COSMETICS

NOVO

POLETNA

KNJIŽICA
/ TROPICAL SUMMER /

NOVO

MARMELADA
/ Tr o p s k i p o m e ž i k s o n c u ! /
Kozmetika Afrodita se je
odpravila na potovanje po
sanjskih kotičkih sveta in
skrbno izbrala naravne,
negovalne sestavine, ki
navdušujejo v novi
MARMELADI!

» / FILIPINI /
ekološko kokosovo olje
» / EVROPA /
izvleček korenčka
» / AFRIKA /
karitejevo maslo
» / PERU & DOMINIKANSKA REPUBLIKA /
ekološko kakavovo maslo

Z zaščitnim
faktorjem

10!
Zagotavlja brezskrbno uživanje na soncu.
Varno, hitro in intenzivno pridobivanje privlačno
zagorele polti.
ź Očarljiv vonj s sladkimi notami tropskega kokosa.
ź Vodoodporna formula.
ź Dermatološko dokazano, da koža izdelek dobro prenaša.
ź
ź

EKSOTIČNE,
SKRBNO IZBRANE NARAVNE SESTAVINE,
ki navdušujejo v Afroditinih poletnih izdelkih.
KAKAVOVO MASLO

ARGANOVO OLJE

/ poreklo PERU &
DOMINIKANSKA REPUBLIKA /
» ekološko
» zakladnica vitamina E
» ščiti pred izsuševanjem in
negativnimi zunanjimi dejavniki

/ poreklo MAROKO /
» hladno stiskano, ekološko
» zakladnica vitamina E
» antioksidant, ki kožo bogato nahrani,
spodbuja regeneracijo in pomaga
oskrbovati celice s kisikom

KOKOSOVO OLJE
/ poreklo FILIPINI /
» deviško, ekološko,
hladno stiskano
» zakladnica koristnih
maščobnih kislin
» močan naraven
antioksidant,
intenzivno vlaži,
bogato nahrani
JOJOBINO
OLJE

KARITEJEVO
MASLO

/ poreklo ARGENTINA /
» deviško, hladno stiskano
» zakladnica vitamina A in E
» edinstvena sestava, nadvse
podobna naravnemu
kožnemu sebumu
» pomaga preprečevati
izgubo vlage, kožo mehča

/ poreklo
BURKINA FASO /
» zakladnica
vitamina A
» spodbuja
obnovo celic,
obnavlja hidrolipidni plašč
kože

KOKOSOVA VODA
/ poreklo INDIJA /
» zakladnica proteinov,
aminokislin, mineralov (kalcij,
kalij, magnezij,železo),
vitaminov (B, C)
» kožo intenzivno vlaži in
pomlajuje

VARNI
NA SONCU
Da bo poležavanje na soncu v poletnih
mesecih brezskrbno, poskrbite za
učinkovito zaščito kože pred
škodljivimi UVA- in UVB-žarki!
Negovalne in koži prijazne formule SUN CARE:
DERMATOLOŠKO testirane
S čudovitim poletnim,
hipoalergenim vonjem kokosa

* izjema Marmelada 200 ml.

PRIPRAVI
KOŽO NA
POLETJE!
Afrodita ti zaupa vse
skrivnosti, ki jih moraš
vedeti o negi kože
preden se odpraviš
na svoj sanjski dopust.

1 PILING

IZBERI PILING
IZ LINIJE
100% SPA
GLEDE NA TIP
SVOJE KOŽE …

Spodbudi razstrupljanje kože, jo očisti,
naredi gladko, čvrsto in odlično
pripravljeno na nadaljnjo nego.

2 VLAGA
V vročih mesecih tvoje telo hitreje porabi zaloge vode, saj je koža
obraza in telesa neposredno izpostavljena UV žarkom in visokim
temperaturam.
» Koži obraza privošči 7-dnevno H2O terapijo z ampulami Hydra
Patch, ki je še posebej priporočljiva ob menjavi letnih časov in
vselej, ko je koža izsušena in izpostavljena različnim stresnim
dejavnikom. Vsebino ampule zjutraj in zvečer nežno vmasiraj v
temeljito očiščeno in tonizirano kožo. Nego zaključi z izbrano
negovalno kremo, prilagojeno tipu, starosti in trenutnemu stanju
tvoje kože.
» Za nego telesa izberi terapijo 100% SPA DETOX! Hitro vpijajoča
formula s kompleksom petih eteričnih olj in 100% naravno
hialuronsko kislino izboljša presnovo kože, elastičnost in čvrstost
ter hkrati zagotavlja hidratacijo tudi v globljih plasteh kože!

S 100%
NARAVNO
HIALURONSKO
KISLINO

H2O
TERAPIJA
ZA ŽEJNO
KOŽO

INTIMNO
MILO
3ACTIVE

3 INTIMNA NEGA

OGICA
OL

Y
LL

1. nežno čiščenje,
2. blagodejno vlažilno nego, ki pomaga
vzpostavljati in ohranjati naravno
pH ravnovesje in
3. preprosto britje intimnih predelov.

GYNAEC

Za zaščito intimnih predelov je treba
poskrbeti tudi na počitnicah. Izberi
multifunkcijsko 3ACTIVE intimno milo,
ki s svojim delovanjem zagotavlja:

4 GLADKA KOŽA
JE VEDNO V MODI
Izbiraj med depilacijskimi kremami, ki omogočajo
predvsem neboleče in hitro odstranjevanje dlačic,
med depilacijskimi trakovi, ki nudijo tudi do
4 tedne popolne gladkosti ali pa za odstranjevanje
dlačic izberi kar klasično metodo – britje.

Afroditin namig:
ne pozabi na ključen
končni korak GEL
po DEPILACIJI 3v1!
» Kožo po vseh metodah
odstranjevanja dlačic pomiri.
» Zmanjšuje možnost pojava
neprijetnih rdečih pikic.
» Pomaga preprečevati
vraščanje dlačic in
dokazano upočasni
njihovo rast.

NOVO
MUST HAVE:
GEL PO
DEPILACIJI
3v1

5 ČVRSTA IN
PRIVLAČNA
ZADNJICA
Poletje je čas, da se poslovimo
od celulita in pozdravimo
čvrsto kožo. Izberi kremni gel
Pitaya Active, ki kožo napne,
opazno zmanjša pojavnost
celulita in omeji razvoj novih
maščobnih celic.

DOKAZANA
UČINKOVITOST
Vidno zmanjšan celulit in
izboljšana gladkost kože
v 28 dneh*
» 65% žensk – zmanjšan
obseg stegen do 2 cm**
» 70% žensk – zmanjšan
obseg bokov do 4,5 cm***
* Rezultati na podlagi lastne ocene pri 20
ženskah v 28 dneh.«. Rezultati preizkušeni
na 20 ženskah v 28** oz. 56*** dneh
testiranja »in vivo«.

Depilacijska krema
ACTIVE
s 100% naravnim
oljem jojobe in gelom
aloe vere. Za hitro,
preprosto in
predvsem neboleče
odstranjevanje
dlačic na posebej
občutljivih predelih.
ZANJO
& ZANJ

ZAČINITE
SVOJE
POLETJE,

» Naj vaše misli
odtavajo v deželo
neverjetnih kontrastov
– Indijo – od koder
izvirata ingver
in limona.

ZAČINITE SVOJE NEGOVALNE RITUALE!
Geli za prhanje, ki so jih
navdihnile začimbnice z
blagodejnim delovanjem
na telo in duha.
Vsakodnevno nego
spremenijo v nepozabno
izkušnjo in popeljejo
vaše misli v daljne,
sanjske dežele.

» Eterično olje cimeta
vam pričara potovanje
na Šrilanko, tropsko
otoško državo
eksotičnih dišav.

» Najdražja začimba
na svetu – žafran –
vas popelje v grški
mediteranski svet,
deželo neštetih otokov
z bogato zgodovino.

» Čili, t. i. pikantno
zlato, ustvari slikovite
dežele Latinske
Amerike z vročekrvnim
temperamentom v
udobju vašega doma.

POLETNA
OSVEŽITEV
HYALURON
/ gel za prhanje /
» Nežno čiščenje in vlažilna
nega hkrati! Vsebuje 100%
naravno hialuronsko kislino,
ki kožo izdatno vlaži in
pomaga preprečevati njeno
izsuševanje.

+ HLADITA
& POMIRITA
OD SONCA
POŠKODOVANO
KOŽO

HYDRA BOOST ENERGY
/ maska za obraz /
» Energijska obnova
dehidrirane kože!

ALOE VERA –
zakladnica iz narave!
/ LOTION /
» Vlažilna formula
navduši s hladilnim
učinkom in s svojimi
negovalnimi lastnostmi
nudi odlično poletno
osvežitev.
/ TONIK /
» Razprši po obrazu
in telesu ter uživaj v
negovalnem,
pomirjajočem valu
svežine.

Privošči si OSVEŽILNI

"SMOOTHIE"
/ SESTAVINE /
1 banana · 1 /2 ananasa
3 dcl kokosove vode · 2 pesti mlade špinače
1 žlička goji jagod · 1 žlička chia semen
/ PRIPRAVA /
Vse sestavine zmešamo v mešalniku do gladke
zmesi. Nalijemo v kozarec in že smo pripravljeni
na uživanje najbolj slastnega poletnega »koktajla«!

JUHU
POČITNICE
SO TU!

KAJ TO POLETJE
NE SME MANJKATI
V TVOJEM
KOVČKU …

/ Afroditin potovalni seznam /

1

ZAŠČITA
ZA OBRAZ
Krema za obraz SENSITIVE
/ SPF 30 – visoka zaščita /
» Zlasti primerna za občutljivo kožo
Krema za obraz AGE DEFENCE
/ SPF 25 – srednja zaščita /
» Lahka, osvežilna formula primerna tudi za
šport in aktivno preživljanje prostega časa

2

ZAŠČITA
ZA TELO

Mleko za zaščito pred soncem
/ SPF 30 /
Mleko za zaščito pred soncem
/ SPF 20 /
Mleko za zaščito pred soncem
/ SPF 10 /
Suho olje za zaščito pred soncem
/ SPF 6 /

» Za aktivno poletje!
Tudi ti obožuješ vodne športe?
Izberi VODOODPORNO formulo
in brezskrbno uživaj v vseh
poletnih športnih norčijah!

4

SOS
LEKARNA

SOS Tropical spray
» Proti komarjem, klopom, obadom in drugim
nadležnim žuželkam.
Zzzz ...
ADIJO
KOMARJI!

SOS Calming gel
» Naravna prva pomoč pri pikih insektov,
sončnih opeklinah in opeklinah meduz!

6

MARMELADA

Do čudovitega poletnega videza
in negovane, sijoče kože z
MARMELADO! Bodisi v
obliki oljno-kremne formule
bodisi suhega olja z bleščicami.
KER SI BREZ NJE
AFRODITINEGA
POLETJA NE
PREDSTAVLJAMO!
+ Privlačno zagorel
videz z odgovornim
odnosom do nevarnih
sončnih žarkov!
Afrodita opozarja:
izogibaj se
izpostavljanju soncu
med 11. in 17. uro.

3

PO
SONČENJU

Mleko po sončenju
» Hladilna terapija + obnova + pomiritev
z aloe vero in provitaminom B5

[

[

SOS izdelki temeljijo na
rastlinskih izvlečkih, so
koži prijazni ter primerni
tudi za otroke in osebe z
občutljivo kožo.

5

INOVACIJA
ZA LASE
Silicone eliksir
» Ne samo negovana in sijoča
poletna koža, temveč tudi lasje!
Z izjemnimi aktivnimi
sestavinami (silikonska olja,
ekološko arganovo olje in vitamin
E) celostno neguje lase:
» krepitev,
» lažje razčesavanje,
» kontrola statike,
» svilnata mehkoba.

NOVO
ZAŠČITA PRED
POŠKODBAMI
MED NEPOSREDNIM
TOPLOTNIM
OBLIKOVANJEM
(SUŠENJE, LIKANJE,
KODRANJE ...)
DO 230 °C

MLEKO
ZA ZAŠČITO
PRED SONCEM
SPF 30

hiter & preprost nanos

BREZSKRBNO
& RAZIGRANO
poletje vaših najmlajših …
Takojšnja in visoka UVA-/UVB-zaščita pred sončnimi
opeklinami in dolgotrajnimi poškodbami kože.
ZA NAVIHANE PLAVALCE: izjemna VODOODPORNA formula
+ možen nanos na mokro kožo.
DERMATOLOŠKO dokazano, da sta izdelka primerna za
občutljivo kožo.
S koži prijaznim HIPOALERGENIM parfumom, ki zmanjšuje
tveganje za pojav kožnih alergij.
Z dragocenim bisabololom in vitaminom E.

KREMA
ZA ZAŠČITO
PRED SONCEM
SPF 30

SOS KIDS LOTION
» Deluje proti komarjem
in drugim insektom.
» Naravno negovalno sredstvo
z rastlinskim zakladom oljem brazilskega oreha
andiroba.
» Primeren za občutljivo
otroško kožo.

DRAGOCENO
OLJE ANDIROBE
» Z območja amazonskega pragozda.
» Pridobljeno na popolnoma naraven način.
» Sestavljeno iz andirobina, ki daje grenak
okus in zaradi tega učinkovito deluje
v boju proti insektom.

TUDI ZA
NOSEČNICE
IN DOJEČE
MAMICE

MAJHEN
DOTIK,
VELIKA
LJUBEZEN

TEARS

Nežne formule s skrbno izbranimi
naravnimi sestavinami negujejo,
varujejo in razvajajo kožo
dojenčkov, otrok, nosečnic
in doječih mamic.

TEARS

0%

BREZ
SOLZENJA –
OFTAMOLOŠKO
TESTIRANO

PARABEN
PARAFFIN
SILICONE
SLS/SLES

*

HYPOALLERGENIC
PERFUME

*vsi izdelki so dermatološko testirani, 100% naravno mazilo tudi pediatrično
**vsi izdelki razen 100% naravno mazilo

**

100% NARAVNO
ZA OBČUTLJIVO
KOŽO DOJENČKOV,
NOSEČNIC IN
MAMIC

# DRAGOCENI
ZAKLADI NARAVE
Visoke vsebnosti 100% naravnih sestavin smo
zdužili v izjemne formule, ki občutljivo otroško kožo
učinkovito ščitijo in jo nežno negujejo.

Z DODANIM
ETERIČNIM OLJEM
SIVKE ZAZIBLJE
MALČKE V MIREN
SPANEC

» karitejevo in kakavovo maslo
» mandljevo, kokosovo, sončnično,
jojobino olje in olje belega limnanta
» eterično olje sivke
» izvlečki BIO ognjiča, cvetov lipe in bombaža

ZA
RAZIGRANE
TRENUTKE
POD PRHO

VLAŽILNA NEGA
OBČUTLJIVE
OTROŠKE KOŽE

NEGUJE
IN POMIRJA
OTROŠKO KOŽO
IN LASIŠČE

AFRODITINI
POLETNI
SLADKORČKI
PONOSNI!
MARMELADA št.1!
»NAJBOLJ PRODAJANI
IZDELEK poletja
&
NAJVEČKRAT
NAGRAJENI izdelek«

NOVO

TROPICAL
MARMELADA
Tropski pomežik soncu z novo
Tropical MARMELADO! Z zaščitnim
faktorjem 10 zagotavlja brezskrbno
uživanje na soncu ter varno, hitro in
intenzivno pridobivanje privlačno
zagorele polti.

COCONUT MILK
kremni gel za prhanje
Kokosov sladkorček, ki pod prho
zapelje v tropski svet sanjskih dežel.
Koži nudi 24h intenzivno nego in jo
naredi neverjetno mehko.

POLETNI
KOKTAJL ZA
ŽEJNO KOŽO!

JOGURT
ZA TELO

TROPSKO
RAZVAJANJE KOŽE
S 100%
KOKOSOVO VODO!

[

Obnovitvena terapija, ki še
posebej prija od sonca
poškodovani koži!

[

Poletje je čas, ko kožo izpostavljamo
UV-sevanju, vetru, slani vodi,
vročini, klimatiziranim prostorom
in drugim dejavnikom, ki negativno
vplivajo na njeno stanje.

HYDRA PATCH
SERUM
Za svežo in sijočo poletno kožo!
Lahek serum, ki s svojo nekomedogeno
formulo kože ne masti, jo aktivno zaščiti
pred poškodbami onesnaževalcev (ANTIPOLLUTION), krepi njeno zaščitno funkcijo
in ji nudi TROJNO MOČ hidratacije.

IZBERI

Z zakladnico naravnih
negovalnih sestavin (100%
kokosova voda, karitejevo
maslo, šipkovo olje) koži po
sončenju povrne izgubljeno
vlago, jo prijetno pohladi,
pomiri in poskrbi za njeno
aktivno regeneracijo.

TAJSKA

BALI

SINGAPUR

HAVAJI

IZDELKI
SUN CARE
PO SVETU ...

NAJ SE
POLETJE
NIKOLI
!
NE KONČA

www.kozmetika-afrodita.com
webshop.afroditacosmetics.com
Kozmetika Afrodita d.o.o., Kidričeva 54, 3240 Rogaška Slatina

