news
- ·

-

NOVO
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I N O VA C I J A

BRILLIANT

BEAUTY
SLEEP
MASKA
PRIDIH RAZKOŠJA

Nega telesa
PURE GOLD
24 Ka

NOVO | za nadaljnjo prodajo in zlato razvajanje v udobju doma

Nega telesa

Fantazija čistega razkošja
Delci čistega, 24-karatnega zlata, »zlato« olje jojobe
in sojini izoavoni, ujeti v razkošne teksture,
za edinstveno izkušnjo nege…

150 ml

Razkošni

OLJNI GEL ZA PRHANJE & KOPEL
- intenzivna negovalna formula, obogatena

LUXURY
OIL SHOWER
& BATH GEL
RAZKOŠNI OLJNI GEL
ZA PRHANJE & KOPEL
INTENSE OIL-RICH
TREATMENT

s tekočim zlatom - oljem jojobe, za popolno
razvajanje pod prho. Kožo nežno očisti, ščiti pred
izsuševanjem ter ji zagotovi občutek izjemnega
ugodja. Z elegantno dišavno noto zapelje v čuten
svet vonjev ter prhanje spremeni v nepozaben
negovalni ritual.

with golden
JOJOBA OIL

LUXURY
OIL SHOWER
& BATH GEL
RAZKOŠNI OLJNI GEL
ZA PRHANJE & KOPEL
INTENSE OIL-RICH
TREATMENT

with golden
JOJOBA OIL

Razkošni

LUXURY
BODY LOTION

LOTION ZA TELO

RAZKOŠNI
LOTION ZA TELO

- svilnata, hitro vpojna tekstura s
koščki čistega, 24-karatnega zlata
za ekskluzivno anti-age nego telesa.
Obogatena s sojinimi izoavoni in
"zlatim" oljem jojobe kožo intenzivno
vlaži ter spodbuja sintezo kolagena in
elastina. Zagotavlja optimalno
negovano, osupljivo gladko in znatno
bolj čvrsto kožo!

INTENSE ANTI-AGE
TREATMENT

LUXURY
BODY LOTION

gold & isoavones
& golden JOJOBA OIL

RAZKOŠNI
LOTION ZA TELO
INTENSE ANTI-AGE
TREATMENT

gold & isoavones
& golden JOJOBA OIL

DARILO, KI OČARA...
Nega z zlatom predstavlja
tudi čudovito darilo.
Idealna izbira za vse,
ki želijo podariti
na nepozaben način!
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Cenjene kolegice,
dragi kolegi,
tokratna številka Afrodi nih novic vas bo navdušila z vrsto novih izdelkov
Afrodita Professional, v katerih so združeni najnovejši izsledki znanos ,
dragocene naravne sestavine ter velik ustvarjalni navdih!
S ponosom vam predstavljamo nov razvojni dosežek znotraj pres žne
negovalne kolekcije BRILLIANT, zlate izdelke za razkošno nego telesa PURE
GOLD 24 Ka ter novo naravno masažno olje s svežo dišavo daljnega vzhoda.
Ker pa postaja področje profesionalne kozme čne nege vse bolj povezano
s tehnologijo, del vsebine posvečamo tudi souporabi negovalnih izdelkov
in naprav. Naprave namreč niso nadomestek, temveč zgolj dopolnilo
negovalne kozmetologije. Nobena naprava kože ne more oskrbe z vlago
in hranljivimi snovmi in kar je še pomembneje - nobena naprava ne more
nadomes edinstvene energije človeškega do ka.
Zato ob vsej odprtos za najsodobnejše tehnologije nikar ne pozabite tudi
na nego, manualno obravnavo ter pristen osebni pristop. Prav človeški
dejavnik je namreč še vedno s , ki povprečne storitve razlikuje od
najboljših. Naj tako tudi ostane!
Danica Zorin Mijošek
direktorica Kozme ke Afrodita

A K A D E M I J A A F R O D I TA
Pridružite se nam na jesenskih
strokovnih izobraževanjih, na katerih
vam bomo premierno predstavili
1. nevro-kozme čno linijo
Afrodita Professional.

Neuro-Sensitive
ZNANOST NEVRO-KOZMETOLOGIJE
za »novo življenje« občutljive kože
▪ v ponedeljek, 24. septembra 2018 ob 10. uri
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana

▪ v ponedeljek, 1. oktobra 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:
▪ professional@kozme ka-afrodita.com
▪ 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

BRILLIANT
ZNANOST DERMO-KOZMETOLOGIJE
za impresivne pomlajevalne učinke

N

aj vas navdušijo aktualna dognanja
moderne dermo-kozmetologije in
razkošne teksture, ki briljirajo v okviru
pres žne negovalne kolekcije Afrodita
Professional – BRILLIANT. Odslej tudi
v obliki BEAUTY SLEEP MASKE!

ANTI-AGEING
PRESEŽKOV
▪ visoke koncentracije
dermo-kozme čnih sestavin
▪ kakovost, ki presega tudi
najvišja pričakovanja
▪ znanstveno dokazana učinkovitost
▪ navdušujoči rezulta
▪ edinstvena izkušnja nege

SERUM MLADOSTI
izjemnih aktivnih sestavin v
steklenički popolnega ugodja
▪ 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

▪ Ustvarjen za vse vrste kože obraza, vratu in
dekolteja.

,
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ZNANOST DERMOKOZMETOLOGIJE

NOVO

Zmogljivost izdelkov BRILLIANT presega
okvirje konvencionalne kozme čne obravnave.
Napredne dermo-kozme čne formule kožo
pomladijo na ravni njenih celičnih funkcij OD ZNOTRAJ NAVZVEN! Na ta način ne
vplivajo samo na videz, ampak tudi na
delovanje in strukturo kože. Ne blažijo in
odpravljajo zgolj izraženih znakov staranja,
temveč ciljajo na njihove ključne vzroke!

PROFESIONALNA
NEGA DOMA
Izdelka BRILLIANT sta namenjena
profesionalni uporabi v kozme čnih salonih
ter ekskluzivni nadaljnji negi doma. Idealna
za vse, ki od vsakodnevne an -age nege
pričakujejo superiorno negovalno izkušnjo!

BEAUTY SLEEP MAS
skrivnost idealnega lepotnega spanca
▪ Nočna dermo-kozme čna nega za
osupljivo bolj čvrsto in gladko kožo zjutraj!
▪ Visoko hranljiva formula podpira naravni
cikel obnavljanja kože med spanjem.
Intenzivira sintezo strukturnih molekul dermisa
(kolagen I: + 35 %, hialuronska kislina: + 14 %,
ﬁbronek n: + 18 %*) ter kožo vsestransko
pomladi. Od znotraj navzven!
*in vitro študija

AFRODITIN NAMIG: v primeru izjemno suhe
kože masko uporabljajte kot negovalno kremo.
▪ Primerna za suho do normalno kožo; za
obraz, vrat in dekolte.
▪ Ključne ak vne sestavine: biološko ak vni
pep di, šipkovo olje, vitamin A in izvleček
korenčka.
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Lucija Nemeš,
ing. kem. tehnologije,
razvojnica programa Afrodita Professional
»Masko nanesemo pred spanjem, da podpre
naravni samo-regenerativni mehanizem kože,
ko je le ta najbolj aktiven. Ponoči se namreč
koža obnavlja tudi do 8-krat hitreje kot čez dan!
Ravno zaradi slednjega potrebuje posebno,
njenemu nočnemu bio-ritmu prilagojeno nego.«

ANTI-AGEING
PRESEZKOV

SERUM
MLADOSTI
/ 100 ml

NOVO
BEAUTY SLEEP
MASKA
/ 50 ml

SKRIVNOST IDEALNEGA
LEPOTNEGA SPANCA
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AKTUALNO

TEHNOLOGIJA in
KOZMETOLOGIJA
z roko v roki

VITA DERMA
ampule
/ 5 x 1,5 ml

PHYTO OIL
/ 30 ml

K

ot odraz vse hitrejšega napredka
znanos in tehnologije, pa tudi
vse višjih pričakovanj končnih uporabnikov,
beležimo v kozme čnih salonih naraščajočo
uporabo najrazličnejših naprav. Vendar pa
slednje zagotavljajo op malne rezultate le,
če jih uporabljamo kot del širšega, celostnega
pristopa - v kombinaciji z manualno obravnavo
in negovalnimi kozme čnimi izdelki.

CELOSTNI
PRISTOP
Ne glede na vse prednos , ki jih naprave
vnašajo na področje profesionalne
kozme čne nege, ne nadomeščajo
negovalnih kozme čnih izdelkov in
manualnih kozme čnih tehnik. Koža v
prvi vrs namreč še vedno potrebuje vlago
in hrano, ki ju naprave ne morejo zagotovi .
Prav tako nobena naprava ne more ustvari
edinstvene energije, ki se prenaša preko
človeškega do ka.
Ker je prednost ene od metod hkra
pomanjkljivost druge in obratno, je za
doseganje najboljših rezultatov potrebna
njihova medsebojna sinergija!

+
=

+

ZA J SO
KOZMETIČNI IZDELKI
NEPOGREŠLJIVI?
▪ OČIŠČENA IN TONIZIRANA KOŽA OSNOVA VSAKE APARATURNE OBRAVNAVE
Le na ta način so namreč njeni učinki na kožo
lahko op malni.
▪ KOŽA POTREBUJE VLAGO
in HRANLJIVE SNOVI,
ki jih lahko zagotovijo zgolj kakovostni
negovalni izdelki.
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▪ IZDELKI V OSNOVNI FUNKCIJI
DELOVANJA NAPRAV
Radialne endodermne terapije (RDT) npr. ne
moremo izvaja brez izdatne količine olja,
medtem ko izdelki na vodni osnovi omogočajo
samo prevodnost ultrazvočnih valov.
▪ NAPRAVE, KI OPTIMIZIRAJO
PENETRACIJO NEGOVALNIH IZDELKOV
Z radialno endodermno terapijo (RDT) npr.
med drugim izboljšamo tudi absorbcijo
uporabljenih izdelkov v globlje plas kože.

linija
PURE OXYGEN

▪ APARATURNI POSTOPKI, KI KOŽO IZSUŠIJO
Izgubljeno vlago in hranljive snovi po
mikrodermoabraziji in IPL terapijah je koži
potrebno nadomes z ustreznimi
kozme čnimi izdelki.
▪ PREDHODNA IN NADALJNJA NEGA DOMA
za doseganje in vzdrževanje op malnih
rezultatov aparaturnih postopkov.

linija
3 PEPTIDES

DOBRO JE VEDETI ni vsaka tehnologija 'dobra’
Kljub temu, da postaja ponudba kozme čnih
naprav vse obsežnejša, ostaja zakonodajno
rela vno slabo regulirana. Žal lahko na trgu
zasledimo vrsto tehnologij številnih novih
ponudnikov, predvsem iz daljnega vzhoda,
ki niso bile odobrene s strani FDA. Še več,
nekatere so celo brez oznake CE. Gre za
naprave, za katere proizvajalec ni opravil
nikakršnih študij o njihovi učinkovitos in
varnos .

prevodni
GELI

Zaradi slednjega svetujemo, da ste pri sami
izbiri novih tehnologij še posebej pozorni. Z
neustreznimi, nepreverjenimi napravami lahko
na koži namreč povzročimo več škode kot koris .
AFRODITIN NASVET:
ne zanemarite manualne obravnave
V Kozme ki Afrodita verjamemo, da nobena
naprava ne more nadomes edinstvene
energije, ki izhaja iz človeškega do ka.
Masaža ne izboljša zgolj prekrvavitve in
limfnega pretoka, prispeva tudi k psihoﬁzični spros tvi (zmanjša izločanje stresnega
hormona), ki med drugim pozi vno vpliva
tudi na kožo.

Masažno olje
ANTICELLULITE
/ 500 ml

4. 3 PEPTIDES

USPEŠNICE
Afrodita
Professional,
ki navdušujejo v kombinaciji z
različnimi aparaturnimi postopki:

Superiorna an -age nega z biološko ak vnimi
pep di je nadvse priporočljiva po vseh
aparaturnih postopkih, namenjenih
pomlajevanju. Deluje neposredno na kožne
celice ter jih spodbudi, da se hitreje delijo
ter sinte zirajo več kolagena, elas na in
hialuronske kisline. Na ta način vse želene
učinke aparaturnih postopkov še samo okrepi
ter jih hkra vzdržuje tudi na dolgi rok.

1. VITA DERMA ampule

5. PREVODNI GELI

Dragocene kapljice visoko koncentriranih
ak vnih učinkovin so nepogrešljive pred vsemi
aparaturnimi postopki, ki op mizirajo njihovo
penetracijo v globlje plas kože (IPL in
ultrazvočne terapije) ter njihove učinke
mul plicirajo.

BAZA NEUTRAL – prva izbira za izvajanje
ultrazvočnih postopkov na obrazu in telesu
ter KONTAKT GEL – »must have« med postopki
ultrazvočne lipolize (kavitacije)! Gre za
emulziji na vodni osnovi, ki zagotavljata samo
prevodnost ultrazvočnih valov. Baza z dodano
aloe vero kožo hkra tudi izdatno vlaži,
medtem ko gel z izvlečkom centele s mulira
sintezo kolagena, kožo posledično učvrs in
zgladi.

2. PHYTO OIL
Naravna negovalna olja se na široko
uporabljajo med postopki radialne
endodermne terapije (RDT) in radiofrekvence
(CPT). Olja v okviru omenjenih postopkov
omogočajo nemoteno drsenje samega
aplikatorja po površini kože, ob tem pa ne
povzročajo segrevanja njene zunanje plas . Z
visoko vsebnostjo esencialnih maščobnih kislin
in vitaminov koži hkra zagotavljajo tudi
intenzivno nego.

3. PURE OXYGEN
Napredne dermo-kozme čne formule, ki
znatno povečajo oskrbo kože s kisikom, še
dodatno okrepijo učinke aparaturne kisikove
terapije. Rezultat: dvojna oksigenacija kožnih
celic za prerojeno – rožnato, voljno, spočito in
vidno pomlajeno kožo!

6. Masažno olje
ANTICELLULITE
Idealna rešitev za postopke preoblikovanja
telesa v okviru radiofrekvenčne (CPT) ter
radialne endodermne terapije (RDT). Olje
omogoča samo izvajanje terapije, hkra pa
njene učinke tudi intenzivira. Z dodanimi
eteričnimi olji limone, grenivke in rožmarina
namreč še dodatno pospeši mikrocirkulacijo
in razstrupljanje kožnega tkiva, posledično
zmanjša celulit ter učvrs strukturo kože.
VEČ o souporabi naprav in kozme čnih
izdelkov v seminarski mapi NAPRAVE
+ IZDELKI. Po njej povprašajte pri naših
prodajnih predstavnikih.
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NOVO MASAŽNO OLJE

GREEN TEA
za nepozabne ZEN rituale

Z

notraj priljubljene linije
naravnih masažnih olj odslej
tudi sveže dišavne note zelenega čaja!

aj se senzorično popotovanje
v dežele daljnega vzhoda prične

H NITE V HLADNEM
IN TEMNEM PROSTORU

MOČ 100%
NA VNIH OLJ
Harmonična kombinacija deviškega, hladno
s skanega olja jojobe in olja sončnice deluje
kot neizčrpen vir esencialnih maščobnih kislin
in an oksidantov. Kožo intenzivno neguje, jo
hkra mehča in gladi ter izboljšuje njeno
prožnost.

,

Izdelek vsebuje naravna rastlinska olja brez
dodanih sinte čnih an oksidantov, zato
ga v izogib oksidacije hranite v temnem
prostoru, pri temperaturi od 15 do 25°C.

PRODAJNI HIT 2017
limited edition

HARMONY
očarljiva negovalna presenečenja
Za nagraditev zvestobe vaših
strank in nadaljnjo prodajo!
▪
▪

Set za nego
OBRAZA
/ 3 x 30 ml

: na embalaži izdelkov
Afrodita Professional odslej tudi
oznaka temperature, pri kateri
je posamezen izdelek potrebno
shranjeva .

+ 13 ŽE
UVELJAVLJENIH VONJEV

označuje najvišjo kakovost olja, ki se z
mehanskim s skanjem pridobiva pri nizkih
temperaturah (do 35°C). Pri omenjenem
postopku pridobivanja se namreč ohranijo
vse njegove biološko ak vne snovi.

vam omogoča, da se z izbranim oljem kar
najbolj prilagodite željam vsake posamezne
stranke ter seveda cilju, ki ga želite s samo
masažo doseči.
Set za nego
TELESA
/ 2 x 30 ml

ALI STE VEDELI?
Naravna olja jojobe in sončnice spadata med
olja z najnižjim potencialom komedogenos .
Zaradi slednjega sta priporočljiva za nego
vseh vrst kože, tudi mešane do mastne.

SVEŽINA
DALJNEGA VZHODA
Lahkotna dišava zelenega čaja zapelje
v svet globoke spros tve ter v kombinaciji
z edinstveno energijo človeškega do ka
vzpostavlja popolno ravnovesje telesa in duha.

Idealna izbira v kombinaciji
z japonskimi, kitajskimi in
ayurvedskimi masažnimi
tehnikami ter sproščujočimi
azijskimi negovalnimi rituali.

Krema za ROKE
Balzam za NOGE
/ 30 ml

Masažno olje
GREEN TEA
/ 500 ml
BREZ paraﬁna
& silikonov

Za dodatne informacije in naročila kontak rajte:
prodajni oddelek Afrodita Professional:
t 03 812 11 96
e professional@kozme ka-afrodita.com

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

Kozme ka Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Sla na
t 00386 3 812 11 60
e info@kozme ka-afrodita.si
w www.kozme ka-afrodita.com

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

Primorska - Kris jan Požar
t 051 647 911
e kris jan.pozar@kozme ka-afrodita.si
Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina Petra Pondelak
t 031 766 292
e petra.pondelak@kozme ka-afrodita.si

