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# ZDRAVA LEPOTA
Kozmetika Afrodita z razvojem
nove SPA linije v ospredje
postavlja zdravje kot vrednoto in
način življenja. Dobro počutje v
svoji koži ni pogojeno s starostjo
in videzom, temveč predstavlja
odraz ugodnega psihofizičnega
ravnovesja in zdravja, ki prihaja
od znotraj navzven.

# CELOVITA NEGA
Nov SPA program omogoča
pobeg v oazo miru, ki nudi
negovalno harmonijo in
zagotavlja notranje ravnovesje
telesa in duha. Izdelki,
razdeljeni v 5 linij, predstavljajo
negovalne rituale, ki
vsakodnevno nudijo koži vse
tisto, kar potrebuje, ter jo
ohranjajo zdravo in srečno.

# MOČ NARAVE
Preplet izjemnih receptur in
tradicije, s pomočjo čiste narave!

S 100 %
NARAVNIMI
SESTAVINAMI
ZA VSE
VRSTE KOŽE

Z E N R I T UA L S
Lepotna skrivnost
z Daljnega vzhoda!
LIGHT MASLO
ZA PRHANJE
VLAŽILNI LOSJON
ZA TELO

RIŽEV PILING
ZA TELO

Osvežilne, lahke, hitro vpojne formule,
primerne za nego vseh vrst kože.

Z vsebnostjo do 100 % naravnih sestavin.
RIŽEVO MLEKO
• Bogata zakladnica vitamina A in E.
• Naravni antioksidant.
• Spodbuja obnavljanje kožnih celic.
• Bogato nahrani in neguje.
AFRODITINA
ZANIMIVOST
Riževo mleko, obogateno z riževim
oljem in proteini, so že pred tisoč
leti uporabljali v deželah Daljnega
vzhoda! Z zaupanjem v njegovo
izjemno moč smo v Kozmetiki
Afrodita ustvarili negovalne izdelke,
ki kožo intenzivno obnovijo ter
delujejo z izjemnim negovalnim
učinkom.

IZVLEČEK BAMBUSOVIH VRŠIČKOV
• S svojimi številnimi pozitivnimi učinki kožo
globinsko vlaži, revitalizira in osveži.
• Bogata zakladnica aminokislin, mineralov,
vitaminov B in C.
RIŽEVA MOKA
• Deluje kot nežen piling.
• Odstranjuje odmrle celice povrhnjice.

PURE COCONUT

LIGHT MASLO
ZA TELO
TONIK
KOKOSOVA
VODA

Osupljiva
moč narave
tropskih dežel!
KOKOSOV PILING
ZA TELO

Negovalni izdelki, odlikovani s hitro
vpojnimi formulami, primernimi za vse
vrste kože, tudi občutljive.

Z vsebnostjo do 100 % naravnih sestavin.
KOKOSOVO OLJE
• Naravni antioksidant.
• Nudi zaščito pred prezgodnjim staranjem.
• Z visoko vsebnostjo naravnih maščobnih kislin.
• Bogato nahrani.
AFRODITINA
N E G O VA L N A
SKRIVNOST
Izdelkom dodano kokosovo
olje je EKOLOŠKO,
DEVIŠKO in HLADNO
stiskano - kar je oznaka za
najvišjo kakovost olja.
Nanaša se na postopek
pridobivanja, pri katerem se
ohranijo vse biološko
aktivne snovi olja.

KOKOSOVA VODA
• Imenujemo jo tudi eliksir mladosti ali voda življenja.
• Bogata s proteini, aminokislinami, encimi, vitamini
in minerali.
• Intenzivni vlažilec za kožo in lase.
KOKOSOVA MOKA
• Odličen naravni piling.
• Nežno odstrani odmrle celice povrhnjice.

ORGANIC ARGAN
Dragocen
čudež narave
iz Maroka!

BOGAT BALZAM
ZA TELO

NEGOVALNO
OLJE

KREMA ZA PRHANJE
+ MASKA

Hranljive formule, ki še posebej
prijajo suhi & občutljivi koži.

Z vsebnostjo do 100 % naravnih sestavin.
100 % EKOLOŠKO ARGANOVO OLJE
• Zakladnica vitamina E z intenzivnim
antioksidativnim delovanjem.
• Spodbuja regeneracijo in pomaga oskrbovati celice
s kisikom.
• V ljudski medicini ga cenijo tudi zaradi številnih
zdravilnih učinkov (za blaženje luskavice,
zmanjšanje brazgotin, zdravljenje ekcemov).
• Z vsebnostjo omega-3, omega-6 ter omega-9
nenasičenih maščobnih kislin velja za enega
najbogatejših virov visoko vrednih hranil.

ALI STE VEDELI?
Argan, ki izhaja iz Maroka,
uspeva na drevesu, ki je pravi
naravni fenomen. Ko enkrat
odmre, lahko namreč po
sedmih letih ponovno oživi.
Maroške ženske od junija do
avgusta ročno pobirajo
plodove tega čudežnega
drevesa ter jih po
nekajtedenskem sušenju na
soncu nato strejo s kamni, da
iz njih pridobijo jedrca.

NOURISH-GOLD
Negovalna harmonija
zlatih naravnih
učinkovin!
MLEKO
ZA TELO
SLADKORNI PILING
ZA TELO

MASLO
ZA TELO

NEGOVALNO
OLJE

Bogate formule za nego vseh vrst kože,
še posebej utrujene & izsušene.

Z vsebnostjo do 100 % naravnih sestavin.
JOJOBINO OLJE
• Deviško & hladno stiskano olje.
• Zakladnica vitamina E.
• Pomaga preprečevati transepidermalno
izgubo vlage.
AFRODITINA
ZANIMIVOST
100 % naravno jojobino
olje je rastlinskega
izvora, pridobljeno iz
semena puščavskega
grma Simmondsia
Chinensis. Kar ga
naredi še posebej
cenjenega, je njegova
edinstvena sestava, ki
je nadvse podobna
naravnemu kožnemu
sebumu.

KARITEJEVO MASLO
• Pridobljeno iz semen karitejevega drevesa iz Afrike.
• Izjemno bogato z antioksidanti, maščobnimi
klislinami in vitamini.
• Na kožo deluje vlažilno, protivnetno in
s hranljivo močjo.

DE-STRESS
Tempelj sprostitve,
ki popelje v osrčje
popolnega ravnovesja!

SOLNI PILING
ZA TELO

NEGOVALNO
OLJE

MLEKO
ZA TELO

SUFLE
ZA TELO

Sprostitev s formulami, primernimi
za nego vseh vrst kože, izpostavljene
stresnim dejavnikom.

Z vsebnostjo do 100 % naravnih sestavin.
ETERIČNO OLJE
SIVKE
• Pospešuje
razstrupljanje kože.
• Pomirja.
• Pomaga pri obnovi
celic.
ACAI OLJE
• Pridobljeno iz
plodov palme
Euterpe Oleracea.
• Močan naravni
antioksidant.
• Kožo pomaga
ščititi pred škodljivimi
učinki iz okolja.
SOL IZ MRTVEGA
MORJA
• Pridobljena z naravno
kristalizacijo soli v
solnih bazenih.
• Bogata z natrijevim
kloridom in minerali
(kalcij, magnezij,
brom, kalij).

AFRODITINA
N E G O VA L N A
SKRIVNOST
100 % eterično olje sivke
Čudežna moč eteričnih olj
učinkuje skladno z
naravnimi telesnimi silami
in tako izboljšuje
razpoloženje, krepi
imunski sistem ter
pozitivno vpliva tudi na
kožo in njeno delovanje.

AFRODITINA
ZANIMIVOST
Uporaba morske soli iz
mrtvega morja je primer
trajnostne uporabe
naravnih virov; najprej jo s
pomočjo vetra in sonca
pridobimo iz morja, kamor
se prej ali slej po uporabi
človeštva vrne preko
vodotokov.

Z E N R I T UA L S

DE-STRESS

ORGANIC ARGAN

PURE COCONUT

S 100 %
NARAVNIMI
SESTAVINAMI
ZA VSE
VRSTE KOŽE

NOURISH-GOLD

IZDELKI
# Izdelani v Sloveniji.
# Z dragocenimi 100 % naravnimi sestavinami.
# Vsebujejo čista rastlinska olja, ki so ekološka,
deviška in hladno stiskana, kar je oznaka
za najvišjo kakovost.
(nanaša se na postopek pridobivanja, pri katerem se
ohranijo vse biološke aktivne snovi)*

# V Kozmetiki Afrodita spoštujemo življenje in
možnost svobodne izbire zato izdelkov nikoli
nismo testirali na živalih in na tej osnovi že vrsto
let izbiramo tudi dobavitelje surovin.
# Vsi izdelki iz linije 100% SPA so VEGANSKI.
# Ustvarjeni, da pričarajo edinstveno SPA
doživetje v udobju doma!

*Odvisno od izdelka

www.kozmetika-afrodita.com
webshop.afroditacosmetics.com

