
Moja izbira za samozavestno kožo!

NOVO

C L E A N  P H A S E



# ČISTI 
Čista koža je zdrava koža!

Temelj vsake nege, ne 
glede na tip kože, stanje 
ali njeno starost, je 
ČIŠČENJE. Slednje 
pomaga pri ohranjanju 
zdravega ravnovesja kože 
in spodbuja naravni 
proces regeneracije.   

#1 ČISTI

#2 TONIZIRA

#3 ZAŠČITI

3-stopenjska nega, 
ki kožo vsakodnevno:

C L E A N  P H A S E



# ZAŠČITI 
Poskrbi za prihodnost svoje kože in jo 
zaščiti pred škodljivimi vplivi iz okolja!

V izdelke* dodan izvleček 
PROBIOTIKOV in ANTI-POLLUTION 
aktivna sestavina igrata pomembno 
vlogo pri zaščitni funkciji kože. 
Izvleček probiotikov vzdržuje naravni 
mikrobiom kože, medtem ko anti-
pollution delovanje ščiti celice pred 
poškodbami onesnaževalcev.

*odvisno od izdelka

# TONIZIRA 
Aktiviraj kožo!

Clean Phase toniki kožo 
negujejo, izdatno navlažijo, 
povrnejo njeno naravno pH 
ravnovesje in kar je najpo-
membnejše, omogočajo 
aktivacijo ter jo pripravijo 
na sprejem negovalnih 
sestavin iz nadaljnje nege 
(serum, dnevna/nočna 
krema, itd.).

Prijazne formule
prilagojene čiščenju, 

toniziranju in negi 
vseh vrst kože! 

Glede na tip kože izberi



RE-BALANCE
S O L U T I O N

C L E A N  P H A S E



  RE-BALANCE izdelki 
  za mešano do mastno kožo

ČISTILNA PENA 
• hamamelis & izvleček limone
• kožo temeljito očisti, razmasti in je pri tem ne izsuši
TONIK 
• hamamelis & izvleček limone & izvleček probiotikov
• zožuje razširjene pore, poenoti ten, ščiti celice pred 
   poškodbami onesnaževalcev, vzdržuje naravni 
   mikrobiom kože

BREZ

ALKOHOLA



SENSITIVE
S O L U T I O N

C L E A N  P H A S E



  SENSITIVE izdelki
  za suho in občutljivo kožo

ČISTILNI OLJNI FLUID
• jojobino olje & izvleček probiotikov
• nežno očisti nečistoče in ličila ter kožo ščiti pred 
   škodljivimi organizmi 
ČISTILNO MLEKO 
• bisabolol & karitejevo maslo
• nežno očisti nečistoče in ličila, kožo pomirja, pomaga 
   ščititi pred izsuševanjem
TONIK 
• 100 % hialuronska kislina & anti-pollution zaščita
• navlaži, pomiri, koži povrne njeno naravno pH 
   ravnovesje, aktivno ščiti pred onesnaževalci

novost, 

ki navduši

BREZ

ALKOHOLA



HYDRA
S O L U T I O N

C L E A N  P H A S E



  HYDRA izdelki
  za vse vrste kože

ČISTILNI GEL 
• 100 % hialuronska kislina
• učinkovito odstranjuje ličila in ostale nečistoče, kožo 
   intenzivno vlaži in jo zaščiti pred izsuševanjem
ČISTILNA KREMA 
• karitejevo maslo & izvleček probiotikov
• bogata kremna tekstura nežno odstrani nečistoče in
   ličila, krepi in vzdržuje naravni mikrobiom kože
TONIK ALOE VERA 
• aloe vera & anti-pollution zaščita
• z nežnim hladilnim učinkom, vlaži, pomiri in kožo 
   regenerira, aktivno ščiti pred onesnaževalci 

AFRODITIN 

FAVORIT

novost, 

ki navduši



MICELLAR
S O L U T I O N

C L E A N  P H A S E



• z napredno micelarno formulacijo, ki v enem 
   samem koraku odstrani ličila, nečistoče in sledi 
   onesnaževalcev

MICELARNA PENA
vlažilni kompleks & provitamin B5• 

MICELARNA ČISTILNA VODA
naravni sorbitol & izvleček probiotikov• 

  MICELLAR izdelki
  za vse vrste kože, tudi za občutljivo



EXFOLIATING
& REMOVER

S O L U T I O N

C L E A N  P H A S E



GELNI PILING detox 
• nežno odstrani odmrle celice povrhnjice, nudi 
   globinsko čiščenje, zaščito in detoksifikacijo kože
KREMNI PILING natural 
• naravna in hkrati regenerativna nega, ki nežno 
   odstrani odmrle celice povrhnjice
ODSTRANJEVALEC OČESNIH LIČIL 
• multifunkcijska formula, ki hitro in brez drgnjenja 
   odstrani tudi vodoodporna ličila, kožo pomirja ter 
   ne draži oči

KORAK

novost, 

ki navduši



V izdelke dodane sestavine 
ratlinskega izvora; aloe vera, 

bisabolol, izvleček limone, 
hamamelis, jojobino in 

mandljevo olje, karitejevo 
maslo, izvleček rožmarina   

in probiotikov,                     
100 % hialuronska kislina ter 

številne druge sestavine 
zagotavljajo čisto 

zadovoljstvo vseh vrst kože.

BOTANICALS 
formule



KORAK (zjutraj in zvečer)
nanesite izdelek za ČIŠČENJE glede na tip svoje kože 
KORAK (zjutraj in zvečer)
nanesite TONIK glede na tip svoje kože
KORAK
ODSTRANJEVALEC OČESNIH LIČIL 
(odstrani tudi vodoodporna ličila)
PILING (1x do 2x na teden, oziroma po potrebi)

ČIŠČENJE & NEGA PO KORAKIH

za mešano do 
mastno kožo

RE-BALANCE
SOLUTION

za suho in
občutljivo kožo

SENSITIVE
SOLUTION

za vse 
vrste kože

HYDRA
SOLUTION

MICELLAR
SOLUTION

čistilna pena

re-balance tonik

čistilni oljni fluid
ali čistilno mleko

sensitive tonik

čistilni gel ali
čistilna krema

ALOE VERA 
tonik

micelarna 
pena ali
čistilna voda

za vse 
vrste kože

EXFOLIATING
SOLUTION

REMOVER
SOLUTION

DETOX
gelni piling
ali
NATURAL
kremni piling

odstranjevalec
očesnih ličil

VSAKO JUTRO in VSAK VEČER kožo najprej OČISTITE, da odstranite 
ličila ter ostale nečistoče. Nadaljujte s TONIZIRANJEM, da kožo 
navlažite ter ji povrnete njeno naravno pH ravnovesje. 1x do 2x na 
teden, oziroma po potrebi, svoji koži privoščite PILING.  

2

1

2

1 KORAK

KORAK

KORAK

Sledite korakom za čisto in samozavestno kožo:



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

ANTI-POLLUTION ZAŠČITA
Vsakodnevna zaščita pred onesnaževalci (umazani 
delci v zraku in škodljivi vplivi mestnega okolja) je za 
stanje zdrave kože ključnega pomena. Onesnaževalci 
se ne ozirajo na dan ali noč, na zunanji ali notranji 
prostor. Prisotni so povsod, 24 ur na dan, kožo pa 
lahko poškodujejo enako ali celo bolj kot UV žarki.

MIKROBIOM KOŽE 
Oziroma mikroflora kože. Vsebuje več vrst koristnih 
mikroorganizmov, ki igrajo pomembno vlogo pri 
zaščitni funkciji kože. 

PROBIOTIC TECHNOLOGY 
Patentiran izvleček probiotikov, pridobljen s 
pomočjo bioaktivne kulture - probiotičnih bakterij 
Lactobacil lus pentosus. Vzdržuje naravni 
mikrobiom kože in tako krepi njeno epidermalno 
zaščitno funkcijo. 

CLEAN PHASE
S L O V A R Č E K

ndei lyrf  -
n i kspH

sles & 
alcohol & 
silicone & 
paraffin*

BOTANICALS 
FORMULE

s 100% naravnimi 
sestavinami,

rastlinskega izvora

Izdelki 
izdelani

v Sloveniji
Odvisno od izdelka*
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