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Odstranjevalec
očesnih ličil
HYALURON
N O VA P R E O B L E K A

Čistilno mleko
& tonik
HYALURON
I N O VA C I J A

ULTIMATIVNI LIFTING
iz švicarskega ledenega vina

novo
I. NEGA
ZA MOŠKE

TRIPLE-ACTION

FLUID

· intenzivna HIDRATACIJA
· aktivni ANTI-AGEING
· optimalna ZAŠČITA

Povsem prilagojen potrebam moške kože:
se izjemno hitro vpije ter ne pušča mastnih sledi.

100 ml | limited edition
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Odstranjevalec očesnih ličil
HYALURON - NOVO

08 CLEAN UP

Cenjene kolegice,
dragi kolegi,
tokratna številka Afrodi nih novic me je spodbudila k razmisleku o
novos h. Vsebinsko je namreč v celo posvečena vrs novih izdelkov
Afrodita Professional, ki smo jih po več le h raziskav, tes ranj in izboljšav
v njihovi najboljši različici uspešno lansirali v zadnjih mesecih.
Po več kot 48 le h in več kot 600 različnih kozme čnih izdelkih se nismo
ustavili. Nasprotno, naprej gremo s še večjim zanosom, bogatejši za številna
nova spoznanja! Ker verjamemo, da so prav inovacije naša in hkra tudi
vaša moč, ki nam omogoča še doslednejše zadovoljevanje potreb
uporabnikov.
Nenehno smo v iskanju novih razvojnih rešitev, inova vnih patentov
in revolucionarnih sestavin, na osnovi katerih soustvarjamo trende v
kozme čni industriji. Pri tem pa nikakor ne pozabljamo na »staro« na zakladnico neprecenljivih izkušenj in znanja, ki nam pogosto pokaže
pravo pot.
Naj tudi vam leto 2018 prinese ravno pravšnjo kombinacijo »starega«
in »novega«. Naj ohrani vse dobro ter prinese številne nove poslovne
priložnos , nova strokovna znanja ter nove izkušnje zadovoljstva vaših
strank!
Danica Zorin Mijošek
direktorica Kozme ke Afrodita

Čis lno mleko & tonik HYALURON
V NOVI PREOBLEKI

A K A D E M I J A A F R O D I TA

Pridružite se nam na spomladanskih
strokovnih izobraževanjih ter spoznajte
nove možnos navduševanja vaših strank!
STRATEGIJA ANTICELLULITE
(brezplačni ponovitveni seminar):
PREVERJENE METODE PREOBLIKOVANJA
TELESA Z NADPOVPREČNIMI REZULTATI
▪ v ponedeljek, 5. februarja 2018, ob 10. uri
v Izobraževalnem centru Kozme ke Afrodita,
Kidričeva 54, Rogaška Sla na
PRODAJOMANIJA:
KAJ JE TISTO, KAR DIFERENCIRA NAJBOLJŠE
KOZMETIČNE SALONE OD POVPREČNIH?
▪ v ponedeljek, 5. marca 2018, ob 10. uri
v Izobraževalnem centru Kozme ke Afrodita,
Kidričeva 54, Rogaška Sla na

Za več informacij in prijave kontak rajte
prodajni oddelek Afrodita Professional:
ana.kukovec@kozme ka-afrodita.si,
03 812 12 96.
TISKOVINA Izdajatelj:
Kozme ka Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Sla na
Slovenija
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I N O VA C I J A

ULTIMATIVNI LIFTING
iz švicarskega ledenega vina

V

ino in njegove pomlajevalne lastnos
nas spremljajo že sočletja, ledeno vino
na področju kozme ke pa je aktualna inovacija
moderne kozmetologije, na osnovi katere smo
v Kozme ki Afrodita razvili novo profesionalno
linijo WIN UP-LIFT! Za ekstremno hidratacijo
in osupljive pomlajevalne učinke, ki že navdušujejo številne profesionalne in končne
uporabnike doma in po svetu.

ZDRUŽILI
“NEZDRUŽLJIVO”
Hidratacija in li ing hkra !
Inovacija WIN UP-LIFT predstavlja sodoben
pristop k profesionalni kozme čni obravnavi,
v okviru katerega smo v Kozme ki Afrodita
združili pogosto »nezdružljivo«: intenzivno
hidratacijo in li ing z opaznimi učinki!

.

.

S preﬁnjenim ledenim vinom zgolj v nekaj
minutah vidno zabriše manjše gubice in gube,
kožo naredi gladko in mehko na o p, osveži
njen videz ter jo intenzivno vlaži skozi ves
dan. Še več, z močnim an oksida vnim
delovanjem kožo šči tudi pred oksida vnim
stresom.

ZGODBA
O LEDENEM VINU

raste v perujskih Andih. Slednja zaradi velike
molekularne mase in razgibane strukture nase
odlično veže molekule ledenega vina ter jih ob
mehanskem s ku s kožo instantno spros .

ZAKLADNICA
POLIFENOLOV
Ledeno vino je posebno zaradi svoje
edinstvene molekularne zgradbe in visoke
koncentracije polifenolov, ki jih je v ledenem
vinu neprimerljivo več kot v ostalih vinih.
Polifenoli so izjemno močni naravni
an oksidan , ki preprečujejo poškodbe celic
zaradi delovanja škodljivih dejavnikov okolja –
pros h radikalov.

D GOCENO,
PRESTIŽNO, REDKO…
Ledeno vino je pridobljeno iz ledenega
grozdja, ročno obranega z najbolj odpornih
vinskih trt. Pogoji, ki omogočajo ledeno
trgatev, so zelo redki – to se običajno zgodi
le enkrat na desetletje.
O ledeni trgatvi in ledenem grozdju namreč
govorimo takrat, ko temperatura vsaj tri dni
zapored konstantno dosega med ─ 8 in ─ 13°C.
Zaradi ekstremnih razmer je količina grozdja, ki
ostane na vinski tr do ledene trgatve, izjemno
majhna (izplen ledenega vina je približno 10odstoten), sama kakovost pa neponovljiva.

Švicarska kakovost
V izdelke linije WIN UP-LIFT je kot glavna
ak vna sestavina vgrajeno ledeno vino iz
vinorodnih območij Švice, ki se na edinstven
način pridobiva iz belega (Vidal Blanc) in
rdečega (Pinot Noir) grozdja.
+ PERUJSKA TARA
Ledeno vino je s postopkom pršenja vgrajeno
v nosilno osnovo polisaharida - ''tara'' gumo, ki
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DOBRO JE VEDETI
Ak vna sestavina ledenega vina ne vsebuje
konzervansov in alkohola (pri pridobivanju
ak vne sestavine ledeno vino izgubi ves
alkohol, ohrani pa najkakovostnejšo
komponento – polifenole).

ZNANSTVENO
DO ZANA
UČINKOVITOST

IDEALNA ZA
VSE VRSTE KOŽE

.
Rela vno povečanje navlaženos kože v
primerjavi z začetno meritvijo in placebom v %:
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Linija WIN UP-LIFT zagotavlja visokokakovostno, pres žno nego vseh vrst kože ne
glede na starost. Še posebej priporočljiva
pa je za: normalni-mešani p kože; kožo s
slabšim tonusom; dehidrirano kožo, pustega,
utrujenega videza ter kožo z izrazito
pojavnostjo ﬁnih linij in globokih gub.

+ 50,9 %

1 % Vin-upLift
placebo

Klinična študija na 20 prostovoljkah po preteku
28 dni ob uporabi emulzije z ak vno sestavino
ledenega vina (Vin-upLi ) 2-krat dnevno v
primerjavi z začetnimi meritvami in placebom.

REZULTATI, KI
NAVDUŠUJEJO

.

Neverjetnih učinkov li inga ne potrjujejo
zgolj rezulta znanstvenih raziskav,
temveč tudi številne izkušnje iz prakse.

Zmanjšanje globine gub v primerjavi z
začetnimi meritvami in placebom v %:
0
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0,5 % Vin-upLift

1.

Izdelke WIN UP-LIFT odlikujejo izjemno lahke,
hitro vpojne teksture, ki kože ne obtežijo.
Zaradi slednjega so idealni tudi za nego
moške kože!
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- 13 %

placebo

V nadaljevanju vam predstavljamo nazoren
primer ene od številnih pohval, ki smo jih
prejeli v povezavi z učinkovitostjo izdelkov WIN
UP-LIFT. Gre za rezultate, ki so jih v kombinaciji
s specialno manualno masažo zgolj po 4
tretmajih dosegli v salonu »Masaže Kaja«.

Klinična študija na 22 prostovoljkah 30 min po nanosu
emulzije z ak vno sestavino ledenega vina (Vin-upLi )
v primerjavi z začetnimi meritvami in placebom.

1. AKTIVNA SESTAVINA IZ LEDENEGA VINA

DELITE SVOJE IZKUŠNJE!

Ak vna sestavina iz ledenega vina, vgrajena v izdelke WIN UP-LIFT, je 1. ak vna
sestavine iz ledenega vina na področju kozme ke. Gre za inovacijo v svetovnem
merilu, ki predstavlja pomemben napredek na področju kozme čne industrije.

Zelo veseli bomo tudi vaših izkušenj z izdelki
Afrodita Professional. Prav vaše povratne
informacije so namreč ste, ki predstavljajo
največjo mo vacijo za naše nadaljnje delo
ter nam hkra omogočajo, da postanemo še
boljši.
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VLAŽILNA KREMA
za normalno–mešano kožo

IZDELKI
WIN UP-LIFT
Vlažilna krema
za normalno–mešano kožo 50 ml

HRANLJIVA KREMA
za suho kožo

POMLAJEVALNI ELIKSIR
za vse vrste kože

- s preﬁnjenim ledenim vinom kožo zgladi in
učvrs ! Klinično dokazano opazno zmanjša
globino gub (- 13 %) že nekaj minut po
nanosu*, hkra pa izboljša tudi navlaženost
kože. Z vitaminom A spodbuja regeneracijo
kože, jo intenzivno šči pred izgubo vlage ter
delovanjem pros h radikalov in drugih
dejavnikov okolja.
AFRODITIN NASVET: v kolikor koža potrebuje
bogatejšo nego, vlažilno kremo uporabljajte v
kombinaciji z naravnim NEGOVALNIM OLJEM
JOJOBE, ki je s svojo nekomedogeno naravo
nadvse primerno tudi za nego mešane do
mastne kože. Nekaj kapljic olja v dlani vmešajte
v kremo ter nato nanesite na obraz.

Hranljiva krema
za suho kožo 50 ml

MASAŽNA KREMA
za vse vrste kože

- s preﬁnjenim ledenim vinom kožo zgladi in
učvrs ! Klinično dokazano opazno zmanjša
globino gub (- 13 %) že nekaj minut po
nanosu*, hkra pa izboljša tudi navlaženost
kože. Bogastvo naravnih olj žitnih kalčkov in
grozdnih pečk nežno neguje in nahrani še tako
suho kožo.

Pomlajevalni eliksir
za vse vrste kože 30 ml

IZOB ŽEVANJE
& PROMOCIJA
Z inovacijo WIN UP-LIFT smo navdušili
na številnih strokovnih izobraževanjih
in mednarodnih kozme čnih sejmih!
V okviru Akademije Afrodita smo izvedli
več kot 20 strokovnih seminarjev s
prak čnimi delavnicami v kar 8 različnih
državah.
Linija WIN UP-LIFT je bila glavna zvezda
lepotnega ko čka Afrodita Professional
tudi na renomiranem sejmu BEAUTY
FORUM v Münchnu.
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- zagotavlja takojšnji učinek li inga in bistveno
izboljša tonus kože. Sinergija ledenega vina in
bio-ak vnih pep dov že po prvem nanosu
omogoča vidno zmanjšanje globine gub in
gubic (- 13 %)*, dolgoročno pa spodbudi
sintezo kolagena in hialuronske kisline. Lahka,
hitro vpojna vlažilna tekstura je odlična
podlaga za make-up.
Glede na p in trenutno stanje kože ga lahko
uporabite bodisi za samostojno bodisi za
kombinirano uporabo z izbrano kremo WIN
UP-LIFT.

BREZ parabenov,
paraﬁna in alkohola

LEDENA MASKA
za vse vrste kože

NEGA Z
IZDELKI
WIN UP-LIFT
1. Ritual čiščenja
“Afrodita Professional”

Masažna krema
za vse vrste kože 100 ml

■ čis lno mleko
■ mehanski piling (po potrebi)
■ čis lna pena
■ encimski piling, vmešan
z WIN UP-LIFT Osvežilno meglico
■ toniziranje z WIN UP-LIFT Osvežilno meglico

- omogoča dolgotrajno masažo obraza, vratu
in dekolteja. Obogatena z ledenim vinom in
naravnimi negovalnimi olji kožo hkra izdatno
hrani in vlaži ter opazno pomladi: že v nekaj
minutah zmanjša globino gub (- 13 %)* ter
kožo naredi občutno bolj gladko in prožno.

AFRODITIN NASVET
Za maksimalno učinkovitost čiščenja encimski
piling izvedite v kombinaciji z vapozonom.
V primeru mešane, mastne kože z razširjenimi
porami ter če v kozme čnem salonu nimate
vapozona, po encimskem pilingu priporočamo
tudi nanos PEEL RE-NEW BHA eksfolianta.

Ledena maska
za vse vrste kože 150 ml
- preﬁnjena ledena tekstura z osvežilnim
učinkom za takojšnjo poživitev ter osupljiv
učinek li inga! Z ledenim vinom in
provitaminom B5 omogoča vidno zmanjšanje
globine gub (- 13 %)* ter bistveno bolj
navlaženo kožo (+ 50,9 %)**. Poživi in učvrs
utrujeno, dehidrirano kožo ter pomiri
občutljivo.

2. Masaža
Na kožo nanesemo WIN UP-LIFT Masažno
kremo ter z njo izvedemo sproščujočo 20minutno manualno masažo. Nato kožo
razmas mo s čis lno peno ter toniziramo z
WIN UP-LIFT Osvežilno meglico.

Osvežilna meglica
za vse vrste kože 190 ml

3. Nega z ledeno masko
Na obraz, vrat in dekolte v izdatnem sloju
nanesemo WIN UP-LIFT Ledeno masko. Masko
pus mo delova vsaj 20 minut in v času
delovanja kožo vsaj 4-x popršimo z WIN UPLIFT Osvežilno meglico. Zadnjih 5 minut
delovanja maske za okrepitev delovanja
izvedemo tudi rahlo manualno masažo. Masko
speremo z vodo in kožo OBVEZNO večkrat
zapored toniziramo z meglico.

- s pres žnim ledenim vinom kožo osveži in
ji z dodatkom vlažilnih ak vnih sestavin
zagotovi prepotrebno vlago. Nanesite jo po
vsakem čiščenju ter po potrebi tudi večkrat
tekom dneva. Obvezno jo uporabite tudi ob
nanosu WIN UP-LIFT Ledene maske.
*in vivo študija na 22 prostovoljkah po 1 nanosu
po preteku 30 min
**in vivo študija na 20 prostovoljkah po preteku
28 dni ob nanosu 2-x dnevno

V kolikor boste masko hranili v hladilniku, bo
prijetno hladila. Če hladilni učinek ni zaželen,
jo hranite na sobni temperaturi.

TUDI ZA NADALJNJO PRODAJO
Izdelki WIN UP-LIFT so namenjeni tudi
visokokakovostni vsakodnevni negi doma.
Bodisi za vzdrževanje in okrepitev rezultatov,
doseženih v kozme čnem salonu, bodisi za
samostojno uporabo. Pri njihovi nadaljnji
prodaji vam bodo zagotovo v pomoč VZORČKI
in KATALOG, po katerih povprašajte pri naših
prodajnih predstavnikih.

4. Zaključna nega
Nanesemo WIN UP-LIFT Pomlajevalni eliksir
in ga vmasiramo s pomočjo tehnike
digitopresure. Ko se vpije, nanesemo še
Vlažilno/Hranljivo kremo WIN UP-LIFT
(odvisno od pa kože).

OSVEŽILNA MEGLICA
za vse vrste kože

Čas trajanja postopka:
približno 60 minut (z vključeno masažo).
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NOVOSTI

CLEAN UP

Odstranjevalec
OČESNIH LIČIL
/ 125 ml

NOVO

Š

tevilna povpraševanja tako
profesionalnih kot tudi končnih
uporabnikov so nas spodbudila, da priljubljeno
linijo izdelkov za čiščenje vseh vrst kože CLEAN
UP dopolnimo z izdelkom, zasnovanim posebej
za čiščenje občutljivega predela okrog oči.
Poleg tega pa vam bosta dva, že uveljavljena
izdelka iz linije, odslej na voljo v novi, še
privlačnejši podobi!

ODST NJEVALEC
OČESNIH LIČIL
HYALURON
2 v 1: Učinkovito čis & vlaži
Napredna dvofazna formula hitro, učinkovito
in brez drgnjenja odstrani tudi vodoodporna
ličila. Z dodano hialuronsko kislino hkra vlaži
kožo okrog oči ter pomaga preprečeva njeno
izsuševanje.
Pomembno: izdelek zaradi vsebnos oljne faze
ni primeren za uporabo v primeru umetnih
trepalnic.

S 100% naravno
hialuronsko kislino
Izdelek je obogaten s paten rano, 100%
naravno hialuronsko kislino z izredno majhno
molekulsko maso: 20─50 kDa. Majhna
molekulska masa ji omogoča, da penetrira
vse do dermisa, kjer zagotavlja intenzivno
in dolgotrajno vlaženje. Slednje je v primeru
kože okrog oči, najbolj podvržene dehidraciji,
nepogrešljivo!

Z visoko toleranco
do občutljive kože & oči

ALI STE VEDELI?
Koža okrog oči je tudi do 7-krat tanjša
kot koža na preostalih delih obraza. Poleg
tega na njej skoraj ni žlez lojnic, ki kožo
oskrbujejo s prepotrebnimi lipidi ter pomagajo
preprečeva njeno izsuševanje. Nadalje, njeno
strukturo gradi zelo malo elas čnih in
kolagenskih vlaken, nenehno pa jo v obliki
mežikanja obremenjuje krčenje kar 22
različnih mišic!
Koža okrog oči je zato še posebej občutljiva
in suha, znaki staranja pa se najprej poznajo
prav na njej. Ravno zaradi slednjega potrebuje
posebno, njenim potrebam prilagojeno
čiščenje in nego.

ČISTILNO MLEKO &
TONIK HYALURON
v novi preobleki

Čis lno mleko
/ 200 ml
& tonik
HYALURON
/ 190 ml
V NOVI
PREOBLEKI

Hydro tonik Hyaluron v razpršilu (200 ml)
vam bo odslej na voljo v novi, še priročnejši
embalaži (190 ml). Nova plastenka, elegantne
okrogle oblike, vam bo bistveno olajšala
oprijem med samo uporabo izdelka.
Ob prenovi tonika pa smo z novim designom
z njim vizualno povezali tudi njegovo »drugo
polovico« - Čis lno mleko (200 ml), ki ostaja
v nespremenjeni plastenki.

Popoln »home care« set
si predstavljeni izdelki so namenjeni tudi
nadaljnji prodaji oziroma uporabi doma.
redstavljajo popoln set za vsakodnevno
čiščenje in toniziranje vseh vrst kože.

Nežna čis lna formula, posebej prilagojena
potrebam občutljive kože okrog oči, ne
vsebuje parabenov, parfumov in alkohola.
In kar je najpomembneje: NE DRAŽI OČI,
saj jo odlikuje očem prijazna pH vrednost.

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

naše prodajne predstavnike na terenu:
Štajerska, Prekmurje, Koroška - Anita Zorin
t 041 732 202
e anita.zorin@kozmetika-afrodita.si

Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina
t 00386 3 812 11 60
e info@kozmetika-afrodita.si
w www.kozmetika-afrodita.com

Ljubljana, Dolenjska - Nika Nežič
t 041 640 261
e nika.nezic@kozmetika-afrodita.si
Gorenjska, Tuhinjska dolina - Melita Hafner
t 041 601 305
e melita.hafner@kozmetika-afrodita.si

Primorska - Kristijan Požar
t 051 647 911
e kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si
Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina Petra Pondelak
t 031 766 292
e petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si

