druge kože … Nega z izdelki
PURE OXYGEN koži pomaga, da ponovno
»zadiha« ter tako v hipu poživi metabolno
ak vnost kožnih celic. Deluje z učinkom
»druge kože«, saj je koža po uporabi kot
prerojena: rožnata, voljna, spočita in
vidno pomlajena.

1 · AKTIVATOR OKSIGENACIJE
Šifra: 9279 · Pakiranje: 30 ml · home care

Uporaba
Za intenziviranje želenih učinkov nege z masko
izvedite sproščujočo manualno masažo.
+ Masko lahko vtrete tudi s pomočjo ultrazvoka.

spodbujanje ak vnos kožnih celic
3 · AMPULE
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
Fiﬂow BB61, pep d karnozin, sojini izoﬂavoni, beta
glukan
Osnovno delovanje
Svojstven koncept intenzivne oksigenacije kožnih
celic. Temelji na napredni, visoko funkcionalni
tehnologiji Fiﬂow BB61, ki na površini kože ustvari
številne drobne mehurčke, nase veže kisik iz zraka
ter ga spros v kožo. Na ta način poveča oskrbo kože
s kisikom ter spodbudi njen metabolizem. Koža
posledično "zadiha" ter zasije s svežim in vidno
pomlajenim videzom.
Uporaba
Uporaba ak vatorja je priporočljiva pred vsako nego
kože obraza, vratu in dekolteja, saj povečana
oksigenacija kožnih celic okrepi želene učinke na
koži.
1

2

Šifra: 9281 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
intenzivna revitalizacija

Šifra: 9283 · Pakiranje: 100 g

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
Fiﬂow BB61, pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Neizčrpen vir kisika, ki poživi ak vnost kožnih celic ter
vitalizira naravne funkcije kože. Delujejo na osnovi
inova vnega mehanizma prenosa atmosferskega
kisika Fiﬂow BB61, ki poveča oksigenacijo kože.
Izboljšana oskrba s kisikom spodbudi respiracijo
kožnih celic, koži povrne njeno naravno svežino in
barvo ter jo vidno napne.
Uporaba
Primerne tako za v ranje z manualno masažo kot
tudi za uporabo z ionoforezo in ultrazvokom.
Za vzdrževanje v kozme čnem salonu doseženih
rezultatov strankam ampule priporočite tudi za
nadaljnjo nego doma.

oksigenacija in detoksikacija

4 · POŽIVLJAJOČA DNEVNA KREMA

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
Fiﬂow BB61, vitamin C, pep d karnozin, alginat,
ak vna snov s hladilnim učinkom
Osnovno delovanje
Izboljša mikrocirkulacijo, oksigenacijo in razstrupljanje
kože ter spodbudi op malno delovanje kožnih celic.
Lahka, penasta (mousse) tekstura, ki kožo med
nanosom prijetno hladi.

Šifra: 9266 · Pakiranje: 50 ml · home care

2 · MOUSSE MASKA

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
normalno do mešano
Ključne ak vne sestavine
Fiﬂow BB61, izvleček graha, pep d karnozin, gel
aloe vere, pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Vlažilno-osvežilna kisikova nega, ki z učinkovanjem
na celični ravni kožo prenovi od znotraj navzven! Z

biološko ak vno tehnologijo Fiﬂow BB61 poveča
oskrbo kože s kisikom, hkra spodbudi njeno
razstrupljanje ter v hipu poživi metabolno ak vnost
kožnih celic. Na ta način ne izboljša zgolj videza,
temveč tudi splošno delovanje in strukturo kože!
Koži povrne zdrav, bistveno bolj spočit videz, jo
opazno pomladi ter upočasni njeno staranje.
5 · POŽIVLJAJOČA NOČNA KREMA

ZA VSE VRSTE KOŽE
& VSE STAROSTI
· še posebej primerna
za suho in utrujeno
kožo kadilcev
· brez parabenov & parafina

Šifra: 9267 · Pakiranje: 50 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
Ključne ak vne sestavine
Fiﬂow BB61, vitamin A, pep d karnozin, jojobino
olje, mandljevo olje
Osnovno delovanje
Hranljivo-regenera vna kisikova nega, ki kožne
celice revitalizira medtem ko spite! Zahvaljujoč
revolucionarnemu sistemu prenosa atmosferskega
kisika Fiﬂow BB61 poveča oksigenacijo kože,
posledično intenzivira nastajanje novih, zdravih
kožnih celic ter poživi vse naravne funkcije
obstoječih. Rezultat: sijoča polt, ki z opazno bolj
vitalnim in pomlajenim videzom odraža izboljšanje
splošnega delovanja kože na celični ravni.
Uporaba obeh krem PURE OXYGEN
V primeru suhe do normalne kože pred nanosom
kreme nanesite tudi Vita Derma An -stress serum /
Vita Derma Mul ak vni an -age ﬂuid / Pure gold 24
Ka Razkošni eliksir (izbor prilagodite trenutnemu
stanju kože in staros ).

3

+ Za natančno zaporedje izvedbe tretmaja po
protokolu Kozme ke Afrodita poglejte seminarsko
mapo Pure oxygen: Naj koža ponovno zadiha!

nekomedogen izdelek 4

nekomedogen izdelek 5
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Z NAJDRAGOCENEJŠIM
IZVLEČKOM CVETA
KAMILICE

CHAMOMILE
SENSITIVE
Nežna nega občutljive kože
Blagodejna nega z linijo CHAMOMILE
SENSITIVE občutljivi koži ponuja umirjanje,
kjer je prisotna vzdraženost, zaščito pred
pros mi radikali, s mulacijo obnavljanja
celic, oskrbo kože z vlago in hranili,
ustvarjanje zaščitnega lipidnega sloja
na površini kože in učvrs tev strukture kože.

1

1 · VLAŽILNA KREMA

3 · KAMILICA EXTRA SENSITIVE
ANTISTRESS SERUM

Šifra: 9812 · Pakiranje: 200 ml
Šifra: 8803 · Pakiranje: 30 ml · home care
pomirja & zašči

2

Priporočljivo za občutljivo in mastno kožo
Ključne ak vne sestavine
bisabolol, vitamin E, avokadovo olje, gel aloe vere,
alantoin
Osnovno delovanje
Z intenzivnim pomirjevalnim učinkom blaži
vzdraženost občutljive, k iritacijam nagnjene kože, jo
hkra izdatno vlaži ter krepi njeno zaščitno funkcijo.
Uporaba
Kremo uporabljajte v negovalnem in zaključnem
delu tretmaja mastne, občutljive kože. V primeru
razširjenih kapilar - kuperoze, vmešajte v kremo
nekaj kapljic Kamilica An stress seruma.
2 · HRANLJIVA KREMA
Šifra: 9813 · Pakiranje: 200 ml
pomirja & zašči

3

Priporočljivo za občutljivo in suho kožo
Ključne ak vne sestavine
bisabolol, vitamin E, kompleks ceramidov, gel aloe
vere, alantoin
Osnovno delovanje
Izdatno neguje in pomirja občutljivo, neprijetno
»napeto kožo«, krepi njeno odpornost ter spodbuja
proces regeneracije kožnih celic.
Uporaba
Kremo uporabljajte v negovalnem in zaključnem
delu tretmaja suhe, občutljive kože. V primeru
kuperozne kože priporočamo kombinirano uporabo
s Kamilica An stress serumom.

brez parabenov & paraﬁna · hipoalergen parfum
brez dodanih barvil & alkohola
Priporočljivo za zelo občutljivo, kuperozno kožo
Ključne ak vne sestavine
bisabolol, kompleks naravnih olj, olje aloe vere
Osnovno delovanje
Formula naravnih sestavin v obliki suhega,
nemastnega olja deluje na več nivojih: intenzivno
umirja, zmanjšuje občutljivost kože, pospešuje
obnavljanje, izboljša strukturo in prožnost kože.
Okrepi naravno zaščito kože, zmanjša vidnost
drobnih rdečih žilic, omili neprijetno pordelost na
obrazu in povrne naravni sijaj kože.
Uporaba
Serum uporabljajte vsako jutro po nanosu negovalne
kreme. V kožo vmasirajte 5 do 7 kapljic seruma, v
času intenzivne nege pa nanos ponovite še zvečer.

ZA MASTNO
& NEČISTO KOŽO
· za obraz
& problematične
dele telesa

Phyto-aromatherapy

ACNE
Nega nečiste in
problema čne kože
Vzrok za nastanek nečiste kože in aken je
kopičenje roževinas h celic (kera nocitov),
bakterij in maščobe v lojnicah dlačnih
mešičkov. Nastanek nečiste kože spodbujata
tudi dednost in hormonsko neravnovesje.
Naraščanje količine hormonov v krvi
spodbuja žleze lojnice, ki pospešeno
izločajo kožno maščobo. Linija
profesionalnih izdelkov ACNE vključuje
naravne ak vne sestavine, ki sledijo
zahtevam po izboljšanju nečiste kože
in kože z aknami kot posledice
prekomernega izločanja maščobe.

1

2

1 · ČISTILNA PENA

3 · KREMNA MASKA

Šifra: 9160 · Pakiranje: 200 ml

Šifra: 9162 · Pakiranje: 200 ml

globinsko čis

pospeši mikrocirkulacijo

Priporočljivo za mastno, nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje čajevca, poliglukozidi
Osnovno delovanje
Čis lna pena kožo očis odvečnih maščob ter
nečistoč. Umirja ter uravnava ravnovesje maščob in
vlage v koži.
Uporaba
Nanesite jo na vlažen obraz. S pomočjo blazinic
prstov in s krožnimi gibi jo nežno vtrite v kožo.
Sperite z obilico tople vode. Čis lno peno lahko
uporabljate tudi za čiščenje kože na ramenih, hrbtu
in prsih.

Priporočljivo za mastno, nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje lavande (sivke), mijana, rožmarina,
bergamota, izvleček kamilice, olje žitnih kalčkov
Osnovno delovanje
Zmanjšuje prekomerno maščenje kože, deluje blago
an bakterijsko ter adstringentno.
Uporaba
V izdatnejšem sloju jo nanesite na očiščeno,
razmaščeno in tonizirano kožo ter jo pus te delova
15–20 minut. Nato jo sperite z vodo. Če koža ni
ekstremno nečista, lahko z masko krajši čas
masirate. Uporabite jo lahko tudi kot podlago maski
Termo modelage.

2 · TONIK
4 · KREMA ZnO
Šifra: 9161 · Pakiranje: 500 ml
Šifra: 9163 · Pakiranje: 150 ml · home care
osvežilni & adstringentni učinek
3

4

pomirja & deluje adstringetno
Priporočljivo za mastno, nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
ak vni vlažilni kompleks, kafra, eterično olje bora
Osnovno delovanje
Zožuje razširjene pore, uravnava izločanje sebuma,
kožo izdatno vlaži ter deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
Nanesite ga na očiščeno kožo ter pus te, da se vpije.
Primeren je tudi za toniziranje kože na hrbtu,
ramenih in prsih.

Priporočljivo za mastno, nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje čajevca, izvleček hamamelisa, alantoin,
cinkov oksid
Osnovno delovanje
Zmanjšuje hiperak vnost lojnic, kožo umirja ter
deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
V tankem sloju, oziroma točkovno na problema čne
predele, jo nanesite na očiščeno, razmaščeno in
tonizirano kožo ter jo pus te, da se vpije, nato pa
ostanek obrišite. Uporabite jo lahko tudi kot podlago
maski Termo modelage.
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ANTI-AGEING

COLLAGEN
CMF

· lifting
· s patentiranimi mikrosferami
morskega kolagena

Vitalizacijska nega kože
Z naravnim procesom staranja vsebnost
kolagena v koži močno upada, ravno zaradi
slednjega njegovo sintezo z ustrezno
vsakodnevno nego ak vno s muliramo z negovalno linijo COLLAGEN CMF.
Vsebuje izjemne naravne ak vne sestavine,
ki poleg spodbujanja nastajanja kolagena,
intenzivno vlažijo kožo, krepijo procese
obnavljanja, povečujejo sposobnos
zadrževanja vlage ter koži nudijo zaščito
pred neugodnimi zunanjimi stresnimi
dejavniki.

1

1 · EKSTRA VLAŽILNA KREMA
Šifra: 9295 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 9299 · Pakiranje: 200 ml
dolgotrajna hidratacija · brez parabenov
Priporočljivo za normalno, utrujeno & zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
morski kolagen, jojobino olje, avokadovo olje,
izvleček sleza, karité maslo, vitamin E
Osnovno delovanje
Oskrbuje kožo z vlago in preprečuje njeno
prekomerno izhlapevanje. Vitamin E, ki šči celice
pred propadom, intenzivira tudi učinkovanje vseh
drugih sestavin. Takoj po negi je koža bolj napeta –
»li eﬀect«, po nekaj dneh pa bolj čvrsta. Manjše
gubice so opazno zglajene in koža op malno
zaščitena pred prehitrim staranjem.
Uporaba
Za zaključek nege normalne in vidno utrujene kože
nanesite na obraz, vrat in dekolte. Za op malen
izkoristek ak vnih sestavin kremo vtrite z masažo.

2

2 · INTENZIVNA HRANLJIVA KREMA
1

2

Šifra: 9296 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 9336 · Pakiranje: 200 ml
regenera vno delovanje

3

Priporočljivo za ekstremno suho, utrujeno & zrelo
kožo
Ključne ak vne sestavine
morski kolagen, jojobino olje, avokadovo olje, olje
žitnih kalčkov, vitamin E
Osnovno delovanje
Uravnovesi naravno razmerje med lipidi in vlago v
koži. Obnovi naravno energijo celic, poveča imunsko
zaščito in upočasni proces staranja kože. Že po prvi
negi je koža lepo napeta – »li eﬀect«, v nekaj dneh

pa občutno bolj čvrste strukture, mehka in
nahranjena. Manjše gubice izginejo, globina večjih
gub se zmanjša.
Uporaba
Kremo je koristno uporabi za masažo, saj izboljšana
prekrvavitev kože poveča učinkovito izrabo ak vnih
sestavin kreme. Za zaključek nege ekstremno suhe
in vidno utrujene kože nanesite na obraz, vrat in
dekolte.
3 · OČESNA KREMA
Šifra: 439 · Pakiranje: 15 ml · home care
brez paraﬁna
Priporočljivo za vse vrste kože, izboljšuje videz
podočnjakov
Ključne ak vne sestavine
morski kolagen, beta glukan, bodeča lobodika
Osnovno delovanje
Izdatno vlaži, s mula vno vpliva na nastajanje
kolagena ter izboljša prekrvavljenost kože, kar
ugodno vpliva na zmanjšanje podočnjakov. Že takoj
po prvem nanosu so gubice manj izrazite, koža pa
satenasto gladka in lepo napeta. Po tritedenski
vsakodnevni negi se koža revitalizira, učvrs in
poveča odpornost.
Uporaba
Kremo zjutraj in zvečer nežno vmasirajte v kožo pod
očmi in na veke. Kremo lahko uporabljate tudi kot
masko, tako da jo nanesete v debelejšem sloju in jo
po 20 minutah vmasirate v kožo.

VITAMINSKI
POMLAJEVALNI
ELIKSIR
· s provitaminom A

KAROTIN
Ak vna regenera vna nega
Hitri tempo našega vsakdanjika vpliva na
upadanje mladostne vitalnos kože in s tem
tudi našega zadovoljstva. S profesionalno
linijo KAROTIN upočasnimo procese
staranja kože na obrazu, vratu in dekolteju.
V izdelke KAROTIN so vgrajene naravne
ak vne učinkovine, ki spodbujajo proces
obnove celic v povrhnjici, kožo intenzivno
vlažijo, učvrs jo in nevtralizirajo proste
radikale ter, kar je najpomembneje, gladijo
gubice in zmanjšujejo njihovo izraznost.

1

2

1 · HRANLJIVA MASKA

3 · AKTIVNA REGENERATIVNA KREMA

Šifra: 9268 · Pakiranje: 200 ml

Šifra: 9302 · Pakiranje: 200 ml

li ing & an -wrinkle & intenzivna regeneracija

an -age & li ing

Priporočljivo za suho, zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
provitamin A (beta karoten), oljni izvleček korenčka,
izvleček sleza, vitamin A in E
Osnovno delovanje
Suho, zrelo in k luskanju nagnjeno kožo oskrbi z
vlago, hranili in vitamini. Koža dobi svežino in moč za
pospešeno obnavljanje.
Uporaba
Masko v debelejšem sloju nanesite na obraz, vrat in
dekolte ter pus te delova 15-20 minut. Po
pretečenem času masko vmasirajte v kožo / pus te,
da se popolnoma vpije / preostanek obrišite.
Uporabite jo lahko tudi za podlago maski Termo
modelage.

Priporočljivo za suho, zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
ceramidi, karité maslo, oljni izvleček korenčka,
provitamin A (beta karoten), avokadovo olje
Osnovno delovanje
Krema pospešuje regeneracijo celic povrhnjice ter
izboljša in učvrs strukturo kože. Obnovi in ohranja
zaloge vlage v vseh slojih. Manjše gubice zgladi,
globino večjih pa zmanjša.
Uporaba
Krema je priporočljiva za masažo in zaključno nego
suhe ali zrelejše kože ter kot podlaga maski Termo
modelage.

2 · INTENZIVNA VLAŽILNA KREMA
Šifra: 9303 · Pakiranje: 200 ml
3

an -age & an -wrinkle
Priporočljivo za mešano, zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
vlažilni kompleks, ceramidi, alantoin, provitamin A
(beta karoten), avokadovo olje
Osnovno delovanje
Kožo izjemno dobro oskrbi z vlago. Poveča njeno
elas čnost, napetost in regenera vno sposobnost.
Uporaba
Krema je idealna za masažo in zaključno nego
normalne, mastne in nečiste kože.
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ENERGIJSKA
OBNOVA
izčrpane & utrujene kože
· aktivna
pomladitvena nega

VITA DERMA
Za kožo polno energije
Deluje kot neizčrpen eliksir mlados spodbudi obnovo celic ter poživi izsušeno,
izčrpano in utrujeno kožo. Zagotavlja
takojšnjo in učinkovito energijsko
krepitev kože ter predstavlja ak vno
pomlajevalno nego.
+ Izdelki VITA DERMA so idealni za
vsakodnevno uporabo, priporočljivi
pa so tudi za nego ZANJ, saj so
lahke, nemastne strukture.

1 · MULTIAKTIVNI FLUID

1

Šifra: 9992 · Pakiranje: 100 ml · home care

uporabo seruma za revitalizacijo kože, nato pa
predlagamo souporabo VITA DERMA Mul ak vnega
ﬂuida.

izjemen an -age eliksir · regeneracija & učvrs tev

3 · ZAŠČITNA KREMA ZF 30

Priporočljivo za normalno do mastno kožo, kot
podlaga kremi za suho kožo
Ključne ak vne sestavine
pep d karnozin, beta glukan, jojobino olje, eterično
olje geranije, izvlečka ginka in hamamelisa, liposomi AE
Osnovno delovanje
Intenzivna vlažilna nega, ki se učinkovito zoperstavlja
staranju kože! Nevtralizira razdiralno moč pros h
radikalov, pospeši obnovo in podaljša življenjski cikel
kožnih celic ter učvrs strukturo kože.
Uporaba
Nanesite ga kot podlago kremi (suha koža), oz.
samostojno (normalna-mastna koža).

Šifra: 5147 · Pakiranje: 50 ml · home care

2 · ANTI-STRESS SERUM
Šifra: 116 · Pakiranje: 30 ml · home care
takojšnja revitalizacija · »ice eﬀect«
2

3

Priporočljivo za izčrpano in utrujeno kožo
Ključne ak vne sestavine
ﬁtoamin biokompleks, kakavovo maslo, izvleček
ginka, izvleček ginsenga, hialuronska kislina
Osnovno delovanje
»ENERGY BOOST« formula s hladilnim učinkom, ki
kožo poživi v samo 3 minutah! Kožo izdatno navlaži,
pospeši njeno cirkulacijo ter ji v hipu podari svež,
pomlajen videz. Dolgoročno krepi naravno odpornost
kože pro različnim stresnim dejavnikom. Še posebej
priporočljiv za utrujeno in atroﬁrano kožo oz. vselej,
ko je koža izpostavljena psihoﬁzičnim obremenitvam.
Uporaba
Nanesite ga kot podlago kremi / maski. Izognite se
predelu okrog oči! Priporočamo vsaj 3-tedensko

pro sončnim opeklinam & fotostaranju & izsušenos
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
UVA- in UVB-ﬁltri, vitamin E, bisabolol
Osnovno delovanje
Kožo šči pred sončnimi opeklinami ter prezgodnjim
staranjem, ki ga povzročajo UV-žarki in pros
radikali, jo hkra neguje ter pomaga preprečeva
njeno izsuševanje. Primerna za zaščito kože obraza,
vratu in dekolteja pred soncem v vseh letnih časih ter
nepogrešljiva ob uporabi izdelkov PEEL RE-NEW na
osnovi AHA / BHA kislin.
Uporaba
Kremo nanesite na kožo zjutraj, po nanosu izbranih
negovalnih izdelkov.

VISOKO
KONCENTRIRANE
FORMULE
· ekskluzivna nega kože
· brez parafina & parfumov

VITA DERMA
AMPULE
Čudežne kapljice lepote
Formule z visoko vsebnostjo ak vnih
učinkovin delujejo hitro, z vidnimi
rezulta ter zagotavljajo ekskluzivno
nego z izjemnim učinkom! Neprecenljive
za različne vrste in stanja kože, še
posebej kadar koža potrebuje takojšnjo
učinkovito podporo v obliki nove energije,
glajenja gub, vlaženja oz. svežega,
sijočega videza.
V salonu delamo z napravami po
navodilih iz seminarske mape;
za boljše rezultate priporočamo
kombinirano uporabo določenih
ampul z ionoforezo in ultrazvokom.

1

1 · HYALURON
Šifra: 675 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
Priporočljivo za izsušeno kožo
Ključne ak vne sestavine
hialuronska kislina, pantenol (provitamin B5), beta
glukan
Osnovno delovanje
Za intenzivno in dolgotrajno navlažitev kože. Koža
je po nanosu na videz bolj napeta, sveža in
pomlajena. Primerno za vse vrste kože še posebej za
dehidrirano kožo brez tonusa, kožo po 25. letu
staros , ki ji primanjkuje vlage.
+ Primerne za uporabo v kombinaciji z ionoforezo
in ultrazvokom.
2 · COLLAGEN
Šifra: 673 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za zrelo
kožo z izraznostjo gub in kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
morski kolagen, pep d karnozin
Osnovno delovanje
Deluje s takojšnjim učinkom li inga*. Učinek je
opazen na prvi pogled: koža je zglajena, dobi svež
tonus, se napne in zasije z mladostno svežino. Za
nego zrele kože, ki ima izražene gube, za preven vno
an -age nego po 30. letu, za kožo z izraženimi
nepravilnostmi in brez tonusa.
*in vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu

3 · VIT-AMINE COMPLEX
Šifra: 674 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
Priporočljivo za poživitev vseh vrst kože, še posebej
občutljive, tanke in kuperozne kože

Ključne ak vne sestavine
aminokisline, vitamin A, vitamin E
Osnovno delovanje
Omogoča takojšnjo poživitev in regeneracijo! Po negi
je koža opazno bolj prekrvavljena in napeta, polt pa
sijoča, sveža, pomlajena in negovana. Za osvežitev in
vitalizacijo kože po 20. letu, ki je dnevno izpostavljena
številnim okoljskim obremenitvam, prekomernemu
stresu, psihoﬁzičnim preobremenitvam ali kajenju.
+ Primerne za uporabo v kombinaciji z ionoforezo
in ultrazvokom.
Uporaba VITA DERMA ampul HYALURON,
COLLAGEN in VIT-AMINE
Doma: ampulo nanesemo na očiščen in s peno
razmaščen obraz ter vrat in vmasiramo z blazinicami
prstov. Zaključimo z nanosom vlažilne / hranljive
kreme, glede na p kože. Priporočamo 5-dnevno kuro
s ponovitvami vsaj trikrat letno. Pred uporabo
pretresite! 1, 5 ml zadošča za enkraten nanos.
4 · ACNE
Šifra: 663 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
Priporočljivo za problema čno, nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
salicilna kislina (2 %), eterična olja
Osnovno delovanje
Deluje blago an bakterijsko in adstringentno.
Uspešno vpliva na odstranjevanje odmrlih kožnih
celic, pospešuje prekrvavitev kože, pomirja, čis
zamašene lojnice in uravnava njihovo delovanje. Za
nego problema čne, nečiste kože.
Uporaba ampul ACNE
Ampulo pus mo na koži 15 minut, nato speremo in
nanesemo vlažilno kremo ter VITA DERMA Zaščitno
kremo ZF 30 za zaščito pred UV sevanjem. Pred
uporabo pretresite! 1, 5 ml zadošča za enkraten nanos.
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PEEL RE-NEW
Sodoben pristop k eksfoliaciji
Gube, upadel tonus, neenoten ten,
pigmentni madeži, neenakomerna površina,
nečistoče in razširjene pore … Pro vsem
omenjenim in številnim drugim kožnim
pomanjkljivos m - z inovacijo PEEL
RE-NEW! S sodobnim pristopom k
eksfoliaciji na osnovi večno aktualnih
hidroksi kislin, ki omogoča večplastni piling,
posledično intenzivira proces obnove kožnih
celic ter deluje z vsestranskim »RE-NEW«
učinkom.

Nega z izdelki PEEL RE-NEW:
· koži povrne njeno naravno svežino in rožnato
barvo;
· izboljša strukturo epidermisa ter okrepi barierno
funkcijo kože;
· občutno zgladi površino kože ter omili
brazgo ne, nastale kot posledica aken;
· poeno ten kože, posvetli polt ter zmanjša znake
hiperpigmentacije;
· ublaži težave mastne, nečiste kože;
· s mulira sintezo kolagena in hialuronske
kisline, posledično izboljša oskrbo kože z vlago,
zmanjša izražene gube, kožo učvrs ter upočasni
njeno staranje.
REZULTAT: CELOSTNA PRENOVA splošno izboljšanje kožne slike tako na epidermalni
kot tudi dermalni ravni!
ŠTEVILNE MOŽNOSTI UPORABE
Vsestranska funkcionalnost izdelkov PEEL RE-NEW
odpira vrata številnim možnos m njihove uporabe v
vsakodnevni praksi. Uporabite jih lahko za
pomlajevanje, revitalizacijo in vlaženje, globinsko
čiščenje, omejitev razmnoževanja bakterij in
normaliziranje delovanja žlez lojnic ali pa korekcijo
pigmentnih in reliefnih nepravilnos . Za želeno
prenovo vseh vrst kože obraza, vratu in dekolteja ne
glede na starost in spol!
ZA PROFESIONALNO IN DOMAČO UPORABO
AHA eksfoliant STRONG ter RE-WHITE maska sta
namenjena zgolj profesionalni uporabi, ostali izdelki
pa tudi negi doma. Bodisi za vzdrževanje v
kozme čnem salonu doseženih rezultatov bodisi za
samostojno uporabo.

Izdelki PEEL RE-NEW NISO PRIMERNI ZA
(z izjemo Čis lne pene):
· zelo tanko in kuperozno kožo;
· nosečnice, doječe matere, kronične bolnike ter
bolnike, ki se zdravijo s kemoterapijo;
· stranke s herpesom;
· uporabo v času dermatoloških zdravljenj
in sončenja;
· uporabo en teden po depilaciji,
mikrodermoabraziji in drugih pilingih;
· kožo okrog oči ter predele kože s parmanentnim
make up-om, tatuji in kožnimi znamenji (med
postopkom nege je potrebno omenjene predele
ustrezno zašči );
· za kožo z ak vnimi aknami.
+ Izdelkov PEEL RE-NEW ne uporabljajte na
poškodovani in oboleli koži.
ZLATO PRAVILO: ZAŠČITA PRED UV-ŽARKI
Izdelki PEEL RE-NEW na osnovi AHA kislin (AHA
eksfolian , A H A kremi) z odstranjevanjem
poroženele plas kože začasno povečajo fotosenzibilnost kože. Zaradi slednjega so primerni zgolj
za uporabo v poznojesenskem, zimskem ter
zgodnjepomladanskem času; ZA VEČERNO /
NOČNO NEGO. Čez dan je potrebno kožo zašči z
VITA DERMA Zaščitno kremo ZF 30 (glejte stran 16).

1 · AHA ČISTILNA PENA
Šifra: 5143 · Pakiranje: 200 ml · home care
očis & razmas
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
kokosovi glukozidi
Osnovno delovanje
Odstrani obrazna in očesna ličila, kožo temeljito očis
in razmas , ohranja naravno pH ravnovesje kože ter
je ne izsuši.
Uporaba
Primerna za vsakodnevno jutranjo in večerno uporabo.
Nanesite jo na vlažen obraz, vrat in dekolte ter jo nežno
vtrite. Sperite z vodo ter kožo tonizirajte.
2 · BHA EKSFOLIANT
Šifra: 5141 · Pakiranje: 30 ml · home care
pH 3.4
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
mastno, nečisto
Ključne ak vne sestavine
2 % salicilne kisline, izvleček koprive, izvleček hrasta,
pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Prodira globoko v pore, kjer učinkuje izrazito
čis lno, blago an bakterijsko in keratoli čno odstranjuje odmrle ter spodbuja nastajanje novih
kožnih celic, zmanjšuje nastajanje nečistoč, zožuje
razširjene pore, osveži polt ter koži tako zagotovi
pomlajen videz.
Uporaba
Domača uporaba izdelka je primerna za mastno,
nečisto kožo. Zvečer ga nanesite na očiščeno kožo, ga
pus te učinkova vsaj 2 minu , brez izpiranja. Zatem
na kožo nanesite izbrano kremo Afrodita Professional,
primerno za mastno kožo. Priporočamo 1-mesečno
vsakodnevno uporabo s 3-4 ponovitvami letno.
+ Eksfoliant priporočamo pri globinskem čiščenju
obraza v kombinaciji z vapozonom.
AFRODITIN NAMIG: izdelek lahko uporabljate skozi
vse leto, saj ni fotosenzibilen.
3 · AHA EKSFOLIANT LIGHT
Šifra: 5140 · Pakiranje: 30 ml · home care
pH 3.3
Priporočljivo za vse vrste kože, tudi za tanko in
občutljivo
Ključne ak vne sestavine
5,8 % glikolne in mlečne kisline , pek n
Osnovno delovanje
Učinkuje kot nežen organski piling , ki z
raztapljanjem medceličnih povezav odstrani odmrle
kožne celice ter intenzivira proces obnove
epidermisa. Posvetli pigmentne madeže, izboljša
enakomernost tena kože, redeﬁnira – zgladi kožni
relief, ak vira sintezo kolagena ter zmanjša izražene
gube.
Uporaba
Zvečer ga nanesite na očiščeno kožo ter ga pus te
učinkova 10 minut. Nato njegovo delovanje

prekinite z nanosom PEEL RE-NEW Nevtralizatorja.
Po 1-2 minutah Nevtralizator sperite z obilico vode,
kožo obvezno tonizirajte ter nanesite izbrano
negovalno kremo Afrodita Professional (na dan
uporabe AHA eksfolianta na kožo ne nanašajte PEEL
RE-NEW AHA kreme). Eksfoliacijo izvedite 1- (tanka
in občutljiva koža) do 2-krat (debelejša in manj
občutljiva koža) tedensko. Priporočamo 1-mesečno
eksfoliacijsko kuro 2-krat letno. Kure ne izvajajte
med posameznimi profesionalnimi postopki PEEL
RE-NEW.

NA OSNOVI
AHA & BHA KISLIN
· vsestranski
„RE-NEW" učinek
· maksimalna učinkovitost
& visoka toleranca hkrati

4 · AHA EKSFOLIANT STRONG
Šifra: 5139 · Pakiranje: 30 ml
pH 3.4
Priporočljivo za vse vrste debelejše in manj
občutljive kože. Ni primeren za obravnavo kože z
ak vnimi aknami.
Ključne ak vne sestavine
10,4 % glikolne kisline , pek n
Osnovno delovanje
Učinkuje kot intenziven piling, ki z raztapljanjem
medceličnih povezav odstrani odmrle kožne celice
ter intenzivira proces obnove epidermisa, posvetli
pigmentne madeže, izboljša enakomernost tena
kože, redeﬁnira – zgladi kožni relief, ak vira sintezo
kolagena ter zmanjša izražene gube.
Uporaba
1 polno pipeto AHA eksfolianta STRONG nanesite na
kožo, na kateri ste predhodno po potrebi izvedli
postopek eksfoliacije z BHA eksfoliantom. Eksfoliant
pus te učinkova 5 minut. Po izteku časa delovanja
kožo obvezno nevtralizirajte z nanosom PEEL RE-NEW
Nevtralizatorja. Po 1-2 minutah Nevtralizator sperite z
obilico vode. Nego nadaljujte s toniziranjem in
nanosom PEEL RE-NEW RE-WHITE maske.
5 · NEVTRALIZATOR

1

2

Šifra: 5144 · Pakiranje: 200 ml · home care
pH 8
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
natrijev hidrogenkarbonat
Osnovno delovanje
Z dvigom pH vrednos prekine delovanje AHA
kislin ter tako ustavi proces eksfoliacije izven želenih
rezultatov.
Uporaba
Nevtralizator nanesite na kožo po izteku časa
delovanja PEEL RE-NEW Eksfolianta AHA ter ga
pus te učinkova 1-2 minu . Nato ga sperite z
obilico vode.

3

6 · RE-WHITE MASKA
Šifra: 5142 · Pakiranje: 100 g
»RE-NEW« eﬀect · brez parabenov & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
vitamin C, niacinamid, pep d karnozin
4
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Osnovno delovanje
Intenzivna »RE-WHITE« formula z osvežilnim
učinkom, ki pro hiperpigmentaciji deluje na ravni
njenih vzrokov; zmanjšuje melanogenezo (za kar 57
% že po 4 tretmajih*) ter zavira prenos melanosomov
do kera nocitov → posledično zmanjša pigmentne
madeže, izboljša enakomernost tena kože, posvetli
polt ter zagotavlja svež, vidno pomlajen videz kože.
*in-vitro študija

5

6

Uporaba
Masko v prahu zmešajte s Hydro tonikom Hyaluron in
jo nanesite na kožo, na kateri ste predhodno izvedli
postopka eksfoliacije (z BHA in/ali z AHA eksfoliantom)
in nevtralizacije ter jo pus te učinkova 15 minut. Med
nanosom maske se pojavi rahel občutek hlajenja. Kožo
med njenim delovanjem vlažite s Clean up Hyaluron
hydro tonikom v razpršilu. Po končanem času
delovanja masko sperite z obilico mlačne vode ter kožo
tonizirajte. Nego zaključite z masažo z izbrano
negovalno kremo (uporabite lahko katerokoli kremo
Afrodita Professional, razen PEEL RE-NEW AHA
krem).
+ Maska je zelo dober ultrazvočni prevodnik,
uporabljate pa jo lahko vse leto, saj ni fotosenzibilna.
7 · AHA KREMA ZA NOR.-MASTNO KOŽO
Šifra: 5146 · Pakiranje: 50 ml · home care
pH 3.4 · brez parabenov & paraﬁna

7

Priporočljivo za normalno do mastno kožo. Ni
primerna za nego kože z ak vnimi aknami.
Ključne ak vne sestavine
3,15 % glikolne in mlečne kisline , niacinamid,
glicerin
Osnovno delovanje
Moč sadnih kislin za celostno prenovo vaše kože!
Spodbuja obnavljanje kože, blaži znake hiperpigmentacije (temni madeži in pege), poeno polt
ter omili reliefne nepravilnos , nastale kot posledica
aken. Hkra uravnava izločanje sebuma, pomaga
preprečeva mašenje por, kožo izdatno vlaži ter
učinkuje pomlajevalno. Primerna za nočno nego.
Uporaba
Kremo zvečer nanesite na očiščeno in tonizirano
kožo. Priporočamo 1- do 2-mesečno vsakodnevno
uporabo z 2 ponovitvama letno.
POMEMBNO: kreme ne nanašajte na dan
uporabe PEEL RE-NEW AHA eksfolianta ter
neposredno po profesionalnih postopkih PEEL
RE-NEW.
8 · AHA KREMA ZA SUHO KOŽO
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Šifra: 5145 · Pakiranje: 50 ml · home care
pH 3.4 · brez parabenov & paraﬁna
Priporočljivo za suho kožo. Ni primerna za nego
kože z ak vnimi aknami.
Ključne ak vne sestavine
3,15 % glikolne in mlečne kisline , arganovo olje,
glicerin
Osnovno delovanje
Moč sadnih kislin za celostno prenovo vaše kože!
S mulira proces regeneracije kožnih celic, blaži
znake hiperpigmentacije (temni madeži in pege),
poeno polt ter opazno zgladi površino kože. S

spodbujanjem sinteze kolagena in hialuronske
kisline hkra poveča oskrbo kože z vlago, učvrs
njeno strukturo ter zmanjša izraženost gub.
Primerna za nočno nego.
Uporaba
Kremo zvečer nanesite na očiščeno in tonizirano
kožo. Priporočamo 1- do 2-mesečno vsakodnevno
uporabo z 2 ponovitvama letno.
POMEMBNO: kreme ne nanašajte na dan uporabe
PEEL RE-NEW AHA eksfolianta ter neposredno po
profesionalnih postopkih PEEL RE-NEW.
AFRODITIN NASVET: priporočamo in svetujemo,
da pred uporabo izdelkov PEEL RE-NEW AHA
obvezno preberete seminarsko mapo PEEL RENEW AHA – Sodoben pristop k eksfoliaciji.

ZA MASTNO IN
MEŠANO KOŽO
· z močjo amazonskega
kompleksa
· ''matt effect''

HYDRO
CONTROL
Naravno ravnovesje
vlage & maščobe
Učinkovitost izdelkov HYDRO CONTROL
pri reševanju težav mešane do mastne kože
je rezultat delovanja izbranih rastlinskih
izvlečkov iz Amazonskega deževnega gozda,
ki v medsebojni sinergiji uravnavajo
delovanje žlez lojnic, zmanjšujejo
nastajanje mozoljev in ogrcev ter
zagotovijo želeni mat videz kože.

1

1 · VLAŽILNA KREMA
Šifra: 291 · Pakiranje: 50 ml · home care
ma ra & vlaži

2 nekomedogen izdelek

Priporočljivo za mastno, mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
amazonski kompleks, beta glukan, izvleček
hamamelisa
Osnovno delovanje
Kožo izdatno vlaži, deluje blago an bakterijsko in
adstringentno ter uravnava naravno ravnovesje
maščob in vlage v koži. Blaži vnetne procese ter
pomaga preprečeva nastajanje komedonov
(mozoljev in podkožnih ogrcev).
Uporaba
Krema je primerna za vsakodnevno nego mastne
kože.
AFRODITIN NAMIG: še posebej priporočljiva je za
dnevno nego med in po specialni negi s sadnimi
kislinami v kozme čnem salonu, ker zadržuje
op malno raven vlage in kožo dolgotrajno ohranja
lepo in sijočo.

nivojih: zmanjšuje izločanje sebuma in ma ra polt,
navlaži kožo in jo varuje pred izsušitvijo ter uravnava
ravnovesje maščob in vlage v koži.
Uporaba
Mešana koža: po predhodnem čiščenju in
toniziranju (zjutraj in zvečer) na predele, ki so
mastni (t.i. T-predel - čelo, nos, brada) nanesite
serum; na predele, kjer je koža normalna oz. suha pa
vlažilno kremo.
Mastna koža: serum nanesete na celoten obraz, ko
se ta vpije, pa še vlažilno kremo. Lahko ga pa
uporabljate kot samostojno nego.
+ Serum lahko nanesemo večkrat tekom dneva –
vselej, ko se na koži pojavi neprijeten masten sijaj.

2 · MATIRNI SERUM
Šifra: 5158 · Pakiranje: 30 ml · home care
ma ra & vlaži · zmanjšuje mašenje por
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za mastno, mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
amazonski kompleks, eterični olji limone in
rožmarina, vitamin B3
Osnovno delovanje
V trenutku ma ra polt, zmanjšuje prekomerno
izločanje sebuma, zmanjšuje nastajanje mozoljev in
podkožnih ogrcev ter kožo vlaži. Nekomedogena
receptura deluje blago an bakterijsko ter na 3
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3 PEPTIDES
Superiorni an -ageing
Razvojni dosežek moderne dermokozmetologije z BIOLOŠKO-AKTIVNIMI
PEPTIDI, ki kožo pomladi od znotraj
navzven!
Napreden pristop k an -age negi kože se
izraženim znakom staranja zoperstavlja na
ravni njihovih vzrokov. Z močjo biološkoak vnih pep dov deluje neposredno na
kožne celice ter jih spodbudi, da se hitreje
delijo ter sinte zirajo več kolagena,
elas na in hialuronske kisline. Posledično
upočasni kronološko in fotostaranje kože
ter jo vsestransko pomladi: kožo opazno
učvrs , zgladi kožni relief ter deluje z
intenzivnim učinkom korekcije gub.

1 · VLAŽILNA KREMA
Šifra: 5151 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 5201 · Pakiranje: 100 ml

1

2

Priporočljivo za normalno do mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, izvleček rjave alge
Osnovno delovanje
Napredna an -age nega, ki kožo pomladi na ravni
njenih celičnih funkcij! Z reak vacijo vrste dermalnih in
epidermalnih genov spodbudi naravni proces delitve
kožnih celic ter znatno poveča sintezo makromolekul
ekstracelularnega matriksa, odgovornih za čvrstost in
elas čnost kože. Posledično bistveno upočasni njeno
staranje, zmanjša gostoto in volumen gub ter opazno
izboljša kožni tonus.
Uporaba
Kremo nanesite na očiščeno in tonizirano kožo
obraza, vratu in dekolteja ter jo nežno vtrite.
Priporočamo kombinirano uporabo z esenco 3
PEPTIDES.
Nega doma: kremo nanesite zjutraj in zvečer.
Profesionalna nega: kremo nanesite za zaključek
postopka nege in jo vmasirajte.
2 · HRANLJIVA KREMA
Šifra: 5152 · Pakiranje: 50 ml · home care
Šifra: 5202 · Pakiranje: 100 ml

3

Priporočljivo za suho kožo
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, izvleček rjave alge, mandljevo
olje, jojobino olje
Osnovno delovanje
Napredna an -age nega, ki kožo pomladi na ravni
njenih celičnih funkcij! Z reak vacijo vrste dermalnih in
epidermalnih genov spodbudi naravni proces delitve
kožnih celic ter znatno poveča sintezo makromolekul
ekstracelularnega matriksa, odgovornih za čvrstost in

elas čnost kože. Posledično bistveno upočasni njeno
staranje, zmanjša gostoto in volumen gub ter opazno
izboljša kožni tonus.
Uporaba
Kremo nanesite na očiščeno in tonizirano kožo
obraza, vratu in dekolteja ter jo nežno vtrite.
Priporočamo kombinirano uporabo z esenco 3
PEPTIDES.
Nega doma: kremo nanesite zjutraj in zvečer.
Profesionalna nega: kremo nanesite za zaključek
postopka nege in jo vmasirajte.
3 · OČESNA KREMA
Šifra: 5153 · Pakiranje: 15 ml · home care
pro podočnjakom & zabuhlos
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, izvleček rjave alge, izvleček
cekropije, izvleček bodeče lobodike, šipkovo olje,
arganovo olje, kakavovo maslo
Osnovno delovanje
Biološko-ak vna negovalna formula za spočit, vidno
pomlajen pogled! Obudi mladostni potencial
obnavljanja kožnih celic, poveča sintezo kolagena in
hialuronske kisline ter izboljša kakovost papilarnega
dermisa. Posledično zmanjša t. i. gube vranine noge
(- 32,9 %) ter kožo okrog oči opazno napne (+ 15,5
%)*. S spodbujanjem mikrocirkulacije kože,
intenzivnim an edemičnim in drenažnim učinkom
hkra deluje tudi pro podočnjakom, podočesnim
vrečicam in zabuhlos .
*in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2-x dnevno

Uporaba
Kremo nanesite na očiščeno in tonizirano kožo
okrog oči ter jo nežno vtrite.
Nega doma: nanesite zjutraj in zvečer.
Profesionalna nega: kremo nanesite ob zaključku
postopka nege in jo vmasirajte.

4 · INTENZIVNA NOČNA ESENCA
Šifra: 5154 · Pakiranje: 30 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, olje belega limnanta, šipkovo
olje, arganovo olje
Osnovno delovanje
Intenzivira regeneracijo kožnih celic, znatno poveča
sintezo kolagena in hialuronske kisline ter zmanjša
ekspresijo progerina, dokazanega dejavnika
staranja. Posledično bistveno upočasni kronološko
in fotostaranje kože ter jo vsestransko pomladi:
izboljša njeno čvrstost, zgladi kožni relief ter
zmanjša število in amplitudo izraženih gub.
Uporaba
Esenco nanesite na očiščeno in tonizirano kožo
obraza, vratu in dekolteja - kot podlago izbrani
negovalni kremi 3 PEPTIDES ali katerikoli drugi
kremi Afrodita Professional, prilagojeni pu, staros
in trenutnemu stanju kože.
Nega doma: nanesite vsak večer (če je koža suha,
tudi zjutraj).
Profesionalna nega: kremo nanesite ob zaključku
postopka nege in jo vmasirajte.

Rezultat: trodimenzionalni pomlajevalni učinek, ki
ga je v obliki
1. znatno bolj čvrstega tonusa,
2. izboljšane elas čnos in
3. zglajenih gub mogoče vide in obču !
Uporaba
Nega doma: masko v izdatnem sloju nanesite na
očiščeno in tonizirano kožo, jo pus te učinkova
prib. 15 minut ter jo nato sperite z vodo.
Profesionalna nega: v izdatnem sloju jo nanesite na
očiščeno, razmaščeno in tonizirano kožo obraza,
vratu in dekolteja, na katero ste za doseganje
intenzivnejših učinkov predhodno po želji / potrebi
nanesli ampulo 3 PEPTIDES. Masko pus te
učinkova prib. 15 minut. Nato jo sperite z vodo ter
kožo tonizirajte. Nego zaključite z nanosom esence
in izbrane kreme 3 PEPTIDES ali drugih negovalnih
izdelkov Afrodita Professional, prilagojenih pu,
staros in trenutnemu stanju kože.
+ Več o negi z izdelki 3 PEPTIDES, tudi v kombinaciji
z drugimi proizvodi (linijami), lahko preberete v
seminarski mapi Napredne dermo-kozme čne
nege po protokolu Kozme ke Afrodita in 3
PEPTIDES Cell ac ve: Biološko-ak vna nega za
SUPERIORNI ANTI-AGEING.

ANTI-AGEING
Z MOČJO
PEPTIDOV
· brez parabenov
& parafina & silikonov

4

5 · AMPULE
Šifra: 5155 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, ceramidi, hialuronska kislina,
pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Visoko koncentrirane kapljice celično-ak vnih sestavin
z ul ma vnim an -age učinkom! Poživijo celično
proliferacijo, spodbudijo nastajanje »proteinov
mlados « ter rekonstruirajo organizacijo vlaken
papilarnega dermisa. Na ta način odložijo naravni
proces staranja ter bistveno pomladijo dermalno
strukturo kože.
Uporaba
Ampulo neposredno pred uporabo pretresite ter
nato nanesite na očiščeno in tonizirano kožo obraza,
vratu in dekolteja.
Nega doma: v kožo vtrite zjutraj in zvečer ter nego
zaključite z nanosom izbrane negovalne kreme 3
PEPTIDES ali katerekoli druge kreme Afrodita
Professional, prilagojene pu, staros in
trenutnemu stanju kože. Priporočamo 5-dnevno
negovalno kuro z vsaj 3 ponovitvami letno. Pred
uporabo pretresite! 1, 5 ml ampule zadošča za
enkraten nanos.

5

6 · 3D POMLAJEVALNA MASKA
Šifra: 5156 · Pakiranje: 150 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
3 bio-ak vni pep di, arganovo olje
Osnovno delovanje
Deluje na ravni kožnih celic ter obudi njihov
mladostni potencial! Staranju izpostavljena koža
prične delova kot da bi bila mlajša – celice se hitreje
delijo ter sinte zirajo več dermalnih proteinov,
ključnih za obnovo ekstracelularnega matriksa.

6
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pure gold
ANTI-AGE fantazija
čistega razkošja
S KOŠČKI ČISTEGA ZLATA
Delci čistega 24-karatnega zlata, iz skri h
globin zemeljske notranjos , z mehkim
odsevom svetlobe polt ovijejo z razkošnim
sijajem in glamuroznim videzom.
Omogočajo glajenje gubic in gub,
ki ga boste videli in obču li!
Ob delcih čistega zlata so v izdelke PURE
GOLD 24 Ka za popolno moč pomlajevanja
vgrajeni še sojini izoﬂavoni, ki po rezulta h
kliničnih študij dokazano omogočajo
učinkovito an -age zaščito kože ter jo
tako pomladijo tudi za do nekaj let!
Razkošna ANTI-AGE nega učvrs strukturo
kože, izboljša njeno elas čnost in tonus
ter bistveno zmanjša izraženost gub.

1 · RAZKOŠNA DNEVNA KREMA
Šifra: 751 · Pakiranje: 50 ml · home care
brez parabenov & paraﬁna & silikonov

1

Priporočljivo za normalno, mešano in suho kožo
Ključne ak vne sestavine
zlato, sojini izoﬂavoni, karité maslo, pantenol
(provitamin B5), glicerin, beta glukan, aloe vera,
sončnično olje
Osnovno delovanje
Za »zlata leta« normalne, mešane in suhe kože.
Vsebuje razkošje čistega zlata, ki v kombinaciji z
izoﬂavoni koži ponuja občutek glamuroznega
ugodja. Opazno izboljša strukturo kože in podpira
sposobnost njenega obnavljanja, kar se kaže v
zglajenih obraznih linijah in gubah ter vidno
izboljšanem tonusu. Po dragoceni negi je koža
pomlajena in osupljivo lepega videza.
Uporaba
Kremo vsako jutro nanesite na očiščeno in tonizirano
kožo.
2 · RAZKOŠNA NOČNA KREMA

2

Šifra: 752 · Pakiranje: 50 ml · home care
brez parabenov & silikonov

3

Priporočljivo za normalno in suho kožo
Ključne ak vne sestavine
zlato, sojini izoﬂavoni, olje belega limnanta, vitamin
E, ceramidi, beta glukan, aloe vera, izvleček indijske
sene
Osnovno delovanje
Za »zlata leta« normalne in suhe kože. Razkošna
moč čistega zlata v sinergiji z izoﬂavoni zmanjšuje
strukturno okrnjenost obstoječega elas na in
kolagena ter spodbuja nastanek obeh. Edinstvena
an -wrinkle formula spodbuja obnovo kože, ki po

dragoceni negi zasije s pomlajenim videzom,
opazno izboljšanim tonusom ter je na o p svilnato
nežna in mehka.
Uporaba
V primeru normalne kože kremo nanesite zvečer na
očiščeno in tonizirano kožo, v primeru suhe in
atroﬁrane kože kremo uporabljajte kot dnevno in
nočno nego.
3 · RAZKOŠNA OČESNA KREMA
Šifra: 983 · Pakiranje: 15 ml · home care
brez parabenov & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
zlato, ceramidi, sojini izoﬂavoni, beta glukan
Osnovno delovanje
Pomlajevalna formula z delci čistega zlata in
ceramidi spodbuja regeneracijo kože okrog oči,
bistveno izboljša njeno strukturo ter deluje
an oksida vno. Kožo okrog oči učvrs , vidno zgladi
že nastale linije in gube ter upočasni nastajanje
novih. Za prerojen pogled brez izraženih linij in gub,
za »zlata leta« vseh vrst kože.
Uporaba
Kremo vsako jutro in večer z nežnimi krožnimi gibi
nanesite na očiščeno in tonizirano kožo okrog oči.
4 · RAZKOŠNI ELIKSIR
Šifra: 984 · Pakiranje: 30 ml · home care
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za normalno do mastno kožo, kot
podlaga kremi za suho kožo
Ključne ak vne sestavine
zlato, sojini izoﬂavoni, beta glukan, pantenol
(provitamin B5)

Osnovno delovanje
Vsebuje delce čistega zlata, ki spodbujajo komunikacijo
med celicami kože. Visoka koncentracija izoﬂavonov
liposomske oblike s mulira produkcijo kolagena in
obnavljanje kože. Posledično zgladi že izražene gube,
kožo učvrs ter ji podari do 5 let mlajši videz*! Za
samostojno nego normalne do mastne kože ali kot
podlaga kremi za suho kožo. Za obraz, vrat in dekolte.

PURE GOLD 24 Ka (gazo namočimo v čebelji vosek
in modeliramo na obraz).
7 · ZLATI LISTIČI
Šifra: 755 · Pakiranje: 1 set, 50 x 50 (8/1)

Šifra: 754 · Pakiranje: 5 x 1,5 ml · home care

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za zrelo in
suho
Ključne ak vne sestavine
zlato
Osnovno delovanje
Z lomljenjem svetlobe zlato v svoji najčistejši obliki
ustvarja mehke odseve, polt pa je bolj mladostna in
sijoča.
Uporaba
Lis če nanesemo na z ampulami in kremo negovano
kožo (norma v: 4 – 6 lis čev) in jih s prs
vmasiramo. Nego zaključimo s hranljivo masko
PURE GOLD 24 Ka.

brez parabenov & paraﬁna & silikonov

8 · RAZKOŠNA TOPLOTNA OBLOGA

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
zlato, sojini izoﬂavoni, beta glukan, pantenol
(provitamin B5)
Osnovno delovanje
Čudežne kapljice lepote s takojšnjim pomlajevalnim
učinkom! Za takojšnjo podporo ohlapni koži z
izraženimi gubami ter koži brez tonusa. Nudi
učinkovito vlaženje kože, spodbuja proces
prekrvavitve, spodbuja nastajanje kolagena in
elas na ter delitev in obnovo celic.
Uporaba doma
Nega doma: ampulo nanesemo na očiščen in s peno
razmaščen obraz ter vrat in vmasiramo z blazinicami
prstov. Intenzivno vlažimo s tonikom. Zaključimo z
nanosom vlažilne / hranljive kreme, glede na p
kože. Priporočamo 5-dnevno kuro s ponovitvami
vsaj trikrat letno. Pred uporabo pretresite! 1,5 ml
ampule zadošča za enkraten nanos.

Šifra: 756 · Pakiranje: 750 g
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
Ključne ak vne sestavine
čebelji vosek, jojobino olje
Osnovno delovanje
Toplotna obloga s čebeljim voskom in oljem jojobe
deluje izrazito negovalno. Kožo navlaži in ji nudi
mehkobo, elas čnost ter zaščito. Ima blagodejni
učinek pomirjanja kože ter poveča vpijanje ak vnih
učinkovin iz kozme čnih preparatov v kožo. Nudi
odlično podporo vsem negovalnim maskam.
Uporaba
Gazo namočimo v pripravljeno toplotno oblogo iz
čebeljega voska in modeliramo na obraz na katerega
smo predhodno že nanesli masko PURE GOLD 24
Ka. Po 20 minutah delovanja jo odstranimo ter
preostanek maske (glede na p kože) vmasiramo ali
obrišemo.

6 · RAZKOŠNA MASKA

9 · RAZKOŠNI DARILNI SET DAY

Šifra: 5157 · Pakiranje: 200 ml · home care

Šifra: 5197 · Pakiranje: 1 set

brez parabenov & silikonov

Pure GOLD 24ka Razkošna dnevna krema
Pure GOLD 24ka Razkošni eliksir
Pure GOLD 24ka Razkošne ampule 5 x 1,5 ml

*potrjeno s klinično študijo na 20 prostovoljcih pri enomesečni
uporabi 2-x dnevno

Uporaba
V primeru suhe do normalne kože na očiščeno in
tonizirano kožo vsako jutro in večer najprej nanesite
Razkošni an -age eliksir, ko pa se ta vpije, še izbrano
negovalno kremo. V primeru normalne do mastne
kože eliksir uporabljajte samostojno.
5 · RAZKOŠNE AMPULE

Priporočljivo za suho, utrujeno kožo
Ključne ak vne sestavine
zlato, sojini izoﬂavoni, olje belega limnanta,
kakavovo maslo, karité maslo, beta glukan, izvleček
indijske sene, aloe vera, izvleček korenčka
Osnovno delovanje
Za »zlata leta« utrujene kože obraza, vratu in
dekolteja. Osupljiva kombinacija čistega zlata in
izoﬂavonov spodbuja obnovo suhe, zrele in z
zunanjimi stresnimi dejavniki zaznamovane kože. V
kombinaciji z dragoceno ampulo PURE GOLD 24 Ka
pomaga okrepi zaščitno funkcijo kože in z
dovajanjem ak vnih snovi poveča njeno navlaženost,
vitalnost in elas čnost.
Uporaba
Masko v debelejšem sloju nanesemo na očiščeno in
tonizirano kožo ter jo pus mo delova 20 minut.
Preostanek maske obrišemo ali nežno vmasiramo v
kožo.
AFRODITIN NASVET: učinkovitost maske lahko
povečamo z ampulami in luksuzno toplotno oblogo

INTENZIVNA
POMLAJEVALNA
FORMULA
· koščki čistega 24-karatnega
zlata & sojini izoflavoni
· privilegij za kožo

4

5

Uporaba
Po priloženih navodilih.
10 · RAZKOŠNI DARILNI SET NIGHT

6

Šifra: 5198 · Pakiranje: 1 set
Pure GOLD 24ka Razkošna nočna krema
Pure GOLD 24ka Razkošni eliksir
Pure GOLD 24ka Razkošne ampule 5 x 1,5 ml
Uporaba
Po priloženih navodilih.
+ Za natančno zaporedje izvedbe tretmaja po
protokolu Kozme ke Afrodita poglejte seminarsko
mapo Pure gold 24ka: Razkošna an -age nega s
koščki čistega 24-karatnega zlata.

9, 10
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ZNANOST DERMOKOZMETOLOGIJE
· za obraz & vrat & dekolte
· za vse vrste kože

Dermo-cosmetology

BRILLIANT
Impresivni pomlajevalni učinki
Pres žni serum predstavlja NOVO
DIMENZIJO ANTI-AGE NEGE, dosega
najvišje standarde kakovos in vaši koži
ponuja vso razkošje, ki ga potrebuje!
IZJEMEN NAPREDEK ZNANOSTI
Serum s mulira naravne, ﬁziološke
funkcije kože, ki koži omogočajo, da čim
dlje ostane gladka, napeta in voljna.
Na ta način ne blaži in odpravlja zgolj
izraženih nepravilnos na koži, temveč
cilja na njihove ključne vzroke. Prav
zaradi slednjega, ga uvrščamo med novo
generacijo dermo-kozme ke oziroma v
segment kozmecev kov; gre za izdelke,
ki imajo več kot kozme čni, pa vendar ne
zdravilni učinek.

1 · SERUM MLADOSTI
Šifra: 5203 · Pakiranje: 100 ml · home care
za obraz & vrat & dekolte · brez parabenov

1

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
biološko ak vni pep di, ceramidi, morski kolagen,
olje belega limnanta, pantenol (provitamin B5),
mikrokapsule vitamina E
Osnovno delovanje
Zagotavlja takojšnji učinek li inga, 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 %)**.
*in vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu
**in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh
uporabe 2-x dnevno

Uporaba
Serum nanesite na očiščeno in tonizirano kožo
obraza, vratu in dekolteja - kot podlago negovalni
kremi (suha koža) ali samostojno (normalnamešana koža).
+ Več o negi z Brilliant Serumom mlados , tudi v
kombinaciji z drugimi proizvodi (linijami), lahko
preberete v seminarski mapi Napredne dermokozme čne nege po protokolu Kozme ke Afrodita.

WELLNESS NEGA
obraza & telesa
27

WINE
THERAPY
Naravna ANTI-AGE
nega obraza & telesa
Grozdje in vino vsebujeta več kot soč
sestavin, med katerimi so za kožo
neprecenljivi vitamini, minerali in sadne
kisline, ki se učinkovito zoperstavljajo
znakom staranja. Poleg tega sta tudi vir
polifenolov - naravnih an oksidantov, ki
delujejo pro pros m radikalom, s čimer
ohranjajo prožnost kože, šči jo lipide in
proteine, koži pa zagotavljajo gladkost in
mehkobo.
Izdelki s preverjeno močjo grozdja so
naravni in vzpostavljajo ravnovesje med
vlago ter lipidi v koži, gladijo gube in
upočasnijo proces staranja.

1 · GRAPE-VITAMIN CONCENTRAT
Šifra: 479 · Pakiranje: 30 ml · home care
suho olje · kože ne mas

1

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
kožo in kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
olje grozdnih pečk, linolna in oleinska kislina,
vitamin A, E
Osnovno delovanje
Idealna sestava olja grozdnih pečk ter vitaminov E in
A spodbuja obnavljanje, kožo pomladi in ohranja
naravno strukturo povrhnjice. Z vsakodnevno
uporabo se zmanjšajo gubice, okrepi naravna
zaščita pred prehitrim staranjem, izboljša čvrstost in
napetost kože, ki zables z mladostno svežino.
Grape-Vitamin Concentrat kože ne mas in se hitro
vpije.
Uporaba
Grape-Vitamin Concentrat nanesite na obraz, vrat in
dekolte pred nanosom kreme.
2 · VLAŽILNA VINSKA KREMA

2

Šifra: 662 · Pakiranje: 50 ml · home care
spodbuja naravno delovanje kože & vlaži

3

Priporočljivo za normalno do mešano kožo
Ključne ak vne sestavine
izvleček belega grozdja, izvleček šampanjca, olje
grozdnih pečk
Osnovno delovanje
Je prava zakladnica naravnih virov za sijajen in
mladosten videz kože. S pomočjo blagodejnega
vlažilnega kompleksa, olja grozdnih pečk, izvlečka
belega grozdja in šampanjca predstavlja bogato
vlažilno in obnovitveno nego obraza, vratu in
dekolteja. Spodbuja naravno delovanje kože in omili

prezgodnje znake staranja.
Uporaba
Kremo nanesite na dobro očiščeno in tonizirano kožo.
V primeru, da ima koža izrazite znake zrelos - gube,
izgubo čvrstos ali videz utrujene kože brez sijaja,
pred uporabo kreme nanesite Grape-Vitamin
Concentrat.
3 · HRANLJIVA VINSKA KREMA
Šifra: 661 · Pakiranje: 50 ml · home care
ohranja hidro-lipidno ravnovesje
Priporočljivo za suho kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
izvleček belega grozdja, izvleček šampanjca, olje
grozdnih pečk, sojino olje, olje žitnih kalčkov
Osnovno delovanje
Črpa moč iz žlahtnos grozdja in olja grozdnih pečk v
sinergiji s sojo in žitnimi kalčki. Bogata nega kožo
oskrbuje s hranilnimi snovmi, lipidi in vlago,
spodbuja njeno naravno obnavljanje ter omili znake
prezgodnjega staranja.
Uporaba
Kremo nanesite na dobro očiščeno in tonizirano kožo.
V primeru, da ima koža izrazite znake zrelos - gube,
izgubo čvrstos ali videz utrujene kože brez sijaja, pred
uporabo kreme nanesite Grape-Vitamin Concentrat.
4 · MASKA ŠAMPANJEC
Šifra: 477 · Pakiranje: 200 ml
»rejuvena on«
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za kožo
brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
izvleček belega grozdja, izvleček šampanjca, olje
grozdnih pečk, jojobino olje, vitamin A, E, pantenol

5 · VINSKI PILING ZA TELO

bezga in taninske kisline, grova trava (centella
asia ca), karité maslo
Osnovno delovanje
Poleg dragocenih sestavin iz grozdja vsebuje
edinstveni biokompleks, sestavljen iz ekstraktov
tropskega mandlja, črnega bezga in taninske kisline.
Izboljšuje elas čnost kože, jo učvrščuje, pospešuje
mikrocirkulacijo ter šči pred prezgodnjim
staranjem. Izvleček »centelle asia ce« ( grove
trave) ima ob tem drenažni učinek, krepi elas čnost
kože in jo regenerira. Dodano karité maslo kožo
vlaži, neguje, hrani, pomirja ter šči pred izsušitvijo.
Uporaba
Priporočamo kot zaključek nege z masko peel-oﬀ, kot
celovito zaokroženo nego telesa in za vsakodnevno
nego doma.

Šifra: 476 · Pakiranje: 250 ml

8 · VINSKA MASKA PEEL-OFF

osvežitev

Šifra: 651 · Pakiranje: 2400 g

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
izvleček šampanjca, naravni abrazivi
Osnovno delovanje
Nežno odlušči površinski sloj odmrlih celic povrhnjice
in ohranja naravne zaloge vlage.
Uporaba
Zelo suha in občutljiva koža – v piling vmešajte nekaj
kapljic naravnega masažnega olja Grozdje; mastna
koža – piling nanesite na suho kožo. Po nanosu pilinga
kratek čas nežno masirajte, da se odmrle celice
odluščijo in sperite z obilico tople vode.

spodbujena regeneracija

(provitamin B5)
Osnovno delovanje
Visoko vredne številne učinkovine ekstrakta šampanjca
in grozdja, so v maski oplemenitene še z vitaminskim
kompleksom in nenasičenimi maščobnimi kislinami
izbranih naravnih olj. Maska nežno odstrani sloj
odmrlih celic, izboljša prekrvavitev in vlažnost kože ter
spodbudi njeno obnavljanje. Po negi je koža vidno
pomlajena in okrepljena je njena naravna odpornost
pred prehitrim staranjem.
Uporaba
Po izteku 20-minutnega delovanja preostanek
maske za op malne rezultate nege vmasirajte ali
sperite s toplo vodo.

6 · VINSKA MASAŽNA KREMA
Šifra: 478 · Pakiranje: 200 ml
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
utrujeno
Ključne ak vne sestavine
izvleček belega grozdja, izvleček šampanjca, olje
grozdnih pečk, žitnih kalčkov, vitamin A in E
Osnovno delovanje
Žlahtnost produktov grozdja v sinergiji z olji,
boga mi z nenasičenimi maščobnimi kislinami,
oskrbijo kožo s hranilnimi snovmi, lipidi in vlago.
Spodbujajo proces obnavljanja in okrepijo zaščito
kože pred škodljivimi zunanjimi vplivi.
Uporaba
Po masaži preostanek kreme, ki ga koža ni vpila, le
rahlo popivnajte. Krema je primerna tudi kot
podlaga maski Termo modelage.
AFRODITIN NAMIG: v primeru, da ima koža izrazite
znake zrelos – gube, izgubo čvrstos ali videz
utrujene kože brez sijaja, pred uporabo kreme
nanesite Grape-Vitamin Concentrat.

S PREVERJENO
MOČJO GROZDJA
· obraz & telo
· SPA razvajanje za vidno
pomlajeno kožo
· NE vsebujejo vazelina,
silikonov, parabenov
in umetnih barvil

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
Ključne ak vne sestavine
izvleček grozdja, algina , silicijeva prst, bela in rdeča
glina
Osnovno delovanje
Vsebuje pomirjujočo belo in hranljivo rdečo glino ter
boga izvleček grozdnih pečk. Maska kožo očis ,
pospešuje odstranjevanje toksinov, odvečne vode,
nečistoče in odmrlih celic s kože telesa. Ob tem
neguje in deluje pomlajevalno, saj spodbuja
regeneracijo kože in jo hrani. Za stranko zelo prijeten
postopek ima blag termični učinek.
Uporaba
Vinsko peel-oﬀ masko pripravite po priloženem
navodilu in nanesite na želene predele: prsi /
trebuh. Namazane predele prekrijte s folijo in za
dodatno ugodje še z odejo. Masko pus te delova
30 minut. Takoj po nanosu maska nekoliko hladi. Po
15 minutah nastopi prijeten termični učinek z blago
hiperemijo. Občutek toplote lahko traja še nekaj
časa po odstranitvi maske. Masko odstranite,
preostanek pa izmijte s toplo vodo. Nego prsi /
trebuha nadaljujte z Vinskim učvrs tvenim
lo onom, ki mu po potrebi dodajte še nekaj kapljic
suhega olja – Grape-vitamin concentrata.

4

5

6

7

7 · VINSKI UČVRSTITVENI
LOTION ZA TELO
Šifra: 652 · Pakiranje: 250 ml · home care
učvrstitev & izboljšanje elas čnos
Ključne ak vne sestavine
izvleček belega grozdja, tropskega mandlja, črnega

8
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MILK &
HONEY
Omamno dišeča
pro-age nega telesa
Dišeča sinergija ma čnega mlečka, karité
masla, izvlečka kokosa in "zlatega" olja
jojobe zagotavlja intenziven negovalni
učinek, ki ga je moč vide in obču !
Bogata hranljivo-regenera vna nega koži
v vseh življenjskih obdobjih povrne njeno
naravno svežino in voljnost, učvrs njeno
strukturo ter jo naredi neverjetno mehko.
Z močnim an oksida vnim delovanjem
hkra krepi njen naravni obrambni
mehanizem ter vzpostavlja učinkovito
pro-age zaščito.

1

1 · PILING S SLADKORJEM

3 · MASLO ZA TELO

Šifra: 654 · Pakiranje: 200 g · home care

Šifra: 655 · Pakiranje: 250 ml · home care

vitalizacija & gladkost · za telo

pro izsuševanju & strijam

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
karité maslo, rjavi sladkor, jojobino olje
Osnovno delovanje
Učinkovito odlušči sloj odmrlih celic povrhnjice in
nudi bogato razvajanje koži, ki je po uporabi
očiščena, gladka in mehka.
Uporaba
Nežno vmasirajte in nato izperite. Nego nadaljujte z
MILK & HONEY hranljivo masko / maslom za telo.
Pred uporabo premešajte.

Priporočljivo za nego vseh vrst kože, še posebej za
zelo suho
Ključne ak vne sestavine
karité maslo, izvleček ma čnega mlečka, jojobino
olje
Osnovno delovanje
Omogoča sproščujočo masažo, ki kožo izdatno
neguje ter šči pred izsuševanjem. Pomaga
preprečeva pojavnost strij. Po negi postane koža
občutno bolj gladka in mehka.
Uporaba
Maslo nanesemo na telo in vmasiramo v kožo.
Masažno tehniko izberite na podlagi lastnih izkušenj
in želja stranke.

2 · MLEČNA KOPEL
Šifra: 657 · Pakiranje: 1000 ml

4 · HRANLJIVA MASKA
hranljiva & spros tvena nega

2

3

Priporočljivo za suho in zrelo kožo, z opaznimi znaki
staranja
Ključne ak vne sestavine
izvleček ma čnega mlečka, kokosovo mleko
Osnovno delovanje
Kremna tekstura z vonjem sladke vanilije za
nepozabne wellness rituale! Učinkuje izrazito
negovalno ter zagotavlja ugodje kraljevske
spros tve.
Uporaba
2 dl kopeli vlijte v kad s toplo vodo (2 dcl / 100 l
vode). Po kopeli priporočamo masažo z Milk &
Honey Maslom za telo.

Šifra: 656 · Pakiranje: 250 ml
Šifra: 658 · Pakiranje: 2000 ml
vlaženje & regeneracija
brez parabenov, paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za suho in zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
kokosovo mleko, izvleček ma čnega mlečka,
kokosovo olje, vitamin E
Osnovno delovanje
Sinergija izvlečkov kokosa, ma čnega mlečka in
»zlatega« olja jojobe nudi koži bogato oskrbo s
hranilnimi snovmi, vlago in mladostno svežino. Koža
je po uporabi napeta, na o p pa nežna in gladka.
Uporaba
Masko v debelejšem sloju nanesite na obraz in telo. Po

15–20 minutah preostanek maske vmasirajte v kožo.
AFRODITIN NAMIG: za povečano vpojnost in
delovanje maske priporočamo, da po nanosu maske
telo ovijete s folijo in grelno odejo, da se maska še
bolje vpije.

INTENZIVNA
HRANLJIVOREGENERATIVNA NEGA

+ PRIPOROČAMO, da z izdelki MILK & HONEY
izvedete Kleopatrin pomlajevalni ritual; več lahko
preberete v seminarski mapi MILK & HONEY
obnovitvena nega kože z mogočnimi zakladi
narave.

· 100% negovalni učinek
· brez parabenov, parafina,
silikonov, vazelina
& umetnih barvil

4

31

Phyto-aromatherapy

FACE MASK
Bogastvo hranljivih snovi,
vitaminov & mineralov
Nega z izbranimi obraznimi maskami
poskrbi za hranljivo / vlažilno nego, ki jo
koža potrebuje. Pravilno izbrana maska
koži ponuja več hranljivih snovi, vlage,
vitaminov in mineralov ter lahko naredi
prave majhne čudeže. Ob nanosu maske na
obraz se pospešita čiščenje in prekrvavitev
kože, uravna se sorazmerje med vlago in
lipidi, koža se pomiri, spros jo pa se tudi
misli in telo.
+ PRIPOROČILO: maske lahko
uporabljate tudi za masažo, namesto
masažne kreme oziroma masažnih olj.

1

3

5

2

4

1 · ASTRINGENT MASKA

3 · CALMING MASKA

Šifra: 9883 · Pakiranje: 200 ml

Šifra: 959 · Pakiranje: 200 ml

Priporočljivo za mastno, nečisto kožo z razširjenimi
porami
Ključne ak vne sestavine
eterična olja ciprese, bazilike, bergamota, brina in
geranije, izvlečki žajblja, sleza in repinca, ak vni
absorben sebuma
Osnovno delovanje
Zožuje razširjene pore, s kože absorbira odvečni
sebum in nečistoče ter vzpostavlja njeno naravno
hidrolipidno ravnovesje. Deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
Masko premešajte ter v izdatnem sloju nanesite na
očiščen in toniziran obraz, vrat in dekolte. Po 15 do
30 minutah jo sperite z vodo.

brez parabenov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
vzdraženo kožo
Ključne ak vne sestavine
niacinamid, eterično olje lavande (sivke)
Osnovno delovanje
Učinkovito blaži vzdraženost kože, ki se kaže v pojavu
rdečice, zabuhlos , prekomernega luščenja, aken
ipd. ter deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
V izdatnem sloju jo nanesite na očiščen in toniziran
obraz, vrat in dekolte ter jo po približno 15 minutah
sperite z vodo.

2 · ANTI-STRESS MASKA

4 · MASKA MELONA

Šifra: 9884 · Pakiranje: 200 ml

Šifra: 9167 · Pakiranje: 200 ml

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za nego
kože z razširjenimi kapilarami
Ključne ak vne sestavine
eterična olja limone, lavande (sivke), ciprese,
izvlečki papaje, bršljana, sleza, vitamin A, E,
pantenol (provitamin B5), jojobino olje
Osnovno delovanje
Učinkuje an stresno in je izjemno blagodejna za vse
kože z razširjenimi kapilarami. Obnavlja povrhnjico,
izboljša in utrdi strukturo kože ter izdatno vlaži.
Pordelost kože se vidno zmanjša.
Uporaba
Masko v izdatnejšem sloju nanesite na očiščen obraz,
vrat in dekolte. V primeru nege kože z razširjenimi
kapilarami za podlago priporočamo Kamilica
an stress serum za občutljivo in kuperozno kožo. Po
15 minutah masko sperite z mlačno vodo.

»li eﬀect«
Priporočljivo za vse vrste kože, za hidratacijo
Ključne ak vne sestavine
gel aloe vere, izvleček kumaric
Osnovno delovanje
Koži v zelo kratkem času nadomes pomanjkanje
vlage. Ker dobijo celice zadostno količino vlage,
nabreknejo in koža se napne ("li eﬀect") ter zgladi.
Izjemna svežina in zdrav sijaj kože sta opazna takoj.
Uporaba
Masko v izdatnejšem sloju nanesite na očiščen
obraz, vrat in dekolte. Po 15 minutah jo sperite z
mlačno vodo. Masko priporočamo tudi za vlaženje
kože telesa, še posebej po sončenju.

5 · MASKA ŽAJBELJ
Šifra: 9169 · Pakiranje: 200 ml
Priporočljivo za mastno, nečisto kožo z izsušeno
povrhnjico
Ključne ak vne sestavine
eterično olje žajblja, bazilike, evkaliptusa, izvleček
žajblja, kafra
Osnovno delovanje
Zmanjšuje prekomerno izločanje sebuma, deluje
blago an bakterijsko ter adstringentno. Omili
pojavnost pičnih znakov nečiste kože.
Uporaba
V izdatnem sloju jo nanesite na očiščen in toniziran
obraz, vrat in dekolte ter jo po približno 15 minutah
sperite z vodo.

prenovi in pomladi obraz, vrat, dekolte in prsi s
pomočjo naravnih sestavin, ker kožo napne in zgos
njeno strukturo, spodbudi ak vnost mišic v koži
(pasivna gimnas ka) in tako vpliva na njihovo
utrditev. Izboljša čvrstost prsi, zgladi gubice in
zmanjša mimične gube, zoži pore, zmanjša očesne
žepke in oteklost vek, izboljša prekrvavitev kože ter ji
vrne svežino.
Uporaba
Masko zmešajte v homogeno maso – prah zmešate z
vodo. Masko nanesite s čopičem v smeri poteka
mišic in pus te, da se strdi. Po izteku 30-minutnega
delovanja masko odstranite tako, da nanjo najprej
names te mokro kompreso. Nato masko še
dodatno zmehčate z gelno masko Base neutral in
umijete z obilico toplo vode.

ŠIROKA PALETA
MASK ZA VSE
VRSTE KOŽE
· nepogrešljiv spremljevalec
vsake lepotne nege

9 · PEEL-OFF MASKA ZELENI ČAJ
6 · MEDNA MASKA »M«
Šifra: 9231 · Pakiranje: 150 g
Šifra: 8164 · Pakiranje: 200 ml
revitalizacija
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za mastno, nečisto kožo, za pomiritev
po globinskem čiščenju obraza
Ključne ak vne sestavine
eterična olja brina, geranije, lavande (sivke),
poprove mete, med, izvleček hrasta, cinkov oksid
Osnovno delovanje
Kožo pomirja ter ublaži posledice njenega čiščenja.
Deluje blago an bakterijsko, zožuje pore ter
uravnava delovanje žlez lojnic.
Uporaba
V izdatnem sloju jo nanesite na očiščen in toniziran
obraz, vrat in dekolte ter jo po približno 15 minutah
sperite z vodo.
7 · MEDNA MASKA »S«

Priporočljivo za normalno, mešano in mastno kožo
Ključne ak vne sestavine
silicijeva prst, bela in zelena glina, izvleček zelenega
čaja
Osnovno delovanje
S kože absorbira odvečni sebum, jo globinsko očis
ter deluje z intenzivnim vlažilnim učinkom. Kožo
občutno osveži in opazno učvrs .
Uporaba
Masko je priporočljivo uporablja 2-x tedensko po
posebnih navodilih za uporabo. Omogoča hitre in
takoj vidne učinke osvežitve kože ter jo zašči pred
dolgotrajnejšim izpostavljanjem stresnim vplivom
okolja. Masko praškaste teksture pomešamo z
izbranim tonikom (Hyaluron, Chamomile, Vitamin
A), da dobimo gladko, homogeno zmes. Masko
pus mo učinkova 20 minut, nato jo speremo.

Šifra: 8165 · Pakiranje: 200 ml

6
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10 · PEEL-OFF MASKA GROZDJE
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Šifra: 9229 · Pakiranje: 150 g
Priporočljivo za suho, atroﬁrano kožo, za pomiritev
po globinskem čiščenju obraza
Ključne ak vne sestavine
med, eterično olje geranije, eterično olje lavande
(sivke)
Osnovno delovanje
Umirja znake vzdražene in občutljive kože, pospeši
njeno prekrvavitev ter kožo vidno zgladi. Priporočamo
jo po vsakem čiščenju in kot sestavni del kompleksne
nege suhe kože.
Uporaba
Masko nanesite na dobro očiščeno in tonizirano
kožo ter jo po 15 minutah sperite z mlačno vodo.
8 · LIFTING MASKA
Šifra: 5208 · Pakiranje: 50 g
intenziven učinek li inga
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
bodeča lobodika, modrozelena alga (alga spirulina)
Osnovno delovanje
Li ing maska brez kirurškega posega že v 30 minutah

an -ageing
Priporočljivo za normalno do suho, zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
silicijeva prst, bela in rdeča glina, olje grozdnih pečk
Osnovno delovanje
Spodbuja regeneracijo in mikrocirkulacijo kože, jo
izdatno vlaži ter deluje z intenzivnim pomlajevalnim
učinkom. Pomiri občutljivo in revitalizira utrujeno
kožo.
Uporaba
Masko je priporočljivo uporablja 2-x tedensko po
posebnih navodilih za uporabo. Omogoča hitre in
takoj vidne učinke osvežitve kože ter jo zašči pred
dolgotrajnejšim izpostavljanjem stresnim vplivom
okolja. Masko praškaste teksture pomešamo z
izbranim tonikom (Hyaluron, Chamomile, Vitamin
A), da dobimo gladko, homogeno zmes. Masko
pus mo učinkova 20 minut, nato jo speremo.

9
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11 · ENERGIJSKA MASKA »R«

14 · POLYMOIST MASKA CAVIAR EXTRACT

Šifra: 9887 · Pakiranje: 150 ml

Šifra: 5172 · Pakiranje: 1/1

revitalizacija & li ing

»li eﬀect«

Priporočljivo za vse vrste kože, za obraz, vrat,
dekolte & prsi; ni primerna za tanko, kuperozno in
občutljivo kožo
Ključne ak vne sestavine
kompleks eteričnih olj limonske trave, črnega popra,
čajevca, vlažilni kompleks bršljana in alge, gel aloe
vere, pantenol (provitamin B5)
Osnovno delovanje
Maska je namenjena pospešitvi mikrocirkulacije
kože – na takšen način je povečana tudi njena
oksigenacija. Odlična je pri intenzivnem čiščenju
mastne in nečiste kože, saj deluje globinsko in
an bakterijsko.
Suhi in utrujeni koži povrne njeno vitalnost in
čvrstost, hkra pa poskrbi tudi za učvrs tev in
''li ing'' kože tako na obrazu, vratu, dekolteju, kakor
tudi učvrs tev prsi.
Uporaba
Pretresite, nanesite na obraz, vrat, dekolte in prsi.
Pojav hiperemije je povsem naraven in je posledica
povečane mikrocirkulacije kože in delovanja maske.
Po 5-20 minutah (glede na odziv posamezne
stranke, glede na intenzivnost hiperemije) sperite s
hladno vodo in kožo pomirite s hladnimi vodnimi
oblogami.

Priporočljivo za kožo, ki izraža znake staranja
Ključne ak vne sestavine
ak vne snovi izvlečka kaviarja, naravna kolagenska
vlakna, hidroliziran elas n
Osnovno delovanje
Deluje kot pomlajevalni eliksir, ki s mulira
mikrocirkulacijo, metabolizem in regeneracijo kože,
krepi njen obrambni mehanizem, jo izdatno vlaži ter
spodbuja naravno produkcijo kolagena. Po negi
postane koža čvrsta, prožna, sijoča ter svilnata na
o p. Mimične gubice okrog oči in ust se zgladijo.

12 · POLYMOIST MASKA NATURE
Šifra: 5170 · Pakiranje: 1/1
učvrs tev

13

Priporočljivo za suho, dehidrirano in občutljivo kožo
Ključne ak vne sestavine
naravna kolagenska vlakna
Osnovno delovanje
Znatno poveča kapaciteto zadrževanja vlage v koži,
posledično poveča njen volumen ter zapolni
nepravilnos obraza, nastale kot posledica staranja.
Kožo učvrs , izboljša njeno prožnost ter učinkuje
sproščujoče. Po negi postane koža sveža, lepo
napeta in voljna.
13 · POLYMOIST MASKA
AHA COMPLEX & GREEN TEA
Šifra: 5171 · Pakiranje: 1/1

14

regeneracija
Priporočljivo za kožo brez tonusa, utrujenega videza
Ključne ak vne sestavine
kompleks sadnih kislin, izvleček zelenega čaja,
naravna kolagenska vlakna
Osnovno delovanje
Intenzivira naravni proces regeneracije kožnih celic,
kožo šči pred posledicami delovanja pros h
radikalov, jo revitalizira in osveži. Izboljša
enakomernost tena kože, zgladi njen relief ter
upočasni njeno staranje. Po negi postane koža
opazno bolj prožna in čudovito čvrsta. Primerna za
normalno do mastno kožo pustega in utrujenega
videza.

Uporaba vseh POLYMOIST mask
Suho polymoist masko položimo na očiščeno,
razmaščeno in tonizirano kožo obraza in vratu ter
določimo mesta odpr n za usta in nos (po potrebi tudi
za oči). Naredimo zareze za odpr ne ter masko
navlažimo s tonikom Afrodita Professional, izbranim
glede na vrsto in potrebe kože. Masko modeliramo ter
pus mo, da učinkuje približno 20 minut. Med njenim
delovanjem kožo vlažimo s Clean up Hyaluron hydro
tonikom v razpršilu. Po izteku časa delovanja masko v
enem kosu odstranimo ter na kožo nanesemo
ustrezne negovalne izdelke.
POMEMBNO: ker so maske FACE MASK obogatene
s številnimi 100% naravnimi eteričnimi olji, je pojav
hiperemije in blagega, žgočega občutka na koži
povsem normalen pojav – pri nadaljevanju nege v
nekaj minutah omenjeni učinki izzvenijo.

UČVRSTITEV &
REVITALIZACIJA
· z zakladi narave

FACE &
BODY MASK
Osvežujoča nega
obraza in telesa

1

1 · WHITE CHOCO MASKA

3 · MASKA LIMONA

Šifra: 744 · Pakiranje: 250 ml · home care
Šifra: 745 · Pakiranje: 2000 ml

Šifra: 9149 · Pakiranje: 200 ml
vitalizacija

spros tev

2

Priporočljivo za suho, utrujeno, stresu izpostavljeno
kožo ter med in po sončenju
Ključne ak vne sestavine
vitamin E, bisabolol, kakavovo maslo, karité maslo,
izvleček kokosove vode, eterično olje mete, ceramidi
Osnovno delovanje
Maska kožo pomirja, ji prinaša visoko vredna
hranila, vlago ter učinkovito zaščito pred staranjem.
Namenjena je utrujeni, suhi in atroﬁrani koži ter
koži, ki je bila izpostavljena stresnim zunanjim
dejavnikom in UV-žarkom.
Uporaba
Masko nanesite v debelejšem sloju, pus te, da se
vpije in preostanek vmasirajte v kožo.
2 · TERMO MODELAGE MASKA
Šifra: 9278 · Pakiranje: 400 g

3

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
kuperozno kožo
Ključne ak vne sestavine
eterična olja limone, geranije, ciprese, izvleček
hamamelisa
Osnovno delovanje
Učvrs , vitalizira in izboljša strukturo kože. Izjemno
blagodejna je za pordelo in občutljivo kožo. Že po
prvi uporabi je koža pomirjena, mehka in lepega
tonusa.
Uporaba
Masko v izdatnejšem sloju nanesite na očiščen
obraz, vrat in dekolte. Po 15 minutah jo sperite z
mlačno vodo. Maska je posebno priporočljiva pri
posebnih negah priprave kože obraza in telesa na
poletje v času dolgotrajnega izpostavljanja soncu.
AFRODITIN NAMIG: z masko učinkovito zašči te
tudi kožo z izrazito pojavnostjo kapilar pred
postopkom Body wrappinga.

an -ageing
Priporočljivo za zrelo, suho in nečisto kožo
Ključne ak vne sestavine
termično ak vni minerali s katalizatorjem
Osnovno delovanje
S sproščanjem toplote, hiperemijo in s spodbujanjem
čiščenja kože maska omogoča najboljši izkoristek
ak vnih snovi iz negovalnih preparatov, ki jih boste
nanesli v nadaljevanju nege.
Uporaba
Masko priporočamo pri: an -age postopkih,
postopkih intenzivne regeneracije, negi zrele in
nečiste kože, vitalizaciji utrujene in suhe kože,
specialnih negovalnih postopkih za učvrs tev prsi.
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KREMNO-GELNE
MASKE ZA
OBRAZ & TELO
· 3 načini uporabe:
v savni, pod prho
ali samostojno

WELLNESS
FACE & BODY
Popolno spa doživetje!
Jogur za obraz in telo kremno-gelne
strukture predstavljajo specializirano,
hranljivo nego kože, ki jih kot masko
nanesemo na obraz in telo v savni. Segre
zrak v savni pospeši cirkulacijo v telesu in
spodbudi odpiranje por na koži. S tem
omogoči lažje in učinkovitejše penetriranje
ak vnih sestavin v kožo, kar ji pomaga
povrni izgubljeno vlago ter jo bogato
nahrani. Izdelki so na voljo v dveh
velikos h; v manjšem, priročnem pakiranju
za nadaljnjo prodajo in v večji embalaži za
uporabo v salonih in wellness centrih.

1

1 · YOGHURT CHOCO-ORANGE

3 · YOGHURT HONEY

Šifra: 5097 · Pakiranje: 5000 g

Šifra: 5045 · Pakiranje: 20 ml · home care
Šifra: 5030 · Pakiranje: 5000 g

bogata, hranljiva nega · brez paraﬁna & silikonov
regeneracija

2

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
eterično olje pomaranče, kakavovo maslo
Osnovno delovanje
Po sladkem negovalnem razvajanju z Jogurtom za
obraz in telo CHOCO-ORANGE postane koža
izdatno nahranjena, neverjetno mehka in prijetno
odišavljena.

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
karité maslo, med
Osnovno delovanje
Koža je po uporabi Jogurta za obraz in telo MED na
o p mehka, napeta in lepo odišavljena.
4 · YOGHURT TROPIC

2 · YOGHURT GRAPES
Šifra: 5031 · Pakiranje: 5000 g
Šifra: 5044 · Pakiranje: 20 ml · home care
Šifra: 5029 · Pakiranje: 5000 g
an -ageing

3

4

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
izvleček grozdja, olje grozdnih pečk
Osnovno delovanje
Koža je po uporabi Jogurta za obraz in telo GRAPES
pomlajena, na o p gladka kot svila ter ovita v
aroma čen vonj grozdja.

osvežitev
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
dehidrirano kožo
Ključne ak vne sestavine
karité maslo, kokosovo mleko
Osnovno delovanje
Kožo je po uporabi Jogurta za obraz in telo TROPIC
bogato navlažena, mehka na o p in sveže odišavljena.
Uporaba vseh BODY YOGHURT-ov
Body Yoghurt nanesemo na obraz in telo v savni / pod
prho. Vročina spodbudi odpiranje por na koži ter
omogoči učinkovito penetriranje ak vnih sestavin v
kožo. Po končanem savnanju (oz. po 3 do 15
minutah) masko izperemo pod prho. Izdelki niso za
uživanje.

OKREPITEV
IMUNSKEGA SISTEMA
& OSVEŽITEV
· prečiščevalen
& pomirjujoč učinek

ETERIČNA OLJA
ZA SAVNO
Popolna harmonija telesa & duha
Eterična olja kot dodatek v sproščujoči
savni ugodno prečis jo dihalne po ,
delujejo sproščujoče na celotno telo,
okrepijo imunski sistem ali nas
napolnijo z življenjsko energijo.

1

1 · POMARANČA
Šifra: 9687 · Pakiranje: 1000 ml
osvežitev & regeneracija

2

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
eterično olje sladke pomaranče
Osnovno delovanje
Blagodejno deluje na telo in izboljša počutje.
Pospešuje čiščenje kože in umirja celotni organizem.
Kožo oskrbi s potrebno vlago in spodbudno vpliva na
proces obnavljanja kože. Je svežega in rahlo
sladkastega vonja.
Uporaba
Za savno prostornine cca. 30 m³ dozirajte na 5 litrov
vode cca. 20 ml eteričnega olja pomaranča. Pred
polivanjem dobro premešajte.
2 · EVKALIPTUS & POPROVA META
Šifra: 9723 · Pakiranje: 1000 ml
krepitev imunskega sistema
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
raztopina eteričnih olj evkaliptusa in poprove mete
Osnovno delovanje
Vpliva na dihalne po in utrjevanje imunskega
sistema. Izjemno blagodejno je v času gripe in
prehladov, v poletnem času pa je neverjetno dobra
osvežitev. Kožo oskrbi s kisikom, poveča vitalnost
celic in njihovo sposobnost obnavljanja.
Uporaba
Za savno prostornine cca. 30 m³ dozirajte na 5 litrov
vode cca. 20 ml eteričnega olja evkaliptus & poprova
meta. Pred polivanjem dobro premešajte.
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AROMATHERAPY
Intenzivna nega z močjo narave
Postopek aromaterapije zahteva povsem
individualen pristop k vsaki stranki;
eterična olja namreč pred vstopom v pljuča
in kri spodbudijo celice, ki se nahajajo v
nosni votlini. Nevroni (živčne celice) nato
informacijo o učinku, ki ga ima določeno
olje na telo, prenesejo tudi do možganov.
Eterična olja dokazano delujejo tudi
an bakterijsko in adstringetno. V telesu
vzpostavljajo stanje popolnega miru in
harmonije.

ETERIČNA OLJA

1

SIMPATIČNA
(S)

PARASIMPATIČNA
(P)

vpliv na
simpa čni del
vegeta vnega
živčevja

vpliv na
parasimpa čni del
vegeta vnega
živčevja

2

Zaradi individualnega pristopa se z aromaterapijo
pri kozme čnih postopkih lahko lotevamo reševanja
številnih težav:
· uspešno se spopadamo s celulitom,
· vitaliziramo utrujeno kožo,
· umirjamo občutljivo in krepimo tanko kožo,
· zmanjšujemo razširjene pore in izločanje
žlez lojnic,
· blažimo posledice razširjenih kapilar,
· kožo razstrupljamo, krepimo imunski sistem,
pospešimo obnavljanje poškodovanih celic in
rast novih ter
· kožo vlažimo v vseh njenih slojih.

V Kozme ki Afrodita ponujamo za izvajanje
postopka aromaterapije 100% naravna eterična
olja.
NE POZABITE: eteričnih olj nikoli ne nanašamo
direktno na kožo, ampak jih vedno vgradimo v
primerno osnovo (Base neutral in izbrano negovalno
olje).
POZOR: bodite pozorni, da stranki vonj eteričnega
olja ustreza; samo tako bo imela aromaterapija z
eteričnimi olji pozi ven učinek na telo, v nasprotnem
primeru pa lahko pride do nega vne reakcije.

1 · ETERIČNO OLJE BAZILIKA (S)

3 · ETERIČNO OLJE BRIN (P)

Šifra: 9513 · Pakiranje: 10 ml

Šifra: 9515 · Pakiranje: 10 ml

Priporočljivo za nego mešane, mastne, nečiste
kože, an -celulitne postopke in športne masaže
Osnovno delovanje
Kožo vitalizira, umirja in čis , pospešuje krvni obtok
in izmenjavo snovi, deluje an sep čno in
adstringentno.
Harmonizira z olji: bergamot, geranija in pomaranča.

Priporočljivo za mešano, mastno, nečisto, kuperozno
kožo in postopke razstrupljanja
Osnovno delovanje
Olje je odlično za nego mastne in aknaste kože, kože
z razširjenimi kapilarami in pri an -celulitnih
postopkih. Krepi mikrocirkulacijo v koži, ak vira
proces čiščenja kože.
Harmonizira z olji: lavanda (sivka) in cipresa.

shema

2 · ETERIČNO OLJE BERGAMOT (P)
4 · ETERIČNO OLJE CIMET (P)
Šifra: 9514 · Pakiranje: 10 ml
Šifra: 5122 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za nego mešane, mastne, nečiste kože
Osnovno delovanje
Pospešuje kr vni obtok na mikroravni ter
razstrupljanje kože. Ima blag an bakterijski in
adstringentni učinek. Odsvetujemo uporabo v času
izpostavljanja soncu.
Harmonizira z olji: lavanda (sivka), cipresa, brin in
geranija.

3

4

Priporočljivo za utrujeno, slabo prekrvavljeno kožo,
za an -celulitne postopke
Osnovno delovanje
Spodbuja mikrocirkulacijo kože ter ob masaži
zagotavlja prijeten občutek toplote; izboljša oskrbo
kožnih celic s kisikom in hranljivimi snovmi; poživlja
metabolizem kože ter deluje an bakterijsko.
Harmonizira z olji: bergamot, geranija, lavanda
(sivka), rožmarin, žajbelj.

5 · ETERIČNO OLJE CIPRESA (P)
Šifra: 9516 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za mastno, nečisto, kuperozno kožo
ter nego kože s slabšim tonusom
Osnovno delovanje
Pospešuje kapilarno prekrvavitev kože, zožuje žleze
znojnice in lojnice, ak vira limfo in deluje izrazito
adstringentno in zgoščevalno na strukturo kože.
Harmonizira z olji: brin in lavanda (sivka).
6 · ETERIČNO OLJE ČAJEVEC (P)
Šifra: 9871 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za mastno, nečisto kožo ter nego nog
in nohtov z glivičnimi okužbami
Osnovno delovanje
Je blago an bakterijsko in adstringentno, deluje
zoper glivice in zmanjšuje izločanje sebuma.
Harmonizira z olji: bergamot, lavanda (sivka) in
evkalipt.

zmanjševanja celulita in preoblikovanja telesa
Osnovno delovanje
Olje je odlično za nego nabuhle kože in zmanjševanje
velikos podkožnih maščobnih blazinic. Pospešuje
mikrocirkulacijo, čiščenje in razstrupljanje kože.
Harmonizira z olji: geranija in lavanda (sivka).

Šifra: 9521 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
pomiritev vzdražene, aknaste kože
Osnovno delovanje
Olje ima izreden učinek umirjanja kože pri blagih
(površinskih) opeklinah, razdraženos in hiperemiji.
Nepogrešljivo je tudi pri negah aknaste kože, saj
izboljšuje prehranjenost kože, pospešuje
razstrupljanje in ima an bakterijsko delovanje.
Harmonizira z olji: bergamot, geranija, limona in
rožmarin.
12 · ETERIČNO OLJE LIMONA (P)
Šifra: 9522 · Pakiranje: 10 ml

Šifra: 9517 · Pakiranje: 10 ml

Priporočljivo za nego mastne, nečiste kože, za
krepitev tanke, občutljive in kuperozne kože ter
revitalizacijo suhe do normalne kože
Osnovno delovanje
Olje se uporablja za nego mastne, nečiste in aknaste
kože, krepitev tanke in vitalizacijo suhe kože, an celulitnih tretmajih, za posvetlitev starostnih peg in
za pripravo kože na sončenje. Krepi vse funkcije
povrhnjice, pospešuje prekrvavitev, oža pore,
napenja, čis in zgoščuje kožo. Gradi tudi
hidrolipidni zaščitni sloj.
Harmonizira z olji: lavanda (sivka), koprc in geranija.

8 · ETERIČNO OLJE GERANIJA (S)

· 100 % naravna eterična olja
· holistični pristop k
negi obraza & telesa

11 · ETERIČNO OLJE LAVANDA (SIVKA) (S-P)

7 · ETERIČNO OLJE EVKALIPT (S)

Priporočljivo za nego veh vrst utrujene kože
Osnovno delovanje
Pospešuje mikrocirkulacijo v koži (vse do
povrhnjice), povečuje celično vitalnost, deluje
regenera vno, an bakterijsko in pomirjevalno.
Harmonizira z olji: limona, bergamot in lavanda
(sivka).

OKREPITEV,
ČIŠČENJE &
VITALIZACIJA KOŽE

5

6

Šifra: 9518 · Pakiranje: 10 ml
13 · ETERIČNO OLJE POMARANČA (S)
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
pomiritev občutljive ter izboljšanje stanja mastne kože
Osnovno delovanje
Uravnava delovanje žlez lojnic, umirja vzdraženo
suho kožo, pospešuje izmenjavo snovi in deluje
adstringentno.
Harmonizira z olji: bergamot, bazilika, brin, lavanda
(sivka) in limona.

7

8

9

10

11

12

Šifra: 9523 · Pakiranje: 10 ml

9 · ETERIČNO OLJE GRENIVKA (S)

Priporočljivo za nego h gubanju nagnjene,
razpokane in krhke kože ter an -celulitne postopke
Osnovno delovanje
Povečuje prekrvavljenost in senzibilnost kože,
spodbuja regeneracijski proces ter izgrajuje
hidrolipidni sloj.
Harmonizira z olji: cipresa, brin in lavanda (sivka).

Šifra: 5121 · Pakiranje: 10 ml

14 · ETERIČNO OLJE META (S-P)

Priporočljivo za nego mastne, nečiste kože in
mastnih las ter lasišča, za an -celulitne postopke in
razstrupljevalne tretmaje
Osnovno delovanje
Pospešuje proces čiščenja kože in tako pospešuje
odvajanje toksinov, zaostale vode in odpadnih
produktov metabolizma iz kožnega tkiva; izboljšuje
čvrstost kože ter deluje an bakterijsko.
Harmonizira z olji: bergamot, cipresa, geranija,
lavanda (sivka).

Šifra: 9525 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za nego utrujene, izsušene kože ter za
an -celulitne postopke
Osnovno delovanje
Najizraziteje deluje na kožo, krepi obrambni sistem
celic, kožo vitalizira in ji daje tonus ter pospešuje
vezavo in izmenjavo vode v koži.
Harmonizira z olji: rožmarin, lavanda (sivka) in
evkalipt.

10 · ETERIČNO OLJE KOPRC (P)

15 · ETERIČNO OLJE ROŽMARIN (P)

Šifra: 9519 · Pakiranje: 10 ml

Šifra: 9526 · Pakiranje: 10 ml

Priporočljivo za nego zabuhle kože, postopke

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za nečisto
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in aknasto kožo ter za zmanjševanje celulita
Osnovno delovanje
Olje se uporablja za vitalizacijo, krepitev in zaščito
vseh vrst kože, za specialno nego nečiste in aknaste
kože ter kože z ekcemi, seborejo in krepitev nohtov.
Ak vira sistem, oskrbi vse sloje kože s kisikom in
hrano ter izboljšuje regenera vne sposobnos
kože.
Harmonizira z olji: bazilika, lavanda (sivka), limona
in poprova meta.
13

14

16 · ETERIČNO OLJE ZIMZELEN (P)
Šifra: 132 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za pro bolečinske masaže in postopke
razstrupljanja
Osnovno delovanje
Olje pomaga pri bolečih mišicah (športne masaže),
poživlja, navdušuje, spodbuja in ak vira organizem.
Revitalizira in izboljša prekrvavljenost kože,
pospešuje mikrocirkulacijo kože in deluje blago
an bakterijsko.
Harmonizira z olji: poprova meta in citrusi.

15

16

17 · ETERIČNO OLJE ZVEZDASTI JANEŽ (S)
Šifra: 5123 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za drenažne postopke, pro bolečinske
masaže
Osnovno delovanje
Učinkuje an edemično - spodbuja odvajanje zaostale
vode iz kožnega tkiva; deluje an bakterijsko.
Harmonizira z olji: geranija, lavanda (sivka),
pomaranča.
18 · ETERIČNO OLJE ŽAJBELJ (S)

17

18

Šifra: 9527 · Pakiranje: 10 ml
Priporočljivo za mastno, nečisto, aknasto kožo ter
nego nog, ki se prekomerno po jo
Osnovno delovanje
Pospešuje mikrocirkulacijo, povečuje sposobnost
zadrževanja vode in uravnava delovanje žlez lojnic.
Blagodejno deluje tudi na dihalne po , zato je
primerno za kopeli in ambientalno aromaterapijo.
Harmonizira z olji: bergamot, limona, lavanda
(sivka) in rožmarin.
19 · BASE NEUTRAL
Šifra: 9098 · Pakiranje: 450 ml

19
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
gel aloe vere, izvleček sleza
Osnovno delovanje
Base neutral je gelna podlaga pri pripravkih za nego
obraza ali telesa. Negovalna in eterična olja se v
gelno osnovo vmešajo enakomerno in hitro,
naravne lastnos in učinkovanje izbranih olj pa
ostanejo nespremenjeni.
Osnovno delovanje
Uporabljamo jo kot podlago (pripravo) za potrebe
aromaterapije (negovalna in eterična olja),
praškaste maske (Body mask Alge & morski mulj) in
kot prevodnik za čim boljše vpijanje ak vnih sestavin

pri elektros mulacijah, ultrazvočnih terapijah,
postopku mezoterapije.
+ Za natančna navodila izvajanja postopka
aromaterapije preberite seminarsko mapo
Aromaterapija – čudežna moč 100% naravnih
eteričnih olj.

4 NARAVNA
NEGOVALNA OLJA
· brez parabenov, parafina,
silikonov, vazelina
& umetnih barvil

PHYTO OIL
Dragocene kapljice za reševanje
številnih kožnih nepravilnos
Naravna rastlinska negovalna olja vsebujejo
številne izjemne sestavine za popolno
ugodje kože! Nenasičene maščobne kisline,
vitamini in drugi an oksidan dajejo koži
moč za ohranjanje vitalnos in naravne
odpornos . Kožo op malno oskrbijo s
hranili in vlago ter spodbujajo naravni
proces obnavljanja. So tudi odlična
nosilna podlaga za izvajanje postopka
aromaterapije.
Nega z rastlinskimi negovalnimi olji,
tudi z dodatki eteričnih olj, je nega,
ki je v celo prilagojena posamezniku.

1

2

1 · OLJE ALOE VERA

priporočljivo za vse vrste kože, tudi za mastno.

Šifra: 9532 · Pakiranje: 30 ml · home care

4 · OLJE MULTIVITAMIN (A, B, E, F)

Priporočljivo za izsušeno, dehidrirano kožo
Ključne ak vne sestavine
aloe vera (oljni izvleček), vitamin E
Osnovno delovanje
Neusahljiv vrelec vlage, ki kožo izdatno vlaži ter
pomaga preprečeva njeno izsuševanje. Olje
odlično neguje kožo, ki ji kronično primanjkuje vlage
ter je primerno tudi za nego mastne kože, saj le-te
ne mas .

Šifra: 9535 · Pakiranje: 30 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste zrele kože
Ključne ak vne sestavine
negovalna olja (avokado, jojoba, žitni kalčki, soja),
vitamin E, vitamin A
Osnovno delovanje
Vir vitaminov A, B, E in F spodbuja obnavljanje kože,
izboljša njeno strukturo ter krepi njeno zaščitno
funkcijo.

2 · OLJE ŽITNI KALČKI
+ Priporočljivo tudi za nego kože po sončenju.
Šifra: 9537 · Pakiranje: 30 ml · home care
Priporočljivo za ekstremno suho kožo
Ključne ak vne sestavine
provitamin A (beta karoten), nenasičene maščobne
kisline
Osnovno delovanje
Zakladnica visoko vrednih hranil, ki kožo oskrbi z
manjkajočimi lipidi ter intenzivira njeno regeneracijo.
3 nekomedogen izdelek

+ Priporočljivo tudi za nego nohtov, saj preprečuje
njihovo lomljenje in plastenje.
3 · OLJE JOJOBE

Uporaba vseh PHYTO OIL olj
PHYTO OIL olja imajo več možnos uporabe:
1. nanesemo ga po nanosu izbrane negovalne
kreme (za dodatno zaščito kože),
2. olje pomešamo z izbrano negovalno kremo (za
lažji nanos),
3. lahko ga uporabimo kot nosilno osnovo za
eterična olja v AROMATERAPIJI.
+ Za natančna navodila izvajanja negovalnih
tretmajev z olji (tudi postopka aromaterapije)
preberite seminarsko mapo Aromaterapija –
čudežna moč 100% naravnih eteričnih olj.

Šifra: 9534 · Pakiranje: 30 ml · home care

4

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
kuperozno, tanko kožo
Ključne ak vne sestavine
trigleceridi (čisto olje iz semen jojobe)
Osnovno delovanje
Zlato obarvan tekoč vosek, nadvse podoben
naravnemu kožnemu sebumu, deluje z intenzivnim
negovalnim učinkom. Je nekomedogeno ter zato
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KREPITEV
STRUKTURE KOŽE
· izboljšanje
kožnega tonusa

Thermo-aromatherapy

AROMA OIL
Preoblikovanje &
prečiščevanje kože
Na osnovi dolgoletnih izkušenj smo
v Kozme ki Afrodita pripravili set že
pripravljenih aroma olj za masažo in
termoaromaterapijo. Vsa š ri olja se med
seboj dopolnjujejo in za primerno izvedbo
aromaterapije je potrebno v postopek
vključi vse, saj le tako dosežemo
najboljše rezultate.
PRIPOROČILO: za maksimalen učinek
in celovit postopek termoaromaterapije
priporočamo souporabo vseh 4 olj
po protokolu Kozme ke Afrodita.

1

2

3

1 · C-AROM

3 · S-AROM

Šifra: 9730 · Pakiranje: 150 ml

Šifra: 9732 · Pakiranje: 150 ml

vitalnost

spros tev

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
negovalna olja, eterična olja ciprese, limone,
lavande (sivke), poprove mete
Osnovno delovanje
Pospešuje periferno izmenjavo snovi, zgoščuje kožo,
oža pore kože in podkožnega tkiva ter krepi stene
kapilar.
Uporaba
Pred uporabo naredimo piling kože. Olje uporabimo
kot del celostnega postopka aromaterapije.

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
negovalna olja, eterična olja rožmarina, brina,
lavande (sivke), pomaranče
Osnovno delovanje
Spodbuja čiščenje kože in s sproščanjem celega
telesa vpliva na preoblikovanje. Kožo neguje,
regenerira in dviguje njeno obrambno sposobnost.
Uporaba
Pred uporabo naredimo piling kože. Olje uporabimo
kot del celostnega postopka aromaterapije.

2 · P-AROM

4 · T-AROM

Šifra: 9731 · Pakiranje: 150 ml

Šifra: 9733 · Pakiranje: 150 ml

pospešitev potenja

izboljšanje tonusa

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
negovalna olja, eterična olja bazilike, rožmarina,
poprove mete, brina, lavande (sivke)
Osnovno delovanje
Spodbuja znojenje in s tem čiščenje kože. Z
aroma čnimi olji pospešuje proces preoblikovanja
telesa in istočasno deluje sproščujoče.
Uporaba
Pred uporabo naredimo piling kože. Olje uporabimo
kot del celostnega postopka aromaterapije.

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
negovalna olja, eterična olja pomaranče, rožmarina,
bazilike, geranije
Osnovno delovanje
Intenzivira menjavo snovi in čiščenje kože. Okrepi
proces izmenjave snovi, krepi ter izboljša prožnost
in tonus kože.
Uporaba
Pred uporabo naredimo piling kože. Olje uporabimo
kot del celostnega postopka aromaterapije.
+ PRIPOROČILO: za natančen opis postopka
termoaromaterapije poglejte v priročnik Aromaterapija Kozme ke Afrodita.
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LIPOLITIČNI
UČINEK &
PREOBLIKOVANJE
TELESA
· nepogrešljiva izdelka pri
anti-celulitnih tretmajih

BODY MASK
Intenzivna detoksikacija kože
Maske iz blata, morskih alg in zelišč so
Egipčani, Grki in Rimljani cenili ter
uporabljali že pred 3000 le . Tradicija
uporabe različnih oblog na koži se je
ohranila vse do danes, saj z nobenim
drugim pripomočkom ni mogoče doseči
tako hitrih in vidnih uspehov kot z masko;
še toliko bolj, če nego z masko zaključimo s
sproščujočo masažo telesa. Peel-oﬀ maska
Drainage in maska Alge & morski mulj sta
zaradi svoje bogate vsebnos ak vnih
sestavin, ki povzročajo močan drenažni
in lipoli čni učinek, nepogrešljivi pri vseh
postopkih razstrupljanja in preoblikovanja
telesa, vsekakor pa tudi pri an -celulitnih
tretmajih.

1

1 · PEEL-OFF MASKA DRAINAGE
Šifra: 235 · Pakiranje: 2400 g
odvajanje toksinov

2

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
utrujeno
Ključne ak vne sestavine
algina , bela in zelena glina, izvleček bodeče
lobodike
Osnovno delovanje
Ak vira prekrvavitev in lipolizo ter ak vira proces
čiščenja kože. Kožo učvrs ter dolgotrajno ohranja
njen mladosten videz. Učinki maske so vidni že po
prvi uporabi.
Uporaba
Masko, ki je v praškas obliki, zmešamo s toplo vodo
v gladko maso. Količina maske, ki jo bomo pripravili,
je odvisna od površine telesa, na kateri bomo izvajali
nego. Masko pus mo delova 45 minut. Potem, ko
masko odstranimo in se stranka oprha, sledi 10- do
15-minutna masaža z izbranimi negovalnimi izdelki.
2 · MASKA ALGE IN MORSKI MULJ
Šifra: 238 · Pakiranje: 500 g
remineralizacija & lipoli čni učinek
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
modrozelena alga (alga spirulina), morski mulj,
silicijeva prst, zelena glina
Osnovno delovanje
Učinkovito zmanjšuje celulit in istočasno kožo oskrbi
z minerali, vitamini, proteini in svežo vlago, okrepi
njeno strukturo, elas čnost in čvrstost ter kožo
zašči pred staranjem.

Uporaba
Masko, ki je v praškas obliki, zmešamo s toplo vodo
ali Base neutral (gelna osnova) v gladko maso. Količina
maske, ki jo bomo pripravili, je odvisna od površine
telesa, na kateri bomo izvajali nego. Masko pus mo
delova približno 20 minut. Potem, ko masko
odstranimo in se stranka oprha, sledi 20-minutna
masaža z izbranimi negovalnimi izdelki.
AFRODITIN NAMIG: za povečan učinek delovanja
maske Alge & morski mulj svetujemo, da telo po
nanosu maske ovijete s folijo za Body wrapping.
+ Več o detoksikacijski negi, tudi v kombinaciji z
drugimi proizvodi (linijami), lahko preberete v
seminarski mapi Detox od A do Ž: Celostno
razstrupljanje kože – obraz in telo in Spomladanska
lepotna prenova: an cellulite & depila on.

99,9% DELEŽ
NARAVNIH AKTIVNIH
SESTAVIN
· intenzivna poživitev kože
· brez umetnih barvil,
parafina, vazelina,
silikonov & parabenov

SPA ESSENTIALS
Nova energija za kožo
Obnovitvena nega z 99,9% deležem
žlahtnih plodov narave spodbudi
naravni proces regeneracije kožnih celic,
vzpostavlja učinkovito an -age zaščito
in deluje z izjemnim negovalnim
učinkom. Zagotavlja intenzivno poživitev
kože ter popolno obnovo energije v vseh
življenjskih obdobjih.
Aroma čna 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 o p svilnato
gladko in napeto kožo.

1

1 · SOLNI PILING
Šifra: 954 · Pakiranje: 300 g · home care
Šifra: 960 · Pakiranje: 2000 g
za telo · detox

1

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
eterična olja (rožmarin, poprova meta, lavanda, brin),
sol iz Mrtvega morja, olje makadamije, jojobino,
kokosovo, mandljevo, sojino, sončnično olje
Osnovno delovanje
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
o p ter odlično pripravljena na nadaljevanje
kozme čne nege. Izdelek je namenjen vsem vrstam
kože, še posebej kot podpora negam za intenzivno
detoksikacijo kože.
Uporaba
Piling premešajte, nežno vmasirajte v kožo ter
sperite.

deluje na ohranjanje mladostnega in zdravega
videza kože.
Uporaba
Balzam nanesemo na dobro očiščeno in tonizirano
kožo ter ga skozi postopek spros tvene masaže
vmasiramo v kožo. Pri negi obraza ga uporabljamo kot
zaključno nego normalne in suhe kože. Pri negi telesa
je namenjen hranljivi masaži ter kombinaciji z
različnimi maskami (Drainage, Alge & morski mulj,
Peel-oﬀ, Termo modelage). Najboljši rezultat pri vseh
negah bomo dosegli s predhodno navlažitvijo kože.

2 · ENERGIJSKI BALZAM
2

Šifra: 955 · Pakiranje: 200 ml · home care
za telo & obraz · an -age
Priporočljivo za zelo suho, dehidrirano kožo
Ključne ak vne sestavine
čebelji in palmin (carnauba) vosek, eterično olje
limone, pomaranče, karité maslo, olje makadamije,
belega limnanta, ostala naravna olja
Osnovno delovanje
Deluje z močnim pomlajevalnim učinkom.
Formulacija balzama pospeši prekrvavitev kože,
vzpostavlja hidro-lipidno ravnovesje in pospeši
njeno obnovo. Omogoči takojšnjo revitalizacijo
(poživitev) telesa in duha ter dolgoročno pozi vno
45

MASSAGE OIL
Blagodejna nega s 100%
naravnimi masažnimi olji
Masaža ni le najstarejša, temveč tudi
povsem naravna oblika samozdravljenja
in ohranjanja zdravja. Moč do ka ima
izjemno ugoden vpliv in blagodejni učinek
na celotno psihoﬁzično stanje in
izboljšanje človeških sposobnos :
odpadne snovi se hitreje izločajo iz telesa,
izboljša se prekrvavitev, po masaži je koža
voljna, prožna in odpornejša na zunanje
vplive, napetos in stres organizma
popus ta. Blagodejnost in koristnost
masaže povečamo s pravilno izbranim
masažnim oljem. Izbira olja je podrejena
cilju, ki ga z masažo želimo doseči.

1
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1 · ALMOND

3 · ANTI-STRESS

Šifra: 608 · Pakiranje: 500 ml · home care

Šifra: 607 · Pakiranje: 500 ml · home care

odstranjuje tudi ličila · brez parabenov

spros tvena nega · brez parabenov

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za zelo
suho in občutljivo kožo
Ključne ak vne sestavine
mandljevo, sončnično olje, vitamin E
Osnovno delovanje
Pospešuje regeneracijo kože, kožo nahrani, pomirja
in mehča.
Uporaba
Namenjeno je masaži obraza in telesa kot bogat vir
esencialnih maščobnih kislin, pa tudi čiščenju suhe in
občutljive kože. Odlično odstranjuje vodoodporni
make-up. Uporabljamo ga tudi kot osnovo pri
aromaterapiji.
2 · ANTI-CELLULITE

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za kožo
izpostavljeno stresu
Ključne ak vne sestavine
avokadovo, sončnično olje, eterično olje lavande
(sivke), grenivke, izvleček rožmarina, vitamin E
Osnovno delovanje
Celostno pomiri, spros in povrne energijo vsem
vrstam stresu izpostavljene kože. Sinergija eteričnih
olj in omamnih vonjev blagodejno vpliva na telo in
na duha. Z vgrajenim vitaminom E kožo šči pred
prehitrim staranjem.
Uporaba
Nega vseh vrst kože, izpostavljene stresu.
Priporočljivo je za masažo po vseh ﬁzičnih in
psihičnih obremenitvah.

Šifra: 606 · Pakiranje: 500 ml · home care

4 · ARGAN & CRANBERRY

razstrupljevalen učinek · brez parabenov

Šifra: 5118 · Pakiranje: 500 ml · home care

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej priporočljivo
pri an -celulitnih tretmajih
Ključne ak vne sestavine
eterična olja sladkega janeža, limone, grenivke,
lavande (sivke), rožmarina, izvleček rožmarina,
sončnično, sojino olje, olje žitnih kalčkov, vitamin E
Osnovno delovanje
Pospešuje prekrvavitev kože, pomaga pri razgradnji
maščob in ak vira proces čiščenja kože.
Uporaba
Z 20- ali tudi več minutno masažo zmehčate
celulitne vozle, kar olajša razgradnjo maščob.
Svetujemo masažo celega telesa.

an oksida vna nega
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho in
k luskanju nagnjeno kožo
Ključne ak vne sestavine
100% organsko arganovo olje, vonj brusnic
Osnovno delovanje
S 100% organskim oljem argana, ki je v ljudski
medicini poznano po številnih zdravilnih učinkih,
kožo bogato nahrani, spodbudi proces regeneracije
kožnih celic ter deluje an oksida vno. Z vonjem
sladkih brusnic hkra nežno boža dušo ter zapelje v
osrčje popolnega ravnovesja.

Uporaba
Še posebej priporočljivo za suho, k luskanju
nagnjeno kožo.

Šifra: 957 · Pakiranje: 500 ml · home care

5 · CITRUS MIX

an -age negovalna formula · brez parabenov

Šifra: 5119 · Pakiranje: 500 ml · home care

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
utrujeno, nevitalno kožo
Ključne ak vne sestavine
izvleček rožmarina, sončnično, šipkovo olje, zlato
(24 karatov)
Osnovno delovanje
Vsebuje čisto zlato v kombinaciji z regenera vnim
šipkovim oljem. Bogata an -age negovalna formula
je namenjena razkošni poživljajoči masaži obraza in
telesa, ki kožo ovije z žametno mehkobo in nežnim
zla m sijajem.
Po nanosu na kožo zlato ak vira elektrone v celicah
kože. Ko so ak virani, se v koži vzpostavijo procesi
celične komunikacije (spodbudi se obnova in rast
celic). Po masaži je koža lepo napeta in prožna, z
lepim, naravnim in mladostnim sijajem.
Uporaba
Namenjeno je sproščujoči in dolgotrajni masaži
suhe, utrujene, nevitalne kože.

energijska obnova
brez parabenov & paraﬁna & silikonov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
utrujeno
Ključne ak vne sestavine
eterična olja grenivke, limone, pomaranče,
arganovo olje, olje makadamije
Osnovno delovanje
Poživljajoča sinergija eteričnega olja limone,
grenivke in pomaranče, ki deluje z intenzivnim
razstrupljevalnim učinkom. Pospeši mikrocirkulacijo
kože ter jo v kombinaciji z olji argana in makadamije
oskrbi z vitamini, minerali in esencialnimi
maščobnimi kislinami.
Uporaba
Namenjeno je sproščujoči in dolgotrajni masaži
vseh vrst kože, še posebej masaži utrujene kože.

8 · GOLD 24KA

RAZNOVRSTNA
PALETA UČINKOV
· prilagojena individualni
potrebi vsake kože

5

9 · GRAPES
6 · COCONUT
Šifra: 9293 · Pakiranje: 500 ml · home care
Šifra: 198 · Pakiranje: 500 ml · home care
pomlajevalni učinek · brez parabenov
navlažitev · brez parabenov
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
izsušeno kožo brez tonusa
Ključne ak vne sestavine
izvleček rožmarina, kokosovo, sončnično olje
Osnovno delovanje
Olje kožo globinsko nahrani, jo oskrbi z obilico vlage
in okrepi naravno zaščito pred razdiralno močjo
pros h radikalov. Po masaži je koža izjemno sveža,
prijetno mehka in umirjena. Olje ima vabljiv naravni
vonj kokosa.
Uporaba
Olje je odlično za masažo vseh vrst kože, še posebej
pa kože, ki ji primanjkuje vlage in hranljivih snovi za
lep in zdrav videz.

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za zrelo
kožo s pojavnostjo strij
Ključne ak vne sestavine
izvleček rožmarina, olje grozdnih pečk, sončnično
olje
Osnovno delovanje
Spodbuja regeneracijo in kožo pomladi, vzdržuje
naravno raven vlage, ohranja lepo strukturo
povrhnjice ter kožo šči pred staranjem in stresnimi
dejavniki okolja. Po negi je koža mehka, gladka,
napeta in svilnata na o p.
Uporaba
Olje je izredno priporočljivo za masažo zrele,
poškodovane (strije) in zaradi zunanjih dejavnikov
prizadete kože.

7 · FLOWER TOUCH

10 · LEMON GRASS

Šifra: 5292 · Pakiranje: 500 ml · home care

Šifra: 201 · Pakiranje: 500 ml · home care

šči pred izsušitvijo
brez parabenov & paraﬁna & silikonov

hidrolipidno ravnovesje & obnova
brez parabenov

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
jojobino, sončnično olje, an oksidant
Osnovno delovanje
Dragocena kombinacija 100% naravnih olj jojobe in
sončnice je bogat vir an oksidantov ter vitamina E.
Kožo izdatno neguje, vlaži in jo šči pred izsušitvijo. Z
opojnim vonjem orhideje zagotavlja čutno doživetje
ter kožo ovije v mehkobo. Po masaži je koža prožna,
svilnato gladka in prijetno odišavljena.
Uporaba
Namenjeno je sproščujoči in dolgotrajni masaži
vseh vrst kože.

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
izsušeno, zrelo kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje limonske trave, izvleček rožmarina, olje
grozdnih pečk, makadamije, sončnično olje
Osnovno delovanje
Nadomes z le izgubljene lipide in vlago ter
spodbudi in pospeši obnavljanje kože. Po masaži je
koža gladka, mehka in na pogled pomlajena.
Uporaba
Olje je priporočljivo predvsem za masažo kože, ki ji
primanjkuje vlage in maščob ter zrele kože z
upočasnjenim naravnim procesom obnavljanja.
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11 · MELISSA

14 · MASAŽNA KREMA

Šifra: 605 · Pakiranje: 500 ml · home care

Šifra: 9287 · Pakiranje: 450 ml

pomirjanje & spros tev · brez parabenov

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho,
tudi za po-opera vno, brazgo nasto kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje lavande (sivke), izvleček kamilice,
koprive, olje žitnih kalčkov
Osnovno delovanje
Omogoča dolgotrajno masiranje ter lahkotno in
gladko drsenje rok. Po masaži je koža občutno bolj
prožna in mehka.
Uporaba
Krema je nadvse primerna za dolgotrajno masažo
obraza in telesa. Masažno tehniko glajenja
uporabite pri mastni koži, pri suhi koži je masaža
lahko močnejša.

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
izvleček rožmarina, sojino, sončnično olje, vitamin E
Osnovno delovanje
Masažno olje vrača koži sijaj, mehkobo, nežnost in
prožnost. Vzpostavlja harmonijo kože, telesa in duha
ter razvaja s čutnim vonjem.
Uporaba
Namenjeno je sproščujoči in dolgotrajni masaži
vseh vrst kože.
12 · SWEET ORANGE
Šifra: 604 · Pakiranje: 500 ml · home care
osvežitev & sproščanje · brez parabenov

11
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Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za zrelo in
suho kožo
Ključne ak vne sestavine
eterično olje sladke pomaranče, izvleček rožmarina,
olje koruznih kalčkov, sojino olje, vitamin E
Osnovno delovanje
Kožo čis , neguje, krepi, obnavlja, ji vrača napetost
in jo varuje pred izsušitvijo. Kožo in telo spros ter
prijetno osveži. Omamni vonj vpliva na dobro
počutje in vedro razpoloženje.
Uporaba
Zaradi odlične mazljivos in vpojnos je primerno za
dolgotrajno masažo vseh vrst kože, posebej zrele in
suhe. Še posebej ga priporočamo za 20-minutno
masažo po tretmaju Body wrappinga.
13 · SWEET VANILLA
Šifra: 5291 · Pakiranje: 500 ml · home care
an -age · brez parabenov & paraﬁna & silikonov

13
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Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho,
zrelo kožo ter za nego v času nosečnos
Ključne ak vne sestavine
olje makadamije, sončnično olje, an oksidant
Osnovno delovanje
S 100% naravnim oljem makadamije, vitamini in
esencialnimi maščobnimi kislinami kožo intenzivno
neguje ter zavira njeno staranje. Povečuje prožnost
kože in pomaga preprečeva nastanek strij,
omamen vonj sladke vanilje pa popelje do popolne
spros tve.
Uporaba
Namenjeno je sproščujoči in dolgotrajni masaži
vseh vrst kože, še posebej zrele, suhe in kože v času
nosečnos .

LIPOLITIČNI
UČINEK
· merljivi rezultati –
do 2 cm zmanjšan
obseg telesa

ANTI-CELLULITE

BODY
WRAPPING
Preoblikovanje telesa
z metodo povijanja
Body wrapping je preverjeno učinkovita
metoda zmanjševanja podkožnih
maščobnih blazinic in obsega telesa.
Istočasno zmanjšuje celulit, pojavnost strij
in opazno izboljša videz kože že po prvem
tretmaju. Na podlagi dolgoletnih izkušenj
v premagovanju celulita priporočamo dve
metodi z naravnimi prepara , razvi mi po
lastnih recepturah.

1

2

+ Za natančno zaporedje izvedbe tretmaja
po protokolu Kozme ke Afrodita poglejte
seminarsko mapo Spomladanska lepotna
prenova: an cellulite & depila on.
1 · LIPOLIT KONCENTRAT CEKROPIJA

3 · CIMET AHA KREMA FORTE

Šifra: 9216 · Pakiranje: 250 ml

Šifra: 9686 · Pakiranje: 450 ml

lipoli čni učinek

an -celulitni učinek & oblikovanje telesa

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
eterična olja brina, ciprese, koprca, poprove mete,
lavande (sivke), rožmarina, izvlečki breze, bršljana,
cekropije, ginsenga
Osnovno delovanje
Za zmanjšanje kompaktnega celulita. Z močnim
lipoli čnim učinkom zmanjšuje maščobne celice v
podkožju. Kožo intenzivno pohladi, s mulira krvni in
limfni obtok kože ter pospeši njen metabolizem.
Uporaba
Nanesite ga na predele, najbolj prizadete s celulitom
in odvečno maščobo. Nadaljujte z nanosom An cellulite Kreme grenivka & cekropija.

Priporočljivo za vse vrste kože, razen za kožo z
razširjeno pojavnostjo kapilar / krčnih žil
Ključne ak vne sestavine
eterična olja cimeta, črnega popra, izvlečki bršljana,
limone, morskih alg
Osnovno delovanje
Za zmanjšanje mehkega celulita. Spodbudi delovanje
krvnega in limfnega obtoka, zmanjša občutek težkih nog.
Uporaba
Vmasirajte jo v kožo celotnega telesa ter ga povijte
po metodi Body wrappinga. Pus te učinkova 45
minut. Hiperemija, ščemenje in občutek gretja so
pričakovani učinki na koži. V primeru želodčnih
bolečin / vonja urina po cimetu, prekinite s postopki.
Ne segrevajte in ne nanašajte 1 uro pred / po savni.

2 · KREMA GRENIVKA & CEKROPIJA
4 · MASAŽNA KREMA LIPO DRAIN
Šifra: 9978 · Pakiranje: 450 ml
Šifra: 9660 · Pakiranje: 450 ml
3

lipoli čni učinek & izboljšana elas čnost
lipoli čni & drenažni učinek
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
eterična olja brina, ciprese, geranije, grenivke,
izvlečki bršljana, cekropije
Osnovno delovanje
Za zmanjšanje kompaktnega celulita. Ak vira
razgrajevanje maščob in čiščenje podkožnega tkiva.
Uporaba
Kremo po lokalnem nanosu Lipolit koncentrata
cekropija vmasirajte v kožo celotnega telesa ter telo
povijte po metodi Body wrappinga. Pus te
učinkova 45 minut.

4

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
eterična olja brina, ciprese, bora, grenivke, limone,
pomaranče, rožmarina, izvleček guarane, bodeče
lobodike
Osnovno delovanje
Mul plicira učinke an -celulitne masaže. Spodbuja
razgrajevanje maščob v podkožju, pospeši prekrvavitev
kože ter pospeši proces čiščenja kože.
Uporaba
Nanesite jo na celotno telo ter masirajte dokler se
popolnoma ne vpije. Predele, prizadete s celulitom,
masirajte intenzivneje.
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INTENZIVNO
RAZSTRUPLJANJE
· izboljšan tonus &
povečana čvrstost kože

ANTI-CELLULITE

LIPODETOX
Pospešena razgradnja
maščobnih blazinic
Dosezite neverjetne rezultate preoblikovanja
telesa z odličnimi izdelki, ki jih odlikuje
preverjena učinkovitost, potrjena s številnimi
izkušnjami iz prakse in znanstvenimi študijami.
Z izjemnim kompleksom ak vnih sestavin
spodbujajo: razgradnjo maščob, obnovo kože,
prekrvavitev in metabolizem v koži, čiščenje kože,
nastajanje kolagena in elas na ter na splošno
izboljšajo videz kože.

1

2

3

4

+ Za natančno zaporedje izvedbe tretmaja
po protokolu Kozme ke Afrodita glejte
seminarsko mapo Lipo-detox: nadpovprečno
učinkovit an -celulitni postopek.
1 · STEP 1: AKTIVATOR KOŽE

3 · STEP 3: DRENAŽNA KREMA

Šifra: 600 · Pakiranje: 250 ml

Šifra: 602 · Pakiranje: 450 ml

izboljšana prekrvavitev & struktura kože

drenažni učinek

Priporočljivo za vse vrste kože, razen za kožo z
razširjeno pojavnostjo kapilar / krčnih žil
Ključne ak vne sestavine
izvleček bodeče lobodike, breze, divjega kostanja,
koprive, rožmarina
Osnovno delovanje
1. korak postopka Lipo-detox in odlična priprava
kože na vse ostale postopke nege telesa. Spodbuja
mikrocirkulacijo in metabolizem kože. Izboljša
penetracijo ak vnih sestavin izdelkov iz nadaljnje
nege ter mul plicira njihovo delovanje.
Uporaba
Nanesite ga na kožo celotnega telesa. Hiperemija,
ščemenje, občutek gretja in posledično hlajenja so
pričakovani učinki na koži.

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
izvleček črnega bezga, hrasta, hamamelisa, olje
grozdnih pečk, ricinusovo, šipkovo olje, vitamin A in E
Osnovno delovanje
3. korak an -celulitnega postopka Lipo-detox ali za
zaključno nego postopkov razstrupljanja in
pomlajevanja kože. Pospešuje čiščenje toksinov,
uje h v podkožnem tkivu.
Uporaba
Vmasirajte jo v kožo celotnega telesa, da se dobro vpije.

Šifra: 599 · Pakiranje: 150 ml · home care

2 · STEP 2: SLIMMING KREMA

mikrocirkulacija & lipoliza · toplotni učinek

Šifra: 601 · Pakiranje: 450 ml

Priporočljivo za vse vrste kože, razen za kožo z
razširjeno pojavnostjo kapilar / krčnih žil
Ključne ak vne sestavine
eterično olje črnega popra, beta glukan, izvleček
arnike, breze, divjega kostanja, svetega lotusa,
pantenol (provitamin B5), vitamin A, E
Osnovno delovanje
Za vzdrževanje rezultatov an -celulitnih postopkov;
za nadaljnjo nego doma. Pospeši razstrupljanje
kože, zmanjša skladiščenje maščob v podkožju ter
omili pojavnost celulita.
Uporaba
Zjutraj in zvečer ga vmasirajte v kožo, prizadeto s
celulitom. Ščemenje, rdečica in občutek gretja so
pričakovani učinki na koži.

pospešeno izločanje vode
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
silicijeva prst, izvlečki bodeče lobodike, divjega
kostanja, ginka, zelenega čaja, avokadovo, jojobino
olje, oljni izvleček ognjiča
Osnovno delovanje
2. korak postopka Lipo-detox. Ak vira lipolizo in
spodbudi limfni pretok v koži. Zmanjšuje celulit ter
izboljšuje strukturo kože.
Uporaba
Vmasirajte jo v kožo celotnega telesa ter po 20
minutah izperite. Hiperemija, ščemenje in občutek
gretja so pričakovani učinki na koži.

4 · STEP 4: LIPO DETOX FINISH

SPECIALNI
ANTI-CELULITNI
IZDELKI

IZDELKI ZA
DOMAČO NEGO
& KAVITACIJO

Celulit je posledica povečane prisotnos
hormona estrogena, nezdravega načina
življenja, nepravilne prehrane, premalo
gibanja in gene ke (kopičenja maščobnih
celic).
Odpravljanje celulita je dolgotrajen
proces, ki zahteva veliko samodiscipline
ter vztrajnos , zato so an -celulitni
izdelki za domačo nego še kako
dobrodošla pomoč pri njegovem
odpravljanju.

1

1 · EXTRA CARE
KONTAKT GEL ZA KAVITACIJO

doma, tudi v času profesionalne an -celulitne nege
v kozme čnem salonu.

Šifra: 125 · Pakiranje: 5000 ml

3 · SKIN FIRMING
KREMA ZA UČVRŠČEVANJE

učvrs tev, za uporabo pri ultrazvočnih postopkih
Šifra: 443 · Pakiranje: 150 ml · home care
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
biokompleks, izvleček grove trave
Osnovno delovanje
Gel, razvit predvsem za uporabo pri postopku
kavitacije, omogoča odlično prevodnost ultrazvočnih
valov, ne pušča mastnih madežev in omogoča
enakomerno drsenje sonde na obravnavanem delu
telesa. Prav poseben pa je zaradi vsebnos sestavine
»centelle asia ce« ( grove trave), ki v sinergiji z
drugimi ak vnimi sestavinami učvrščuje in ohranja
napetost kože.
Uporaba
Nepogrešljiv je pri tretmajih kavitacije za učvrščevanje in ohranjanje napetos kože.
2 · ANTI-CELLULITE
GEL PROTI CELULITU
Šifra: 442 · Pakiranje: 150 ml · home care
lipoli čni & drenažni & učvrščevalni & hladilni učinek

učvrščevanje & napenjanje kože
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
izvleček guarane, grove trave, izvleček tropskega
mandlja, izvleček črnega bezga
Osnovno delovanje
Posebej priporočljiva po an -celulitni negi, v času
hujšanja in za preprečevanje ohlapnos kože zaradi
procesov staranja. Že po prvi negi je koža opazno
bolj napeta in gladka. Po nekaj dneh se izboljša
struktura, čvrstost in elas čnost kože.
Uporaba
Za najboljši učinek se krema uporablja zjutraj in
zvečer. Nanese se na celo telo ali samo na
posamezne dele telesa - prsi, trebuh, noge itd.
+ Za op malne rezultate nege po protokolu
Kozme ke Afrodita poglejte seminarsko mapo
Spomladanska lepotna prenova: an cellulite &
depila on.

2

3

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
bodeča lobodika, izvlečka guarane in cekropije
Osnovno delovanje
Z amazonskim rastlinskim kompleksom in hladilnim
učinkom s mulira prekrvavitev kože. Z vsakodnevno
nego se ak virajo in ohranijo procesi odpravljanja
celulita (lipoli čni in drenažni učinek), obnavlja
vezno tkivo in poveča čvrstost kože.
Uporaba
Gel je namenjen jutranji in večerni individualni negi
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CELOSTNA PONUDBA
ZA MANIKIRO
& NEGO ROK
· z dragocenimi
negovalnimi olji

HAND CARE
Nežna mehkoba do ka
Zaradi svoje naravne strukture - na dlaneh
skorajda ni maščobnega tkiva in zaradi
neposredne izpostavljenos včasih že kar
agresivnim zunanjim vplivom okolja, se na
koži rok najprej pojavijo znaki staranja.
Nega rok je zato speciﬁčna. Z izbranimi
izdelki ji moramo nadomes vse, kar ji
primanjkuje. To pa so predvsem vlaga in
zaščitni lipidi na površini kože. Popolna
nega rok vsekakor vključuje tudi urejenost
in nego nohtov. To pomeni, da moramo
poskrbe za zdravo rast nohtov, ki se ne
bodo lomili in plas li ter da bo obnohtna
kožica nohtov zdrava in nepoškodovana.

1

1 · ZAŠČITNA KREMA ZA ROKE

3 · AROMA ODSTRANJEVALEC LAKA
ZA NOHTE BREZ ACETONA

Šifra: 9319 · Pakiranje: 450 ml
Šifra: 494 · Pakiranje: 500 ml
navlažitev & zaščita

2

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
mandljevo, olivno, sojino olje, izvleček kamilice,
sleza, olje žitnih kalčkov
Osnovno delovanje
Koži nudi kvalitetno nego, zaščito in izdatno vlago.
Uporaba
Po manikiri ali sicer roke nežno zmasirajte vse od
prstnih blazinic do zapestja. Po masaži je koža
žametno mehka in odlično zaščitena pred škodljivimi
zunanjimi vplivi.

Ključne ak vne sestavine
eterično olje limone, olje grozdnih pečk
Osnovno delovanje
S prijetno dišečim vonjem grozdja je odličen za
temeljito in enostavno odstranjevanje laka z nohtov,
tudi umetnih. Neguje in ohranja nohte prožne ter
čvrste. Preprečuje obarvanost nohtov.
Uporaba
Nanesemo ga na vato in preprosto obrišemo lak z
nohta. Opozorilo: vnetljivo! Preprečite s k z očmi.
Hranite izven dosega otrok.
4 · PARAFINSKA KOPEL ZA ROKE

2 · OLJNI ODSTRANJEVALEC LAKA
ZA NOHTE

Šifra: 9924 · Pakiranje: 750 g
Šifra: 9381 · Pakiranje: 2000 g

Šifra: 8259 · Pakiranje: 500 ml
za prožne & čvrste nohte
3

4

Ključne ak vne sestavine
pantenol (provitamin B5), ricinusovo olje, zmes
organskih topil
Osnovno delovanje
Neguje in ohranja nohte prožne in čvrste. Nohte in
obnohtno kožico šči pred izsušitvijo in plastenjem.
Temeljito in enostavno odstranjuje lak z nohtov tudi umetnih. Ne pušča belih madežev.
Uporaba
Nanesemo ga na vato in preprosto obrišemo lak z
nohta. Opozorilo: vnetljivo! Preprečite s k z očmi.
Hranite izven dosega otrok.

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
kožo
Ključne ak vne sestavine
zmes nizko taljivega paraﬁnskega voska s čebeljim
voskom
Osnovno delovanje
Za intenzivno nego, po kateri postane koža občutno
bolj gladka in mehka.
Uporaba
Kopel segrejte do 52°C. Paraﬁnsko kopel je najbolje
uporablja po manikiri in temeljitem čiščenju kože,
ki vključuje tudi luščenje odmrlih celic povrhnjice
rok. Lahko pa roke samo temeljito umijete in
dezinﬁcirate.

5 · AROMA GELNI ODSTRANJEVALEC
OBNOHTNE KOŽICE
Šifra: 8157 · Pakiranje: 50 ml · home care
Ključne ak vne sestavine
glicerin
Osnovno delovanje
Enostavno in neboleče odstranjuje obnohtno kožico
in omogoča njeno oblikovanje. Priporočljiva
vsakotedenska navada. Po vsakem odstranjevanju
potrebuje koža hrano – Kremo za krepitev nohtov.
Uporaba
Ko odstranite lak z nohtov, tudi umetnih, nanesite s
pomočjo dulca odstranjevalec na obnohtno kožico.
Po 2 minutah delovanja s priloženo palčko krožite ob
ras šču nohta tako, da kožico po skate nazaj. Pod
tekočo vodo roke sperite in nohte skrtačite. V noht in
obnohtno kožico vtrite Aroma kremo za krepitev
nohtov.

5

6 · AROMA KREMA
ZA KREPITEV NOHTOV
Šifra: 8074 · Pakiranje: 15 ml · home care
krepitvena nega nohtov

6

Ključne ak vne sestavine
vitamin A, E, oljni izvleček, eterično olje rožmarina
Osnovno delovanje
Nohte in obnohtno kožico neguje in šči pred
izsušitvijo. Ohranja prožnost nohtov ter preprečuje
njihovo lomljenje in plastenje.
Nepogrešljiva po vsakem odstranjevanju obnohtne
kožice.
Uporaba
Po vsakem umivanju rok, vsekakor pa vsak večer, s
spiralasto masažo kremo vtrite v obnohtno kožico. S
tem pospešite obtok, kar ugodno vpliva na zdravo
rast nohta.
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REŠITEV ZA
UTRUJENE NOGE &
NEUREJENA STOPALA
· spodbujena obnova

FOOT CARE
Bogat preplet ak vnih sestavin
Negovana stopala niso samo lepa na
pogled, so tudi prvi pogoj, da so zdrava.
Le, če so ustrezno negovana, nas lahko
nosijo vse življenje.

1

Kot posledica obremenitev, ki jih noge
oziroma stopala doživljajo vsakodnevno,
nastopa veliko težav, med njimi trda,
poroženela koža, kožne razpoke, o ščanci,
glivična obolenja, neprijeten vonj stopal,
občutek težkih, bolečih in utrujenih nog.
Izdelki FOOT CARE so namenjeni
reševanju vsakodnevnih težav, povezanih
z nego nog in stopal; zagotavljajo
obnovitveno nego, zmanjšujejo
utrujenost in oteklost nog, spodbujajo
obnovo kože na stopalih ter spodbujajo
prekrvavitev.

1 · ZELIŠČNA KOPEL ZA PEDIKURO

3 · SENSITIVE BALZAM ZA NOGE
LIGHT / REFIL

Šifra: 9255 · Pakiranje: 500 ml
vitalizacija & spodbujena mikrocirkulacija
& relaksacija

Šifra: 492 · Pakiranje: 350 ml s pumpico
Šifra: 493 · Pakiranje: 350 ml
primerno za diabe ke

2

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
izvleček kafre, kamilice, mentola
Osnovno delovanje
Deluje blago an bakterijsko, vitalizira in osveži kožo
ter pospeši njeno prekrvavitev. Odlično pripravi
noge na pedikuro, saj omehča trdo kožo stopal,
kurje oči in žulje. Po pedikuri priporočamo masažo
stopal z Balzamom za noge.
Uporaba
Na 5 l tople vode dodajte 20 do 30 ml kopeli. Pus te,
da stranka namaka noge 15 minut.

Šifra: 9321 · Pakiranje: 450 ml

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
občutljivo
Ključne ak vne sestavine
beta glukan, bisabolol, eterično olje rožmarina,
izvleček grove trave, mentol, pantenol (provitamin
B5), vitamin E
Osnovno delovanje
Balzam je posebej zasnovan za potrebe suhe in
občutljive kože stopal, tudi diabe kov. Kožo intenzivno
navlaži, zmehča in ji podari celodnevno zaščito.
Izboljšuje obrambni mehanizem kože in spodbuja njeno
obnovo ter zanesljivo šči pred izgubo vlage. Prijetno
hladi. Se hitro vpije in ne pušča mastnih sledov na koži.
Uporaba
Posebej priporočamo za nego diabe kov.

zmanjšan občutek utrujenih nog

4 · PARAFINSKA KOPEL ZA NOGE

Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
bisabolol, eterična olja bora, lavande (sivke),
rožmarina, kafra, mentol
Osnovno delovanje
V sinergiji z naravnimi ak vnimi sestavinami in
skupaj z masažo od prstov do kolen sprošča napetost
v mišicah, zmanjšuje utrujenost in oteklost nog ter
kožo lepo neguje. Deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
Zelo primeren za uporabo po kopeli nog, pedikuri in
pri reﬂeksni masaži stopal.

Šifra: 9925 · Pakiranje: 750 g

2 · BALZAM ZA NOGE

3

4

Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za suho
Ključne ak vne sestavine
zmes nizko taljivega paraﬁnskega voska s čebeljim
voskom
Osnovno delovanje
Intenzivno neguje, vlaži, pospešuje globinsko
čiščenje kože in sprošča napetost v stopalih. Je tudi
izjemno blagodejna pri revma čnih težavah. Ima lep
in svež vonj mentola.
Uporaba
Kopel segrejte do 52°C. Paraﬁnsko kopel je najbolje
uporablja po pedikuri, lahko pa noge samo
temeljito umijete in jih dezinﬁcirate.

NARAVEN NAČIN
ODSTRANJEVANJA
NEZAŽELENIH DLAK
· enostavna &
učinkovita metoda

DEPIL AS
Popolnoma gladka koža
Že v starem Egiptu je bilo gladko telo
brez dlačic merilo za lepoto. Novodobna
kozme čna nega še vedno zapoveduje
redno in konstantno depilirano kožo.
V Kozme ki Afrodita izhajamo iz egipčanske
tradicije naravnega odstranjevanja dlak
in dlačic. Po nanosu smole uporabljamo
Epil bandy trakove, ki so v primerjavi z
depilacijsko pasto neprimerno bolj higienični
in preprostejši za uporabo. Poleg izdelkov za
depilacijo ponujamo še izdelke za nadaljnjo
nego – nego po depilaciji, ki omili pojavnost
vzdražene kože in jo blago dezinﬁcira.

1

+ Za natančno zaporedje izvedbe tretmaja
depilacije po protokolu Kozme ke Afrodita
poglejte seminarsko mapo Spomladanska
lepotna prenova: an cellulite & depila on.
1 · SMOLA ZA DEPILACIJO
Šifra: 9256 · Pakiranje: 1000 g
hitra & preprosta depilacija
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
semipolimerizirani naravni sladkorji

2

2 · SMOLA V PLASTENKI Z VALJČKOM
NATUR
Šifra: 9762 · Pakiranje: 140 g

Uporaba vseh smol za depilacijo
Postopek uporabe naravne smole je enostaven:
kožo razmas te s peno za čiščenje ACNE ali PEEL
RE-NEW in jo dobro obrišite. Na kožo nato lahko
nanesete na primer otroški puder, da bo koža
resnično povsem suha. Smolo segrejte na približno
37°C v vodni kopeli (bodite pozorni, da smola ne
pride v direktni s k z vodo) ali grelcu. Smola mora
bi primerno tekoča in primerne temperature
(preizkusite na hrbtni strani zapestja). Smolo
nanašajte v debelini noževega rezila v smeri ras
dlak. Epil bandy trak dobro pri snite h koži in ga v
nasprotni smeri ras dlak pod ostrim kotom
sunkovito potegnite. Na depilirane predele pa v
tankem sloju nanesite Gel po depilaciji in britju.

hitra & preprosta depilacija
4 · GEL PO DEPILACIJI
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
semipolimerizirani naravni sladkorji
3 · SMOLA V PLASTENKI Z VALJČKOM
GOZDNI SADEŽI
Šifra: 9019 · Pakiranje: 140 g
3

4

hitra & preprosta depilacija
Priporočljivo za vse vrste kože
Ključne ak vne sestavine
semipolimerizirani naravni sladkorji
Osnovno delovanje vseh smol za depilacijo
Depil as naravna smola je: popolnoma naravna narejena na osnovi sladkorja, vodotopna - ostanek
smole z lahkoto odstranite z vodo, je enostavna za
uporabo na vseh delih telesa, je temeljita, saj
odstrani dlačice s korenino vred, nežna do kože, saj
ne povzroča nadležnih kožnih reakcij, manj boleča,
ker se oprime dlačice in ne kože, varna, ker ne
vsebuje škodljivih substanc, dolgoročno učinkovita.

Šifra: 9261 · Pakiranje: 150 ml · home care
Šifra: 9069 · Pakiranje: 500 ml
pomirjujoča & an bakterijska nega
Priporočljivo za vse vrste kože, še posebej za
vzdraženo
Ključne ak vne sestavine
gel aloe vere, planta ﬂuid kompleks AH
Osnovno delovanje
Sestavlja ga kompleks rastlinskih izvlečkov, ki
zmanjšuje nastajanje novih dlak ter upočasni
njihovo rast. Umirja rdečico in razdraženo kožo,
prijetno hladi in deluje blago an bakterijsko.
Uporaba
Gel nanesite na kožo takoj po depilaciji oz. britju, ga
enakomerno razdelite po koži in pus te učinkova .
Gela ne izpirajte! Možen je pojav trenutne
pordelos (hiperemije) in ščemenje kože, kar je
povsem normalna reakcija. Op malne rezultate
dosežemo z vsakodnevno uporabo vsaj 10 dni po
depilaciji in britju, najbolje zvečer pred spanjem, ko
so celice kože najbolj ak vne.
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SPREMLJAJOČI
PROGRAM

IZDELEK

ŠIFRA

PAKIRANJE

Brisača bela 50 cm * 100 cm
Brisača bela 100 cm * 170 cm
Čopič za nanos maske 5 / 1
Dozator s pokrovom za 450 ml
Folija Body wrapping
Folija Fango (200 cm * 220 cm) 10 / 1
Folija zaščitna - aroma (200 cm)
Folija zlata 2 / 1
Kozme čna palčka 5 / 1
Kozme čne brisačke (20 cm * 30 cm) 50 / 1
Kozme čni lončki 5 g
Kozme čni lončki 15 g
Kozme čni lončki 30 g
Kozme čni lončki 50 g
Leseno stojalo za set eteričnih olj
Majica L
Majica M
Majica S
Majica XL
Nožek za Body wrapping
Plastenka 100 ml
Plastenka 200 ml MAT s pokrovčkom
Pumpica za masažna olja
Pumpica za olja, mleka in losjone
Ženske tangice 100 / 1

629
616
9962
501
3002366
428
3005253
3008011
9963
54
3000028
3000024
3000027
3000026
3008629
701
699
698
702
3005983
3000034
3000033
463
452
419

1 kom
1 kom
1 set
1 kom
1 kom
1 set
1 kom
1 set
1 set
1 set
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kos
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kos
3 kom
1 kom
1 kom
1 set

SLOVARČEK
ak vnih sestavin
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A

C/Č

ABSORBENTI SEBUMA
- ak vne sestavine, ki uravnavajo izločanje sebuma
(maščobe) in vzpostavljajo ravnovesje v koži.

CERAMIDI
- spodbujajo naravni proces obnove hidrolipidnega sloja
povrhnjice in s tem preprečujejo izgubljanje vlage.
Vzpostavljajo dolgotrajno zaščito pred naravnim procesom
staranja in kožo šči jo pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

AHA KISLINE
- spodbujajo luščenje odmrlih kožnih celic in s tem
omogočajo boljšo penetracijo izdelkov, ki jih nanašamo v
okviru nadaljevalne nege. Pospešijo nastajanje kolagena,
hialuronske kisline in drugih glikozaminoglikanov. Rezultat
delovanja je zglajen kožni relief, poenoten ten kože,
okrepljena zaščita kože ter svež, vidno pomlajen videz.
ALANTOIN
- znanstveno dokazano blagodejno deluje pri regeneraciji
kože in pospešuje celjenje. Preprečuje draženje kože, okrepi
zaščitno plast in šči pred izgubo vlage.

CINKOV OKSID
- je anorganska spojina, ki je ena ključnih sestavin v izdelkih za
zaščito kože pred UV-žarki. Blaži znake občutljivos , mehča
razpokano kožo in pomaga pri hitrejši obnovi kožnih celic,
odpravlja težave z aknasto kožo.
ČEBELJI VOSEK
- kožo pomirja in šči pred izgubo vlage. Poleg tega daje
konsistenco kozme čnim proizvodom.
E

ALGINATI
- so naravni polisaharidi, ki sestavljajo celične stene rjavih alg.
Zaradi njihove absorbcijske lastnos se v kozme ki uporabljajo
za intenzivno vlaženje kože in za razstrupljevanje.
ALOE VERA
- koži prinaša obilo vlage ter jo pomirja.
AMAZONSKI KOMPLEKS
- sinergija ak vnih sestavin »deževnega pragozda« rešuje
probleme mešane do mastne kože. Deluje kot skupek
an oksidantov z an -age učinkom, vlaži in regenerira kožo.
Dokazano zmanjšuje pojav mozoljev in ogrcev ter na koži
zagotavlja takojšen mat videz.
AMINOKISLINE
- gradnik osnovnih kožnih beljakovin - kolagena in elas na.
Sinte zirane beljakovine igrajo ključno vlogo pri ras tkiv, las,
nohtov, predvsem pa pri obnavljanju kože. V koži opravljajo
različne funkcije in sodelujejo v številnih metabolnih
procesih.
ARGANOVO OLJE
- hladno s skano organsko olje z 80% vsebnostjo omega-3,
omega-6 ter omega-9 nenasičenih maščobnih kislin, je
eden najbogatejših virov visoko vrednih hranil. Kožo vlaži in jo
z visoko vsebnostjo vitamina E, ki deluje an oksida vno, šči
pred izgubo vlage. Koža je po uporabi zaščitena in elas čna.
AVOKADOVO OLJE
- bogato z vitamini A, E in D. Ak vno delovanje vitaminov
izboljša elas čnost in videz kože, predvsem suhe in hrapave.
B
BETA GLUKAN
- spada med naravne polisaharide. Nahaja se v celični steni
ovsa, ječmena, gob in kvasovk. Spodbuja ak vacijo
imunskega sistema in je izredno močan an oksidant, ki
uničuje proste radikale v telesu. Koži pomaga ohranja
op malno vlago in prožnost.
BHA KISLINE
- imajo keratoli čni učinek, saj razgrajujejo odmrle kožne
celice. Vplivajo tudi na odpiranje in čiščenje zamašenih lojnic.
Učinkujejo an bakterijsko, pro vnetno, adstringentno in
zmanjšujejo nastajanje mozoljev, ogrcev ter aken.
BIO-AKTIVNI PEPTIDI
- celice spodbudijo, da se hitreje delijo ter sinte zirajo več
kolagena, elas na in hialuronske kisline. Posledično
upočasnijo kronološko in fotostaranje kože ter jo
vsestransko pomladijo: kožo opazno učvrs jo, zgladijo kožni
relief ter delujejo z intenzivnim učinkom korekcije gub.

ENCIM PAPAIN
- je rastlinski encim, pridobljen iz nezrelega sadeža papaje.
Njegova vloga v kozme čnih izdelkih je luščenje odmrlih
kožnih celic, da se le-te lahko ak vno obnavljajo in je koža
zdravega videza.
ETERIČNA OLJA
- najboljše kar nam lahko ponudi narava! S svojo čudežno
sestavo že sočletja blagodejno vplivajo na človeški
organizem.
ETERIČNO OLJE BAZILIKE
- kožo umirja in čis , deluje an bakterijsko in adstringentno,
zato je še posebej primerno za nego mastne, nečiste kože.
ETERIČNO OLJE BERGAMOTA
- pospešuje razstrupljanje kože, ima adstringentni in
an bakterijski učinek. Primeren za mastno, nečisto in k
luskanju nagnjeno kožo.
ETERIČNO OLJE BORA
- poživlja prekrvavitev kože, jo čis in preganja utrujenost.
Zaradi s mula vnih lastnos se veliko uporablja v
uparjalnikih zraka, predvsem v zimskem času.
ETERIČNO OLJE BRINA
- odlično za nego mastne in aknaste kože, kože z razširjenimi
kapilarami ter pri postopkih odpravljanja celulita. Krepi
mikrocirkulacijo kože in pospešuje proces čiščenja kože.
ETERIČNO OLJE CIMETA
- spodbuja mikrocirkulacijo kože, izboljša oskrbo kožnih celic
s kisikom in hranljivimi snovmi ter deluje an bakterijsko.
ETERIČNO OLJE CIPRESE
- pospešuje kapilarno prekrvavitev kože, zožuje žleze lojnice
in znojnice, ak vira limfni obtok in deluje adstringetno.
ETERIČNO OLJE ČAJEVCA
- deluje močno an bakterijsko in adstringentno, pomaga v
boju pro glivicam ter zmanjšuje izločanje sebuma.
ETERIČNO OLJE ČRNEGA POPRA
- posebej cenjeno zaradi svojih an sep čnih lastnos in
pozi vnega delovanja na imunski sistem. Pospešuje
prekrvavitev, zato je posebej primerno za uporabo pri an celulitnih in športnih masažah.
ETERIČNO OLJE EVKALIPTA
- pospešuje prekrvavitev kože, čis , osveži in deluje
an bakterijsko. Pogosto se uporablja v savnah, za osvežitev
zraka.

BISABOLOL
- je najdragocenejši izvleček cveta kamilice. Deluje
pro vnetno, pro mikrobno ter intenzivno pomirja.

ETERIČNO OLJE GERANIJE
- uravnava izločanje sebuma. Odlično deluje pro aknam in
regulira ravnovesje med mastno in suho kožo, blaži dražečo
ali pordelo kožo ter neguje starejšo kožo.

BODEČA LOBODIKA
- pospeši prekrvavitev kože, krepi stene kapilar in zmanjšuje
njihovo prepustnost.

ETERIČNO OLJE GRENIVKE
- pospešuje proces čiščenja kože, izboljšuje čvrstost kože in
ima an bakterijski učinek.
ETERIČNO OLJE KOPRCA
- pospešuje prekrvavitev, čis in razstruplja kožo ter je
nepogrešljiv pri an -celulitnih tretmajih.

ETERIČNO OLJE LAVANDE (SIVKE)
- ima izreden učinek pomirjanja kože pri opeklinah,
razdraženos in hiperemiji. Nepogrešljivo je tudi pri negi
aknaste kože, pospešuje čiščenje in ima blago an bakterijsko
delovanje.
ETERIČNO OLJE LIMONE
- krepi vse funkcije povrhnjice, spodbuja vitalizacijo tanke in
suhe kože ter pospešuje njeno prekrvavitev. Poleg tega
deluje adstringentno in gradi hidrolipidni zaščitni sloj.
ETERIČNI OLJI LIMONE IN ROŽMARINA
- znani po izjemnem s mula vnem delovanju. Na kožo
delujeta blago an bakterijsko, jo poživita in v medsebojni
sinergiji spodbujata čiščenje kože.
ETERIČNO OLJE LIMONSKE TRAVE
- deluje an bakterijsko. Uporablja se v tretmajih za nečisto
kožo.
ETERIČNO OLJE POMARANČE
- spodbuja prekrvavljenost in senzibilnost kože ter njene
obnovitvene procese.
ETERIČNO OLJE POPROVE METE
- primerno za utrujeno, izsušeno kožo in pri an -celulitnih
postopkih. Revitalizira in osveži kožo ter ima hladilni učinek.
ETERIČNO OLJE ROŽMARINA
- primerno za specialno nego nečiste in aknaste kože, saj
pospeši dovajanje kisika in hranljivih snovi v koži ter izboljšuje
regenera vne sposobnos tkiva.
ETERIČNO OLJE TIMIJANA
- ima močan, svež in zeliščen vonj. Krepi, varuje in pomirja
ter je še posebno primeren za utrujeno kožo. Nanjo deluje
s mula vno in jo obnavlja.
ETERIČNO OLJE ZIMZELENA
- revitalizira in izboljša prekrvavljenost kože, pospešuje
mikrocirkulacijo kože in ima an sep čno delovanje.
ETERIČNO OLJE ZVEZDASTEGA JANEŽA
- spodbuja izmenjavo snovi v koži, deluje an bakterijsko in
se uporablja v an -celulitnih tretmajih.
ETERIČNO OLJE ŽAJBLJA
- uravnava delovanje žlec lojnic, pospešuje mikrocirkulacijo
v koži ter vpliva blagodejno na dihalne po .
F
FIFLOW BB61
- je zasnovan na sinergičnem delovanju izbranih
perﬂuoroogljikov farmacevtske kakovos , nase veže kisik iz
zraka, ga prenese v dermis ter spros , hkra poživi tudi
mikrocirkulacijo kože. Poleg tega nase veže odpadni ogljikov
dioksid ter ga odstrani iz kože. Poveča volumen kože in
zagotavlja takojšnji pomlajevalni učinek.
FITOAMIN BIOKOMPLEKS
- sestavlja izvleček mimoze in pet aminokislin. Izboljša celični
metabolizem, deluje regenera vno in okrepi naravni vlažilni
faktor.
FITOPROTEINI
- so rastlinskega izvora in izboljšajo hidratacijo kože.
G
GLICERIN
- uravnava ravnovesje naravne hidratacije kože: izdatno
vlaži, zmehča in zadržuje vlago.
GLIKOLNA KISLINA
- zaradi majhnih molekul prodre v globlje plas kože, odstrani
odmrle celice ter omogoča rast novih. S tem upočasnjuje
procese staranja kože.
GLINA (BELA, RDEČA, ZELENA)
- je izjemno bogata z minerali ter v kozme čnih proizvodih
opravlja nalogo močne vezave toksinov in hkra kožo oskrbi z
minerali.

H
HIALURONSKA KISLINA
- 100% naravna hialuronska kislina ima sposobnost
intenzivnega prodiranja v globlje plas kože, kjer zagotavlja
op malno vlaženje ter preprečuje izgubo vode skozi
povrhnjico. S tem se povečata navlaženost in elas čnost
kože, ki je vidno bolj napeta, gladka in pomirjena.
HIDROLIZIRAN ELASTIN
- se v kozme čnih izdelkih uporablja kot zaščitna sestavina
pred izsuševanjem kože.
I
IZVLEČEK ALGE
- spodbuja mikrocirkulacijo v koži, ima lipoli čni (drenažni)
učinek. Uporablja se v an -celulitnih izdelkih.
IZVLEČEK ARNIKE
- obnavlja in pomirja kožo.
IZVLEČEK BELEGA GROZDJA IN IZVLEČEK ŠAMPANJCA
- z opojnim vonjem po grozdju predstavlja dragoceno
naravno an oksida vno sestavino, ki spodbuja učinkovito
an -age zaščito kože. Kožo navlaži in regenerira.
IZVLEČEK BREZE
- ima prečiščevalni učinek ter pomaga pri odpravljanju
celulita.
IZVLEČEK BRŠLJANA
- je zaradi svojega lipoli čnega učinka učinkovit predvsem pri
an -celulitnih tretmajih. Vpliva tudi na večjo prožnost in
elas čnost kože.
IZVLEČEK CEKROPIJE
- izvleček skorje rastline Cekropia Obtusa, ki uspeva v
amazonskem pragozdu. Odlikuje jo izjemna diure čna moč,
pospešitev čiščenja in lipoli čno delovanje.

IZVLEČEK KAVIARJA
- izvleček kaviarja ak vira presnovo kožnih celic in pospeši
mikrocirkulacijo, uravnava nivo vlage v koži, tudi omili gubice.

K
IZVLEČEK KOPRIVE
- kožo čis in pomirja.
IZVLEČEK KORENČKA
- obogaten s provitaminom A, gladi kožo in deluje
pomlajevalno.
IZVLEČEK KUMARE
- uporablja se v izdelkih za vlaženje kože in za nego po
sončenju.
IZVLEČEK LIMONE
- poživi kožo, jo okrepi, ji povrne prožnost in napetost. Kožo
tudi obnavlja in šči pred škodljivimi vplivi iz okolja ter s tem
preprečuje njeno prezgodnje staranje.
IZVLEČEK MENTOLA
- je znan po svojem hladilnem in osvežujočem učinku.
Spodbuja prekrvavitev in čiščenje kože.
IZVLEČEK MODROZELENE ALGE (ALGA SPIRULINA)
- prava zakladnica vitaminov, mineralov in aminokislin.
Spodbuja komunikacijo med celicami kože, da se te
intenzivneje obnavljajo in s tem bistveno izboljša videz kože.
IZVLEČEK PAPAJE
- odličen vlažilec, ki nudi svežino. Odstranjuje odmrle kožne
celice, povečuje prekrvavljenost in spodbuja obnavljanje
celic.
IZVLEČEK REPINCA
- vpliva na čiščenje kože, delovanje žlez lojnic ter ima
an bakterijske lastnos .

IZVLEČEK ČRNEGA BEZGA
- deluje izrazito diure čno in je posebej priporočljiv pri an celulitnih tretmajih.

IZVLEČEK RJAVE ALGE
- reak vira 14 genov, ki spodbudijo sintezo kolagena,
elas na in hialuronske kisline. S tem sodelujejo pri
obnavljanju ekstracelularnega matriksa in poskrbijo za
transformacijo kože. Rezultat je pomlajevalni učinek- napeta
koža in zmanjšanje gub.

IZVLEČEK DIVJEGA KOSTANJA
- krepi stene kapilar ter pospešuje prekrvavitev kože. Poleg
tega zmanjša občutek utrujenih, težkih nog.

IZVLEČEK ROŽMARINA
- deluje an oksida vno, izdelkom v katere je vmešan pa
podaljšuje obstojnost.

IZVLEČEK GINKA
- vsebuje številne an oksidante, ki preprečujejo poškodbe
kožnih celic zaradi škodljivih vplivov okolja. Pospešuje
prekrvavitev kože.

IZVLEČEK SLEZA
- mehča in vlaži nežno, krhko kožo.

IZVLEČEK GINSENGA
- spodbuja prekrvavitev kože in krepi njeno obrambno
funkcijo.
IZVLEČEK GRAHA
- je bogat vir polipep dov, ki vplivajo na sintezo, organizacijo
in zaščito kolagena. Kožo šči pred delovanjem pros h
radikalov in škodljivimi vplivi iz okolja. Spodbuja ﬁziološke
procese kože ter krepi njeno naravno ravnovesje.
IZVLEČEK GUARANE
- imenujemo tudi ''eliksir dolgega življenja''. Z visoko
vsebnostjo kofeina pospešuje prekrvavitev in čiščenje kože.
Zaradi lipoli čnega učinka se uporablja v an -celulitnih
tretmajih.
IZVLEČEK HAMAMELISA
- deluje adstringetno in je primeren za nego občutljive, tanke,
kuperozne kože. Kožo navlaži, jo očis in zoža pore.
IZVLEČEK HRASTA
- deluje adstringetno.
IZVLEČEK INDIJSKE SENE
- rastlinska alterna va hialuronske kisline. Primeren za
hrapavo, suho in občutljivo kožo. Ima dolgotrajni vlažilni
učinek.
IZVLEČEK KAMILICE
- kožo pomirja in deluje blagodejno.

sestavo in nekomedogeno naravo je priporočljivo tudi za
nego mastne kože.

IZVLEČEK SVETEGA LOTUSA
- odlikuje odlično an -celulitno delovanje na dveh ravneh:
pospešuje razgradnjo in zmanjšuje skladiščenje maščobnih
blazinic v celicah podkožja, istočasno omejuje nastanek novih
ak vnih maščobnih celic.
IZVLEČEK TANINSKE KISLINE
- spodbuja vezavo celic, ki pomagajo krepi obrambni
mehanizem kože. Ima tudi an oksida ven in adstringentni
učinek ter zašči in učvrs kožo.
IZVLEČEK TROPSKEGA MANDLJA
- z visoko vsebnostjo polifenolov izboljša biomehanske
lastnos kože, čvrstost in elas čnost kože ter pomaga pri
odpravljanju hiperpigmentacije na koži.
IZVLEČEK ZELENEGA ČAJA
- vsebuje ﬂavonoide, ki jim pripisujemo izjemne an oksida vne lastnos . Primeren za nego in zaščito občutljive
kože ter pri an -celulitnih tretmajih.
IZVLEČEK ŽAJBLJA
- deluje blago an bakterijsko in je odličen za nego mastne in
nečiste kože.

KAFRA
- pospešuje prekrvavitev kože in izmenjavo snovi. Uporablja
se v tretmajih za izboljšanje stanja nečiste kože in an celulitnih tretmajih.
KAKAVOVO MASLO
- je bogato s hranilnimi snovmi, vitaminom E in močnimi
an oksidan , ki zavirajo proste radikale, s tem pa šči jo kožo
pred prezgodnjim staranjem in nega vnimi vplivi okolja.
Maslo preprečuje izgubo vlage, kožo dodatno vlaži, ohranja
njeno prožnost ter ji vrača mehkobo. S tem spodbuja njeno
obnovo in zmanjšuje znake suhe in razpokane kože.
KARITÉ MASLO
- je ekso čna sestavina pridelana iz semen karitejevega
drevesa, izjemno bogata z an oksidan , maščobnimi
kislinami in vitamini. Spodbuja obnovo celic, obnavlja hidrolipidni plašč kože ter pomaga šči
pred zunanjimi
dejavniki. Na kožo deluje z izjemno vlažilno in hranljivo močjo.
KOKOSOV GLUKOZID
- izjemno blago in negovalno sredstvo za penjenje. Je
naravnega izvora (iz sladkorjev in kokosa) in popolnoma
biološko razgradljivo.
KOKOSOVO MLEKO
- je odličen vlažilec kože, poskrbi za njeno mehkobo in
gladkost ter jo prijetno odišavi.
KOKOSOVO OLJE
- pridobivajo ga iz posušenega jedra kokosovega oreha in je
dragocen vir mineralov. Se hitro vpija in prodre v kožo, pri
tem pa kožo gladi in mehča. Vsebuje visok delež
an oksidantov, kateri nase vežejo proste radikale ter tako
preprečujejo prehitro staranje kože. Pripisujejo mu tudi
nekatere an mikrobne in pro vnetne lastnos .
L
LINOLNA KISLINA
- je poznana tudi pod imenom Omega 6. Spada med
esencialne maščobne kisline in je nujno potrebna za človeški
organizem. Učinkuje pro vnetno, preprečuje izgubo vlage
ter šči kožo pred škodljivimi vplivi iz okolja.
M
MANDLJEVO OLJE
- naravni emolient, ki nadomešča prisotnost naravnih lipidov,
kožo mehča in jo navlaži. Z vitamini A in E pomaga pri
obnavljanju kože in deluje blažilno.
MATIČNI MLEČEK
- produkt narave z visoko biološko vrednostjo. Vsebuje
številne vitamine, minerale in encime. Je izreden bios mulator in an oksidant z izjemno močjo regeneracije kože
in podpore imunskemu sistemu.
MED
- je prava zakladnica sestavin in primeren za nego suhe kože.
Kožo navlaži, pospešuje njeno čiščenje, obnovo, jo vitalizira
in šči pred izgubo vlage. Deluje an bakterijsko, kožo pomiri
in ji daje sijoč videz.
MIKROKAPSULE VITAMINA E
- nudijo koži zaščito pred nega vnimi oksida vnimi vplivi
pros h radikalov ter ji zagotavljajo prepotrebno vlago.
MLEČNA KISLINA
- se nahaja v mlečnih izdelkih, paradižnikih, borovnicah.
Nepogrešljiva pri čiščenju por. Poleg tega kožo izdatno
navlaži.

J
JOJOBINO OLJE
- zlato-obarvan tekoč vosek, ob vitaminih A in E vsebuje kar
96 % ceramidov, ki so po svoji sestavi nadvse podobni
naravnemu kožnemu sebumu. Pomaga preprečeva
transepidermalno izgubo vlage, kožo mehča, izboljšuje njeno
prožnost ter prodira v globlje plas kože. S svojo edinstveno

MORSKA SOL (SOL IZ MRTVEGA MORJA)
- pridobljena z naravno kristalizacijo soli v solnih bazenih.
Poleg natrijevega klorida vsebuje tudi precej ostalih
mineralov (kalcij, magnezij, brom, kalij). Na kožo deluje
razstrupljevalno in očiščevalno. Iz kože odstrani strupe, jo
revitalizira ter poskrbi za hitrejšo obnovo kožnih celic.
Rezultat je nahranjena, prožna in sijoča koža.
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MORSKI KOLAGEN
- paten rane mikrosfere morskega kolagena ob nanosu
prodrejo v zgornje plas 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.

OLJE ŽITNIH KALČKOV
- je izjemno hranljivo olje, saj je prava zakladnica vitaminov
(provitamin A, vitamini skupine B), nenasičenih maščob in
proteinov. Kožo oskrbi s hranili in vlago ter izboljšuje njeno
regenera vno sposobnost. Izjemna moč olja najučinkoviteje
deluje na suhi koži.

MORSKI MULJ
- ima veliko sposobnost regeneracije celic kože. Pri nanosu
na kožo pospeši cirkulacijo, zato se pogosto uporablja v an celulitnih postopkih. Je tudi dober absorbent.

OLJNI KOMPLEKS
- sestoji iz skupka različnih olj, ki v sinergiji oskrbijo kožo s
hranilnimi snovmi in jo intenzivno negujejo.

N
NARAVNA KOLAGENSKA VLAKNA
- imajo veliko sposobnost vezave vode. Primerna za
navlažitev vseh pov kože, še posebej dehidrirane. Po negi je
koža napeta.
NARAVNI ABRAZIV
- sestoji iz naravnih sestavin, njegova naloga pa je
odstranjevanje odmrlih celic s površja kože. S tem je
omogočena rast novo-nastalim celicam, koža pa je bolj
zdravega videza in sijoča.
NATRIJEV HIDROGENKARBONAT
- z dvigom pH vrednos prekine delovanje AHA kislin ter
tako ustavi proces eksfoliacije izven želenih rezultatov.
NENASIČENE MAŠČOBNE KISLINE
- so rastlinskega izvora, delimo jih na omega 3 in omega 6
maščobne kisline. Kožo nahranijo, obnavljajo, šči jo pred
zunanjimi vplivi ter delujejo blago pro vnetno.
NIACINAMID
- kožo vlaži, šči pred UV-poškodbami ter blaži vnetne
procese. Pomaga preprečeva nastajanje komedonov ter
preprečuje prenos melanosomov do kera nocitov in s tem
izločitev pigmenta na površino kože.
O
OGNJIČEVO OLJE
- pomirja, obnavlja in neguje kožo. S mulira obnovo celic
kožnega tkiva in je zato primerno za suho, razdraženo in
občutljivo kožo.
OLEINSKA KISLINA
- spada med nenasičene maščobne kisline. Najdemo jo v
olivnem olju, avokadu in mandljevih oreščkih. Deluje vlažilno
in regenera vno ter zagotavlja mehkobo koži.
OLIVNO OLJE
- vsebuje maščobne nenasičene kisline, ki so zelo podobne
naravni sestavi kožne maščobe. Kožo mehča, pomirja in je
primerno predvsem za nego suhe in občutljive kože.

ORGANSKA TOPILA
- so raznolika skupina spojin, uvrščamo jih med ogljikovodike.
Raztapljajo trdne ali tekoče (nehlapljive) organske spojine.
P
PALMIN (CARNAUBA) VOSEK
- se pridobiva iz listov karnauba palme. Koži daje elas čnost,
jo oskrbuje z vlago ter jo šči pred zunanjimi vplivi.
PANTENOL
- je provitamin B5, ki se presnavlja v globljih plasteh kože.
Izjemen vlažilec kože pospešuje delitev celic in deluje blago
pro vnetno.
PEKTIN
- deluje emolientno in se v kozme čni industriji uporablja kot
stabilizator. Pridobiva se iz jabolk in lupin citrusov.

SONČNIČNO OLJE
- je naraven vir vitamina E, ki spada med naravne
an oksidante. Bogato je z esencialnimi maščobnimi
kislinami, vitaminoma B1 in B2, vsebuje tudi leci n in voske.
Ima blažilni učinek ter kožo globinsko nahrani.
ŠIPKOVO OLJE
- bogato z vitamini, omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami
in beta karoteni se uporablja za obnavljanje kože in
zmanjšuje kožne nepravilnos . Lipidi, prisotni v šipkovem
olju, so podobni koži lastnim lipidom, zato se olje z lahkoto
vpija v kožo in na njej ne pušča masnega ﬁlma.
T
TERMIČNO-AKTIVNI MINERALI
- naravni minerali, pod vplivom katalizatorja se strdijo in
dajejo termični učinek.
TIGROVA TRAVA
- namenjena predvsem učvrs tvi in glajenju kože. Spodbuja
mikrocirkulacijo, izgorevanje maščob in spodbuja odvajanje
odvečne tekočine. Koža je bolj napeta, čista, gladka in
elas čna.
TRIGLICERIDI
- spadajo med preproste maščobe, katerih glavna naloga je,
da negujejo, hranijo in mehčajo kožo.
U

PEPTID KARNOZIN
- močan an oksidant, ki nevtralizira razdiralno moč pros h
radikalov. Podaljša življenjski cikel celic, spodbuja nastajanje
kolagena in celično membrano šči pred nezaželenimi
procesi v dermisu, ki bi pospešili staranje kože.
PLANTA FLUID KOMPLEKS AH
- kombinacija naravnih izvlečkov hmelja, bele omele, žajblja,
papaje in ameriškega kleka vpliva na počasnejšo rast dlačič.
PROVITAMIN A (BETA KAROTEN)
- deluje an oksida vno z nevtraliziranjem pros h radikalov.
Pozi vno učinkuje na celjenje ran ter kožo šči pred
škodljivimi posledicami UVA- in UVB-žarkov.
PROVITAMIN B5
- izboljša celosten videz kože, saj spodbuja njeno obnovo ter
jo izdatno vlaži. Poleg tega blagodejno vpliva na razdraženo
kožo, jo izdatno vlaži in mehča.
R
RJAVI SLADKOR
- učinkovito odlušči površinski sloj odmrlih celic povrhnjice.
Po uporabi je koža dobro očiščena, gladka in mehkega o pa.

UVA- IN UVB-FILTRI
- zagotavljajo visoko zaščito pred nevarnimi UV-žarki – pred
fotostaranjem, pigmentacijskimi motnjami, opeklinami,
alergijskimi reakcijami in razvojem kožnega raka. UVAﬁlter šči pred UVA-žarki, ki so prisotni vse leto (tudi v
oblačnih dneh) in predstavljajo 95 % vseh ultravijoličnih
žarkov. UVB-ﬁlter šči kožo pred UVB-žarki, ki predstavljajo 5
% ultravijoličnega sevanja.
V
VITAMIN A (RASTLINSKA ALTERNATIVA)
- spodbuja medcelično izmenjavo snovi in obnavljanje
kožnih celic. Izvleček semena rastline Vigna aconi folia (ang.
moth bean) iz Azije se uporablja v prehrani in tradicionalni
medicini.
VITAMIN B3
- poimenujemo tudi niacin; opazno izboljša aknasto kožo in
nepravilnos na njej. Kožo izdatno navlaži in pomiri.
VITAMIN C
- je najpomembnejši vodotopni an oksidant in pomembna
komponenta pri sintezi kolagena. Ujema tudi proste radikale
in varuje pred prezgodnjim staranjem kože.

S/Š
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 an oksida vno delovanje.
OLJE GROZDNIH PEČK
- je bogat vir vitaminov in nenasičenih maščobnih kislin.
Spodbuja naravno delovanje kože in učinkuje kot
an oksidant. Olje grozdnih pečk se hitro vpije v kožo, jo vlaži,
nahrani in neguje, zato je primerno za vse vrste kože,
predvsem za nego zrele ter suhe kože.
OLJE KORUZNIH KALČKOV
- ima visoko vsebnost vitamina E, ki deluje an oksida vno. V
njegovi sestavi najdemo tudi nenasičene maščobne kisline in
vitamine A, B1, B2, C.
OLJE MAKADAMIJE
- se pridobiva iz orehov makadamije in je bogato z
nenasičenimi maščobnimi kislinami, vitamini E, B1, B2. Se
hitro vpije, kožo prijetno neguje, gladi in deluje
an oksida vno. Priporočljivo za nego suhe, luskave kože.
OLJE RICINUSA
- zaradi nizke molekularne mase prodre v globlje plas kože.
Učinkovito deluje v boju pro strijam in prvim znakom
staranja, saj spodbuja proizvajanje kolagena in elas na, ki
kožo zmehčata in navlažita.

SALICILNA KISLINA
- BHA kislina z izrazi m čis lnim, an bakterijskim in
pro vnetnim delovanjem. Omili pojav aken na koži in deluje
an sep čno. V večjih koncentracijah deluje keratoli čno
(lušči poroženele plas pokožnice).
SEMI-POLIMERIZIRANI SLADKORJI
- oziroma strjen sladkor. Uporablja se v depilacijskih smolah.
SILICIJEVA PRST
- je zelo močan an oksidant in detoksiﬁkator. Deluje kot
ak vni ﬁlter in z vezavo pros h radikalov in toksinov
zmanjšuje oksida vni stres ter kožo očis toksinov.
SOJINI IZOFLAVONI
- naravna alterna va estrogenov, katerih izguba v obdobju
menopavze povzroča prepoznavne znake staranja kože;
kažejo se kot tanjšanje kože, izguba elas čnos in nastanka
gub. Genistein je najpomembnejši in najbolj zastopan sojin
izoﬂavon.
SOJINO OLJE
- vsebuje veliko maščobnih kislin (oleinsko, linolensko in
palmi nsko), vitamin E, leci n, vitamine A, E in K. Mehča in
vlaži kožo ter ima an oksida vne lastnos .

VITAMIN E
- nudi koži zaščito pred nega vnimi oksida vnimi vplivi
pros h radikalov ter ji zagotavlja prepotrebno vlago.
VITAMINI SKUPINE B
- so nujno potrebni za zdrave lase, nohte in kožo. Njihovo
pomanjkanje pa povzroča hrapavo, razpokano in luskavo
kožo.
VLAŽILNI KOMPLEKS
- sestoji iz prepleta sestavin, ki šči jo kožo pred izgubo vlage
in jo hkra intenzivno vlažijo.
Z
ZLATO
- v svoji najčistejši obliki (24 karatov) dokazano učinkuje v
smislu pomlajevanja kože, glajenja gub ter izboljšanja
tonusa kože. Zlato ak vira elektrone v celicah kože, kar
spodbudi proces celične komunikacije, obnove in ras celic.

KONTAKT
KOZMETIKA AFRODITA d. o. o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54
Slovenija – EU
t 00386 3 812 11 60
f 00386 3 812 11 74
e info@kozmetika-afrodita.si
w www.kozmetika-afrodita.com
webshop.afroditacosmetics.com
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