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ACTIVE SKIN

L E PA Ž E                    L E T   V S VO J I KO Ž I 

S I N C E



Popolnost ne obstaja, 
nepopolnosti pa so tiste, 
ki nas naredijo edinstvene.

Bodi aktivna v svoji koži, 
gibaj se in jej zdravo! 
Ne zato, da bi bila lepša, 
bolj suha ali ker bi imela 
manj kilogramov. 

Naredi to zase. 
Da boš srečnejša, 
zadovoljna in nepremagljiva.

RAVNOTEŽJE
UJEMI

NEGA JE OSNOVA. 
PRIČNI PRI SVOJI KOŽI.



Z AKTIVNIMI "BOOSTERJI" 
ZA ČVRSTO, AKTIVNO IN ZADOVOLJNO KOŽO!

Postani najboljša 
različica sebe!

FIRMING
BOOST

DETOX
EFFECT

AKTIVATOR | ACTIVATOR

CELLULITE
BOOST

ANTI-

GEL | GEL

ACTIVE
BOOST



FIRMING 
BOOST

ź Poveča učinkovitost nastajanja kolagena in elastina.

*IN VIVO znanstvena študija 10 žensk, 2x dnevno, 3 tedne

ź Vidno izboljša čvrstost in strukturo kože.

za problematične predele telesa, ki izboljša elastičnost 
kože po 24h*!

UČVRSTITVENA KREMA

ź Stimulira celični metabolizem, poskrbi za izboljšano 
organizacijo novo nastalih celic in s tem kakovostno 
obnovo povrhnjice.

LIFT effect



FIRMING
BOOST Povešeno, ohlapno kožo s 

slabšim tonusom. Še posebej 
primeren v času hujšanja in za 
ohranjanje rezultatov 
preoblikovanega telesa. V 
obdobju po porodu in za vse 
bodoče mamice, ki želijo 
ohraniti čvrstost in elastičnost 
kože, saj z dodanim izvlečkom 
graha pomaga ščititi pred 
nastankom strij. 

IZVLEČEK GRAHA poskrbi za 
sintezo in zaščito kolagena v 
koži. Spodbuja fiziološke 
procese kože ter krepi njeno 
naravno ravnovesje.

TIGROVA TRAVA (Centella 
asiatica), za učvrstitev, obnovo in 
gladko kožo.

Naravne sestavine 
za učvrstitev!

IZDELEK 
PRIMEREN ZA



ANTI-
CELLULITE
BOOST

z grelnim učinkom, v boju proti celulitu!
DETOKSIKACIJSKI AKTIVATOR

ź Aktivira lipolizo in pomaga pri odvajanju vode ter 
toksinov iz kože.

ź Spodbudi prekrvavitev kože.
ź Pospeši drenažo na predelih s celulitom.

ź Zmanjša videz pomarančne kože.

DETOX effect



DETOX
EFFECT

AKTIVATOR | ACTIVATOR

CELLULITE
BOOST

ANTI-

Vse, ki se želijo znebiti celulita 
oziroma videza pomarančne 
kože. Prav tako je izdelek 
primeren za "leno", 
neprekrvavljeno kožo ter za 
tiste, ki veliko sedijo, saj le-ta 
sproži naravni proces 
prekrvavitve. Z "detox" 
učinkom pomaga vsem, ki 
imajo težave z zadrževanjem 
vode.  

IZDELEK 
PRIMEREN ZA

BODEČA LOBODIKA z izjemnim 
drenažnim učinkom pospeši 
prekrvavitev ter proces čiščenja 
kože.

IZVLEČEK CEKROPIJE je pridobljen 
iz lubja rastline Cekropia Obtusa, ki 
uspeva v amazonskem pragozdu. 
Pospešuje prečiščenje kože in deluje 
lipolitično.

Naravne sestavine 
za detoksikacijo!



ACTIVE 
BOOST

HLADILNI GEL
v obliki aktivne formule za pomoč pri preoblikovanju 
telesa!

ź Poveča moč procesa topljenja maščobnih celic. 

ź Prepriča z zavidljivimi rezultati! Zmanjšan obseg 
stegen do 2 cm*, zmanjšan obseg bokov do 4,5 cm**.

ź Z lipolitičnim učinkom pospeši izločanje toksinov iz 
kože.

IN VIVO znanstvena študija na 20 ženskah v 28* oz. 56** dneh testiranja, 2x dnevno.

FAT BURNING effect



poskrbita za hladilni in osvežujoč 
učinek in pospešita mikrocirkulacijo 
kože.

IZVLEČEK SVETEGA LOTUSA 
pospešuje razgradnjo in zmanjšuje 
skladiščenje maščobnih blazinic v 
celicah podkožja. Omejuje nastanek 
novih aktivnih maščobnih celic.
KAFRA in MENTOL

GEL | GEL

ACTIVE
BOOST

Naravne aktivne
sestavine!

IZDELEK 
PRIMEREN ZA

Vse, ki potrebujejo pomoč pri 
preoblikovanju postave, 
predvsem pri izgorevanju 
maščobnih celic na kritičnih 
predelih telesa. Rezultat se 
poveča, v kolikor izdelek 
uporabimo pred aktivnostjo. V 
primeru, da se izdelek nanese 
po aktivnosti, pa je s svojim 
+učinkom odličen za vse 
športnike, tekače in tudi tiste, 
ki veliko stojijo na nogah. 

+ učinek 
Z nanosom po 
aktivnosti hladilni gel 
poživlja utrujene noge 
in stopala, ublaži 
mišično napetost in 
pomaga pospeševati 
regeneracijo mišic.



ANTI-CELLULITE BOOST 
+ FIRMING BOOST 
7 dni zjutraj in zvečer nanašamo  
ANTI-CELLULITE BOOST aktivator,   
po 7 dneh pričnemo s kombinacijo 
izdelkov:  zjutraj ANTI-CELLULITE 
BOOST aktivator, da spodbudimo 
naravne procese čiščenja in zvečer 
FIRMING BOOST krema, saj 
metabolizem kože deluje najbolj 
intenzivno ponoči.

UPORABA 
ZA VSE IZDELKE
Vmasiraj zjutraj in zvečer na 
kritične predele telesa. 
Za povečanje delovanja 
naravnih aktivnih sestavin 
nanesi izdelek s čvrstimi 
krožnimi gibi na 
problematične predele telesa 
in kožo masiraj 5 – 10 minut. 

  Za doseganje še boljših, vidnih rezultatov 

 svetujemo kombinacijo izdelkov.
2

  REZULTATI na

FIRMING
BOOST

 ZA ZMANJŠAN VIDEZ 
POMARANČNE KOŽE & 

ČVRSTO ZADNJICO

DETOX
EFFECT

AKTIVATOR | ACTIVATOR

CELLULITE
BOOST

ANTI-



ACTIVE BOOST 

7 dni zjutraj in zvečer nanašamo 
ACTIVE BOOST gel, po 7 dneh pričnemo 
s kombinacijo izdelkov: zjutraj ACTIVE 
BOOST gel, da spodbudimo proces 
topljenja maščobnih celic in zvečer 
FIRMING BOOST krema.

+ FIRMING BOOST 

FIRMING
BOOST

ZA PREOBLIKOVANO
& ČVRSTO TELO

GEL | GEL

ACTIVE
BOOST

Ne pozabi na 
nerazdružljivo kombinacijo 

za dosego cilja!

ŠPORT + HRANA  + NEGA



Sprejmi 
21 dnevni 
»self care« 
izziv! 



Postani najboljša različica sebe!

TELOVADI REDNO

JEJ ZDRAVO

RAZMIŠLJAJ POZITIVNO

BODI MOČNA

LJUBI SEBE



1Privošči si 
kakovosten spanec, 

ki je za tvoje telesno 

in duševno zdravje 

ključnega pomena. 2
Organiziraj mesečni 
»work out« načrt. 
Ustvari rutino, ki ji 
boš lahko uspešno 
sledila in si 
zagotovila želene 
rezultate. 

Pripravi si 
zdrave in  
okusne obroke 
vnaprej. Tako ne 
boš posegala po 
nezdravih 
prigrizkih.

6Privošči si 
popoldanski 

počitek.

# BREZ SLABE 

VESTI
7

12

8
11

16
# PRAVILO 21/90

Potrebno je 21 dni 

da ustvarimo 

navado in 90 dni, da 

ta navada postane 

življenjski slog.

Če treniraš v skupini 
je motivacija večja. 
Obišči skupinsko 
vadbo! 
JOGA, PILATES ali 
AEROBIKA so 
odlična izbira.

Privošči si sprehod v 
naravi in se nadihaj 
svežega zraka. Po 
sprehodu nanesi 
ACTIVE BOOST hladilni 
gel, ki bo poskrbel za 
poživitev utrujenih nog 
in stopal.                   
                                    

# HVALEŽNA 
SEM

Sestavi svoj 
dnevnik 
hvaležnosti!

Nanesi ACTIVE 

BOOST hladilni 

gel in si privošči 

tek v naravi!GEL | GEL

ACTIVE

BOOST

18
# RAZVAJAJ SE Pripravi si vročo kopel in uživaj v času zase. Dan zaključi s FIRMING BOOST kremo, ki bo 

kožo nahranila ter učvrstila.              

FIRMINGBOOST

17
#MEDITIRAJ
V kolikor še nisi 
nikoli poizkusila si 
lahko pomagaš s 
katero izmed 
mobilnih aplikacij 
za začetnike.

# JUTRANJA VADBA

Jutranja telovadba je 

kot jutranja kava: 

zbudi telo in duha ter 

dan naredi bolj 

produktiven in 

napolnjen z energijo.               



20

3
Pripravi si 
zdrave in  
okusne obroke 
vnaprej. Tako ne 
boš posegala po 
nezdravih 
prigrizkih. 4

večer. Med ogledom filma nanesi ANTI-
CELLULITE boost 
aktivator, ki bo 
poskrbel za naravni proces prekrvavitve 
kože.                       

Privošči si filmski 

5
Ne pozabi na 

#HIDRATACIJO

Za dobro fizično in 

psihično delovanje 

telesa je potreben 

zadosten dnevni vnos 

tekočine - približno 2 

do 2,5 l vode.

10Zapiši mesečni 

seznam ciljev, ki 

jih želiš doseči.

13 14
9

15
Zapiši #3 stvari, ki 
so ti všeč na sebi.

#1 _____________

 

#2 _____________

#3 _____________ 

ali AEROBIKA 

Pridruži se »online« 
skupinski vadbi! 
JOGA, PILATES 

so odlična izbira.

Nanesi ACTIVE 

BOOST hladilni 

gel in si privošči 

tek v naravi!

Izklopi telefon, 
resetiraj se. Vsaj za 
nekaj ur. V tem 
času počni stvari, 
ki te osrečujejo in 
navdihujejo. 

DETOX
EFFECT

AKTIVATOR | ACTIVATOR

CELLULITE
BOOST
ANTI-

19Svoj jutranji ritual 

prični s kozarcem tople 

vode z limono. Le-ta 

ima namreč številne 

zdravilne učinke, ki 

pozitivno vplivajo na 

delovanje telesa.

Skuhaj svoj 

najljubši zdrav 

obrok. Ne pozabi, 

zdravo je lahko tudi 

okusno in slastno!           

21
# ČESTITKE

Bodi ponosna nase. 

Za tabo je 21 dnevni 

izziv. Ostani aktivna 

v svoji koži.

Čudovita si!

Lepa si!

Zmoreš!

# NE POZABI

Verjemi vase!

Močna si!



Imej zdrav in ljubeč odnos do svojega telesa. 

Zaupaj vase, 
zaljubi se v to, kar postajaš!

www.kozmetika-afrodita.com

# ACTIVE SKIN
 

# izdelki izdelani v Sloveniji

# primerni za VEGANE

# z naravnimi aktivnimi 
sestavinami, podprtimi z 
znanstvenimi študijami

# za še več zdravih in aktivnih 
vsebin, všečkaj 

Kozmetika Afrodita Slovenija in 
@AfroditaCosmetics
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