Pričaraj si
poletje kar
v udobju
doma!

Hello , Summer

NOVA
kolekcija ART OF TANNING
za pridobivanje in ohranjanje zagorele
polti skozi vse leto.

Hello, Summer
SAMOPORJAVITVENI LOSJON
za obraz in telo
Navdušil vas bo, ker:
· nudi privlačno zagorelo polt brez
izpostavljanja sončnim žarkom
· zasnovan na osnovi samoporjavitvenega
kompleksa 100 % naravnega izvora
· zagotavlja enakomeren ten brez »ﬂekov«
· hitro vpojna, nemastna formula

ZA PRIPRAVO KOŽE
na pridobivanje zagorele
polti priporočamo uporabo:

ZA vsakodnevno NEGO in
OHRANJANJE ZAGORELE POLTI
svetujemo še:

Hello, Summer

Hello, Summer

Sunny mango PILING
za obraz in telo

Čistilna PENA
za obraz in telo

· z nežnimi abrazivi odstrani odmrle celice
· spodbudi mikrocirkulacijo kože
· navduši s prijetnim, poletnim
vonjem manga

· za dolgotrajno ohranjanje zagorelosti
· ne vsebuje SLS/SLES
(močnih čistilnih tenzidov)
· zaradi nežne formulacije je odlična
izbira za vse, ki želite podaljšati
zagorel videz kože
· vonj sončnega manga

Z uporabo pilinga dosežemo enakomerno
zagorelost ob nanosu Samoporjavitvenega
losjona ali Marmelade. Idealen pred
nanosom Samoporjavitvenega losjona,
saj ni narejen na oljni osnovi.

Nega kože in
ohranjanje zagorele
polti še nikoli nista
bila tako enostavna!
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Glow MEGLICA
za obraz in telo

Sunny mango LIGHT MASLO
za telo

· lahka, hitro vpojna tekstura
· za "VAU" učinek, opazno
in sijočo zagorelo polt
· poletni vonj sončnega manga
· z zlatimi pigmenti
· izdatno navlažena koža
· ohranja mehkobo kože in še
· intenzivno navlažena koža, kar
poveča učinek predhodne nege
pripomore k ohranjanju zagorelosti
· prelep, sijoč ten
· vonj sončnega manga
Vsi opisani izdelki so del programa AFRODITA PROFESSIONAL
in so na voljo v:·
· Afroditini spletni prodajalni: webshop.afroditacosmetics.com
· Afroditinih lepotnih centrih in prodajalnah v Ljubljani in Rogaški Slatini
· izbranih kozmetičnih salonih

Poletni HIT v
profesionalni
različici!
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MARMELADA ZA TELO
· za hitrejše in intenzivnejše
pridobivanje privlačno zagorele polti
· s čudovitimi zlatimi pigmenti
za bleščeč videz kože
· več kot 95 % naravnih sestavin
Prepustite se toplim, sončnim
žarkom in popolni, zagoreli polti!

www.kozmetika-afrodita.com

Če prisegate na naravno pridobivanje
zagorelega videza – s pomočjo
sončnih žarkov – vas bo s hitrim in
učinkovitim delovanjem navdušila:

