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Kako poteka
razvoj kreme?
Intervju z razvojnico,
Marjetko Gajšek,
univ. dipl. inž. kem. teh.

Wine Therapy

Z močjo RESVERATROLA

Z močjo
resveratrola
V patentirani enkapsulirani
obliki zagotavlja močno
antioksidativno delovanje
in kožo ščiti pred škodljivim
vplivom prostih radikalov
ter predčasno degradacijo
kožnih celic.

- Vlažilna krema za normalno do mešano kožo
- Hranljiva krema za suho kožo
- Suho olje za normalno do suho kožo
- Prestižna maska s penečim vinom za vse vrste kože
- Masažna krema intenzivna obnovitvena
terapija za vse vrste kože

ANTI-OX
DEFENCE

silikonov &
umetnih barvil
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polt z vsakodnevno nego doma?
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Cenjene kolegice,
dragi kolegi,

07 KAKO POTEKA RAZVOJ KREME?
Intervju z razvojnico Marjetko Gajšek,
univ. dipl. inž. kem. teh.

A K A D E M I J A A F R O D I TA
tokratna izdaja novic je namenjena različnim področjem.
Med drugim vsebuje koristne napotke in nasvete o pripravi kože na toplo
poletje ter predloge, kako kožo pole op malno negova . Da bi podali
resnično koristne nasvete, smo k sodelovanju povabili specialistko
dermatovenerologinjo, dr. Janjo Šmid, ki deluje v sklopu dermatološke
ambulante Beauty centra Afrodita.
V omenjeni izdaji vam predstavljamo še protokol nege kože, ki mu sledimo
že več desetle j in skupaj z nami tudi vsi naši zves poslovni partnerji;
kozme čni saloni in kozme čne šole širom po svetu.
Ker pa se počasi približujemo 50-emu letu delovanja in se ponašamo z le
izkušenj in številnimi razvojnimi inovacijami, smo za vas pripravili še zgodbo
o razvoju kreme, od ideje do izvedbe, preden dospe do končnega uporabnika.
Celoten potek razvoja nam je opisala Marjetka Gajšek, univ. dipl. inž. kem.
teh. iz razvojnih laboratorijev Kozme ke Afrodita.

Nova izobraževanja oziroma strokovni
seminarji bodo potekali jeseni;
veselimo se vaše udeležbe.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje
v povezavi z uporabo izdelkov Afrodita
Professional, se na nas lahko obrnete
po elektronski poš ali nas pokličete.

▪ professional@kozme ka-afrodita.com
▪ 03 812 12 96.

V pomladnih mesecih smo bili ak vni tudi na področju sejmov širom po
svetu in pohvalimo se lahko z uspešno izpeljanimi in obiskanimi sejmi v
Nemčiji (München, Düsseldorf), v Avstriji (Graz), Sloveniji (Ljubljana), Hrvaški
(Zagreb), Srbiji (Beograd) in Ukrajini (Kijev). V veliko zadovoljstvo in čast nam
je, ko nas na tovrstnih razstavah obišče vse več novih strank, hkra pa se z
novostmi želi seznani tudi veliko število rednih uporabnikov in partnerskih
kozme čnih salonov.
Želim vam prijetno branje in da lepo preživite prihajajoče poletne mesce.
Danica Zorin Mijošek
direktorica Kozme ke Afrodita
TISKOVINA Izdajatelj:
Kozme ka Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Sla na
Slovenija
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LEPOTNA TEMA

Priprava kože
na poletje in
poletna nega
NASVETI SPECIALISTKE –
dermatovenerologinje Janje Šmid, dr. med.
S prihodom poletja je priporočljivo spremeni
vsakodnevno ru no nege kože. Če smo v
zimskih mesecih posegali po bolj hranljivih
kremah za zaščito kože pred hladnimi
temperaturami, je pole čas za vlažilno
nego in lažje teksture krem.
Ker veliko število ljudi spozna napotke pravilne
nege kože ob obisku kozme čnega salona,
smo v sodelovanju s specialistko
dermatovenerologinjo, dr. Janjo Šmid,
pripravili nekaj koristnih napotkov, ki jih,
spoštovani partnerski kozme čni saloni,
lahko delite s svojimi zves mi strankami.

Janja Šmid, dr. med.
tako svetuje:
· ''Pred prihodom poletja in izpostavljenostjo
soncu vam priporočam preven ven obisk
dermatologa, da pregleda morebitne
nepravilnos na koži in znamenja. Ob pregledu
vas bomo poučili o pravilni zašči pred
soncem in negi, s čimer se boste izognili
prehitremu staranju kože, ki se kaže v nastanku
gubic, rjavih lis, razširjenih žilicah in suhos ,
hkra pa boste poskrbeli tudi za preven vo
pred kožnim rakom.''

· ''V poletnem času se zaradi večje
izpostavljenos sončnim žarkom ne
lotevajte tretmajev s sadnimi kislinami (te so
fotosenzibilne in odreagirajo na sončne žarke),
kemičnih pilingov in drugih posegov za
odstranjevanje hiperpigmentacij. Vsako
tanjšanje povrhnjice kože namreč pomeni,
da koža izgubi svoj zaščitni, hidrolipidni sloj in
je zato toliko bolj dovzetna za škodljive vplive
iz okolja – predvsem sončne žarke.''
· ''Pred pričetkom poletja svetujem
obisk kozme čnega salona, kjer vam bo
kozme čarka opravila postopek globinskega
čiščenja kože s pilingom. S kakovostnim
čiščenjem kože in pilingom, ki odlušči odmrle
celice kože in s tem naredi prostor novonastalim celicam, kožo učinkovito pripravimo
na poletne mesece. Pri mešani, mastni in
k aknam nagnjeni koži je globinsko čiščenje
potrebno večkrat – vsaj 2x v poletnih
mesecih.''

· ''Vsako jutro na predhodno izbrano
negovalno podlago (serum ali negovalno
kremo; izberemo glede na p in potrebe kože)
nanesite kremo z ustreznim zaščitnim
faktorjem (SPF). Svetujemo vam zaščitni
faktor 30, ki v 96 % kožo uspešno zašči pred
UVA in UVB žarki. Zaščitna krema za obraz (pa
tudi telo) je pomembna, saj kožo šči pred
škodljivimi vplivi UV žarkov, upočasnjuje
fotostaranje kože (staranje zaradi škodljivega
vpliva sonca) in upočasnjuje pojavnost
pigmentnih madežev.''

· ''Vsekakor pa ne gre zanemari nege kože
telesa; pred izpostavljenostjo kože soncu
svetujemo piling. Tako boste s kože odstranili
odmrle celice in naredili prostor za rast in
nastanek novih.''

· ''Zaradi izpostavljenos soncu in potenju
zaradi višjih temperatur (tudi izsušitve kože
zaradi pogostega prhanja, kopanja v morju)
poskrbite za navlaženost kože z izdelki po
sončenju in drugimi, vlažilnimi losijoni za
nego telesa.''

· ''Poskrbite za vsakodnevno jutranjo in
večerno nego in pri tem obvezno uporabljajte
tonik, naredite kuro z ampulami za navlažitev
kože, nego dopolnite tudi z vlažilnimi serumi
in lahkimi, vlažilnimi teksturami čez dan.
Izpostavljeno kožo zašči te s kremo z
ustreznim zaščitnim faktorjem.''

· ''Zvečer si vsaj 2x tedensko pripravite
osvežilno, vlažilno masko za obraz – koži tako
dodatno omogočite hidratacijo, ki jo zaradi
višjih temperatur, potenja, izsušitve še kako
potrebuje. Za nego pa lahko (glede na p in
potrebe kože) uporabite tudi bolj bogato,
hranljivo nego (obraz).''

Ne pozabite:
sledite nasvetom
za varno sončenje!
· Nanesite zadostno količino
izdelka z zaščitnim faktorjem.
+ Afroditino priporočilo:
VITA DERMA Zaščitna krema ZF 30.
· Ne izpostavljajte se soncu
med 10. in 16. uro.
· Telo zašči te z obleko, pokrivalom
in sončnimi očali.
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AFRODITINI NASVETI
za vsakodnevno nego kože

RITUAL
NEGE KOŽE

po protokolu
Kozmetike Afrodita

KAKO vzdrževa BREZHIBNO,
PORCELANASTO POLT z
vsakodnevno nego doma?

LEPOTNI RITUAL
1. Čiščenje
in toniziranje
Čiščenje in toniziranje sta osnovna in
nepogrešljiva koraka vsake kozme čne
obravnave. Le temeljito očiščena in tonizirana
koža lahko vzpostavlja in ohranja naravno
ﬁziološko ravnovesje ter je pripravljena na
maksimalen sprejem ak vnih učinkovin iz
nadaljevalne nege.

+

Po potrebi -krat do -krat tedensko izvedemo
mehanski ali biološki piling, s katerim s
površine kože odstranimo odmrle celice
povrhnjice ter tako izboljšamo njeno strukturo
in zmožnost absorbiranja ak vnih sestavin.

2. Specializirani
pomočniki −
ampule, serumi

3. Zaključna nega
Nego zaključimo z izbrano kremo, primerno
glede na p, stanje in starost kože.

Gre za formule z visoko vsebnostjo ak vnih
učinkovin s speciﬁčnimi učinki delovanja
(vlaženje, glajenje gub, revitalizacija ipd.).
Zagotavljajo ekskluzivno nego z izjemnimi
učinki in izvrstno podlago pred zaključno nego.
To so nepogrešljivi izdelki pri celostni negi
kože, saj zagotavljajo takojšnjo učinkovito
podporo za speciﬁčne potrebe kože.

+
1-krat do 2-krat tedensko razvajamo kožo
z bogato nego v obliki specializiranih mask.

,

…
.

R A Z V O J N I L A B O R AT O R I J I

Kako poteka
RAZVOJ KREME?
INTERVJU z razvojnico laboratorijev
Kozme ke Afrodita MARJETKO GAJŠEK,
univ. dipl. inž. kem. teh.

Kako poteka razvoj kreme v Kozme ki
Afrodita?
"V Kozme ki Afrodita zgodbo vsake kreme
začnemo na njenem koncu – pri njenih
uporabnikih, pri razumevanju njihovih želja,
potreb in pričakovanj.
Ideje o novih izdelkih se začnejo uresničeva
v razvojnem laboratoriju. To predvsem pomeni
izbiro ak vnih sestavin, katerih delovanje
bo v medsebojni sinergiji izpolnilo namen
načrtovanega izdelka.
Na osnovi izbranih sestavin nato pripravimo
prve vzorce, na katerih izvajamo različne
meritve (merjenje viskoznos , tes
gravitacijske stabilnos , mikrobiološki tes …).
Proces pogosto zahteva številne spremembe
izhodiščne recepture, ki jo izpopolnjujemo,
dokler ne najdemo popolne kombinacije.

V Kozme ki Afrodita izbiramo ak vne
sestavine na osnovi naravnega rastlinskega
izvora s preverjenim, cer ﬁciranim poreklom.
Poleg tega si prizadevamo, da poiščemo
sestavine z že opravljenimi in vivo in/ali in vitro
študijami, sestavine iz ekološke pridelave ter
sestavine, katerih pridobivanje poteka po
načelu 'pravične trgovine'. Še pomembneje:
izbiramo surovine, ki v kozme čne namene
niso bile tes rane na živalih.
Vzorci novega izdelka so nato podvrženi
internim testom učinkovitos , ki jih na
prostovoljcih izvajamo v Beauty centrih

Afrodita. Poleg tega izdelke pošljemo na
tes ranje v svetovno priznane neodvisne
ins tucije. Tam gredo skozi teste učinkovitos
ter teste pod nadzorom dermatologov
in pediatrov."
Koliko novih izdelkov običajno razvijete v
letu dni?
"V letu dni razvijemo približno od 50 do 60
novih izdelkov. Ni nujno, da vsi izdelki končajo
na trgovinski polici, saj se včasih sama
strategija spremeni. Deﬁni vno pa nas razvoj
novih izdelkov usmerja k iskanju novih
sestavin, novih receptur in novih razvojnih
znanj; na takšen način se pogosto dokopljemo
do novih idej in do določenih izboljšav
postopkov izdelave izdelkov."
Kako se v razvojniki Kozme ke Afrodita
izobražujete? Ali obiskujete kakšne
konference, sejme?
''Vseskozi stremimo k novim znanjem in
spoznavanju novih ak vnih sestavin.
Razvojnice tako večkrat sodelujemo na
"online" izobraževanjih različnih predavateljev
iz naše stroke. Večkrat letno nas obiščejo tudi
dobavitelji ak vnih sestavin, ki nam predstavijo
nove ak vne sestavine, nove trende na
področju kozme ke in nove formulacije
izdelkov. Vsako leto obiščemo tudi največji
globalni sejem ak vnih sestavin In-cosme cs,
kjer imamo možnost spozna in preizkusi
prak čno vse novos na kozme čnem
področju.''
Ali je vaše mnenje, da je nenehno
izobraževanje tudi vaša konkurenčna
prednost?
"Zagotovo se strinjam s tem, da je potrebno
nenehno izobraževanje; trendi se namreč
spreminjajo in za nas je zadovoljstvo
potrošnika najpomembnejše merilo.
Kozme ka Afrodita je od nekdaj znana po
svojih inova vnih izdelkih; eden izmed takšnih
primerov je naš poletni hit Marmelada izpred
5-ih let, zadnji pa Perfect Code Filler-drops
koncentrat, ki predstavlja razvojno inovacijo v
svetovnem merilu."
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N O VA P O D O B A

ART OF SPA
Narava. Lepota. Kakovost.
1. Eksfoliacija
in povečanje
cirkulacije kože
Kožo moramo na negovalni ritual najprej
pripravi s pilingom, s katerim odstranimo
odmrle celice kože, povečamo njeno
cirkulacijo in jo pripravimo na kar najboljše
sprejemanje ak vnih sestavin iz negovalnih
izdelkov, ki jih nanesemo v nadaljevanju nege.

VITA DERMA
An -age Mul ak vni
ﬂuid sedaj na voljo
v novi podobi:

MULTI
ACTIVE
An -age Fluid
z enakimi,
navdušujočimi
učinki nege!

MULTIACTIVE
FLUID
/ 100 ml

2. Izboljšanje
teksture in
mehkobe kože

V NOVI
PREOBLEKI

Umetnina nastaja v slojih; po pripravi kože z
izbranim pilingom priporočamo bogato nego
z oblogo. Z različnimi maskami si lahko
pripravimo oblogo po želji – tako kožo
nahranimo, jo naredimo mehko in voljno ter
z ovijanjem v fango folijo še maksimiramo
učinke nege.

3. Intenzivna
hranljiva nega
in hidratacija
kože
Zadnji nanos negovalnega rituala ohrani
mehkobo kože in še poveča učinek
predhodne nege. Negovalno umetnino
na svoji koži dokončajte z enim izmed
zaključnih negovalnih izdelkov Art of spa.

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

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 - Ingrid Mulec
t 041 640 261
e ingrid.mulec@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

