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”Kozmetika A�odita 
ni le pomemben del 
mojega življenja, 
je del mene.“
DAN I CA  ZOR I N  M I JOŠE K



… čudovita zgodba o 
           vodilni slovenski hiši lepote.

S POŠTOVAN E  BRA LK E  I N  BRA LC I ,

resnična lepota nima časovnih okvirov. V največje 

zadovoljstvo mi je, da sem sama v službi lepote že od leta 

1970, ko sem z ustanovitvijo Kozme�ke Afrodita uresničila 

svojo veliko željo po proizvodnji vrhunskih kozme�čnih 

izdelkov. Iz želje in osnovne ideje je nastala čudovita zgodba o 

vodilni slovenski hiši lepote, o blagovni znamki, ki danes z več 

kot 650 različnimi kozme�čnimi izdelki navdušuje potrošnike 

po vsem svetu. 

V izdelkih Kozme�ke Afrodita so združeni najnovejši izsledki 

znanos�, najboljše naravne učinkovine in velik ustvarjalni 

navdih vseh mojih sodelavcev. Verjamem, da ste se z njimi že 

srečali na katerem izmed številnih maloprodajnih mest. Če pa 

naših izdelkov še niste preizkusili, vas vabimo v enega izmed 

Beauty centrov Afrodita v Rogaški Sla�ni, da jih doživite. 

Danica Zorin Mijošek,

ustanoviteljica in direktorica Kozme�ke Afrodita
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Odprtje prvega 
kozmetičnega salona 
"A�odita" v 10. 
nadstropju stavbe 
"Terapije" (danes 
Medical center 
Rogaška) – 1970.

Prva kozmetična 
konferenca in 

prvo strokovno 
izobraževanje 

Kozmetike 
A�odita.

Prva kozmetična linija 
blagovne znamke Kozmetika 
A�odita – kamilična linija.
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Potreba po povečanju 
poslovnih zmogljivosti 
v letu 2018 spodbudi 

gradnjo novih prostorov.

Tehnološko 
dovršen 
proizvodni in 
polnilni proces 
Kozmetike 
A�odita.
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Prihodnost 
potrebuje preteklost

1970
Začetek uspešne zgodbe o lepoti in odprtje 

prvega kozmetičnega salona.

1970–1980
Kamilična krema − prvi izdelek za nego obraza. 

Nastane zaradi skope ponudbe kozmetičnih izdelkov na trgu.

1980–1990 
Izdelki blagovne znamke Kozmetika Afrodita 

so na voljo tudi na trgovinskih policah.

1990–2000
S strateškim preusmerjanjem na tuje trge podjetje 

kljub tedanjim družbeno-gospodarskim spremembam 
uspešno nadaljuje začrtano pot.

2000–2010
Zaradi pomanjkanja prostorskih zmogljivosti v laboratorijih, 

proizvodnji in skladišču je neizogibna gradnja 
večjih in modernih prostorov.

2010–
Izjemen napredek znanosti, strokovno znanje in izkušnje 

omogočijo razvoj dermo- in nevro-kozmetičnih linij, 
ki presegajo le negovalno vlogo kozmetike.
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655 
visokokakovostnih izdelkov

1. 
slovenska hiša lepote

22 
tujih trgov

19.200 
kozmetičnih salonov, wellness in spa centrov po svetu

150 
ljudi iz različnih strok, s poudarkom na visoko izobraženem kadru 

s področja farmacije, mikrobiologije, kemije, kozmetologije, 
managementa in trženjskega komuniciranja

6 x 
Beauty center & shop Afrodita

10.000 m² 
prenovljenih površin za optimizacijo poslovanja ter pospešitev 

celotnega proizvodnega, skladiščnega in distribucijskega procesa

Kozmetika Afrodita 
danes
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PREDSTAV I TEV

Kozmetika Afrodita
NARAVA. LEPOTA. KAKOVOST.

To so vrednote, ki pišejo zgodbo o vodilni slovenski hiši lepote. 
Vrednote, ki jim glede na dobrobit družbenega in naravnega okolja 
sledimo že od leta 1970. Vrednote, ki so hkra� smernice in navdih. 

KAKOVOST KOT VODILO

Izdelke snujemo in razvijamo v kompleksu 
lastnih laboratorijev, kjer so podvrženi 
natančnim fizikalno-kemijskim in 
mikrobiološkim testom. Dermatološke teste 
in teste učinkovitos� izvajamo v svetovno 
priznanih neodvisnih ins�tucijah. 
Izpolnjujemo zahteve mednarodnega 
standarda ISO 22716, ki izhaja iz načel 
ključnega stebra nove evropske zakonodaje 
na področju kozme�ke, tj. Good 
Manufacturing Prac�ces (GMP).

ZNANSTVENO 
DOKAZANO DELOVANJE

Izbiramo sestavine s preverjenim, 
cer�ficiranim poreklom in 
sestavine, katerih učinki so potrjeni 
z in vivo ter in vitro študijami 
priznanih neodvisnih ins�tucij.

V OBJEMU NARAVE

Verjamemo v moč narave, 
zato v izdelke, razvite po 
lastnih recepturah, v veliki 
meri vgrajujemo le preverjeno 
najboljše naravne ak�vne 
sestavine in si prizadevamo, 
da za to izbiramo sestavine 
iz ekološke pridelave. 

SPOŠTUJEMO ŽIVLJENJE

Ker spoštujemo življenje in možnost svobodne izbire, 
izdelkov ne tes�ramo na živalih, pri tem pa že vrsto 
let izbiramo tudi dobavitelje surovin. Še več, izdelki, 
označeni z oznako            , ne vsebujejo sestavin 
živalskega izvora in so primerni tudi za vegane.

Kozmetika A�odita smo 
vodilno slovensko kozmetično 
podjetje s sedežem v Rogaški 
Slatini, v centru termalne vode 
in zdraviliškega turizma. 
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ŠT. 1 v Sloveniji
V KATEGORIJI 
KREM ZA OBRAZ

Pozi�vnega odnosa potrošnikov do blagovne 
znamke Afrodita Cosme�cs ne potrjujejo le 
izkušnje številnih zadovoljnih uporabnikov, 
temveč tudi rezulta� aktualnih neodvisnih 
raziskav.

Po podatkih raziskave BRANDpuls je bila 
blagovna znamka Afrodita Cosme�cs 
prepoznana kot NAJMOČNEJŠA BLAGOVNA 
ZNAMKA v kategoriji krem za obraz na 
slovenskem trgu. 

Vir: Perper, Rok. 2017. Kreme za obraz & Izdelki za nego telesa. IN 
STORE Vodič skozi kategorijo: Kozme�ka za osebno nego (april 2017, 
št. 51., leto VI, str. 4–7).

№ 1 *2016 BRANDscore indicator from Ipsos 
BRANDpuls research

in the face creams category*
in Slovenia

MEDNARODNE RAZSEŽNOSTI

Profesionalni izdelki Kozme�ke Afrodita 
navdušujejo in omogočajo nepozabna 
doživetja v več kot 22 državah. Zaupa jim 
že več kot 19.200 kozme�čnih salonov, 
wellness in spa centrov po svetu. S spletno 
trgovino še naprej odpravljamo meje in 
prodiramo na nove trge, tako znotraj kot 
tudi zunaj meja Evropske unije.

Nenehno iščemo nove 
razvojne rešitve, 
inovativne patente in 
revolucionarne 
sestavine, na podlagi 
katerih soustvarjamo 
trende v kozmetični 
industriji. 

ZANJO & ZANJ in za vse STAROSTNE SKUPINE

Na podlagi lastnega razvoja proizvajamo visokokakovostne, 
naravne ter uporabnikom in okolju prijazne kozme�čne izdelke. 
Naš proizvodno-prodajni asor�ment obsega že več kot 
650 različnih izdelkov, ki jih razvrščamo v dva programa: 

1. PROFESSIONAL CARE

- izdelki za profesionalno uporabo v kozme�čnih 
in frizerskih salonih ter wellness in spa centrih. 
Profesionalne uporabnike dosegajo prek 
prodajnih predstavnikov na terenu.

NADALJNJA NEGA DOMA 
Znotraj programa izdelkov Afrodita Professional so 
na voljo tudi izdelki Afrodita Professional HOME 
CARE, ki jih lahko strankam priporočimo za nadaljnjo 
nego doma. V kozme�čnem salonu doseženi rezulta� 
niso le začasni, temveč jih stranke vzdržujejo tudi 
dolgoročno. 

Izdelki so na voljo v izbranih kozme�čnih salonih 
in v naši spletni trgovini.

2. BEAUTY CARE

- izdelki široke potrošnje, namenjeni končnim 
uporabnikom. Na obstoječih tržiščih so na voljo 
na prodajnih mes�h vseh večjih trgovskih 
sistemov in v naši spletni trgovini.

           webshop.afroditacosmetics.com

Made in 
ROGAŠ� SLATINA. 
Available WORLDWIDE.
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ZGOD BA  KREME

Njena zgodba

Govorimo o zgodbi kreme. 
O zgodbi, ki se začne s prvo idejo, 
nadaljuje s kreiranjem v razvojnih 
laboratorijih, potuje z vsebino v lični 
embalaži na različne konce sveta in
izrazi svoje bistvo, ko se dotakne kože.

ZAČNE SE NA 
SAMEM KONCU

V Kozme�ki Afrodita zgodbo vsake kreme začnemo 
na njenem koncu – pri njenih uporabnikih, pri 
razumevanju njihovih želja, potreb in pričakovanj. 

IDEJNA ZASNOVA

Strokovnjaki iz marke�nga vseskozi budno spremljajo 
dogajanje in zahteve trga, na podlagi katerih skupaj z 
razvojniki pripravijo idejno zasnovo novega izdelka. 
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. 

OD PRVIH VZORCEV 
DO POPOLNOSTI

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.

PREVERJENA 
UČINKOVITOST

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.

ZAKLJUČEK KOT 
NOV ZAČETEK

V s�lno dovršenem lončku se zgodba kreme ne konča, 
temveč šele zares začne. Odeta v privlačno embalažo 
osvaja in po vsem svetu piše številne nove zgodbe. 
Zgodbe lepote, zgodbe zadovoljstva, zgodbe 
navdušenja …

Je skrbno načrtovana, kljub temu pa nadvse krea�vna. 
Zapletena, a s prepros�m ciljem: navduši� in pomaga�, 

da se v svoji koži poču�mo preprosto lepo. V koraku 
z znanostjo in v tesnem s�ku z naravo. 

LASTNI LABORATORIJI 
IN PROIZVODNJA

Iz razvojnih laboratorijev se zgodba nato 
preseli  v računalniško voden, visoko 
tehnološko razvit proizvodni proces, kjer 
izdelki ob avtoma�ziranem polnjenju pridobijo 
končno obliko. V lastnem kontrolnem in 
mikrobiološkem laboratoriju vzporedno 
nadzorujemo fizikalno-kemijske in mikro-
biološke parametre.

Kakovosten 
izdelek je 
skrivnost našega
dolgoročnega 
uspeha.
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”V Kozmetiki A�odita izbiramo aktivne 
sestavine na osnovi naravnega rastlinskega 
izvora s preverjenim, certi�ciranim 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 kozmetične namene 
niso bile testirane na živalih.“

razvojni laboratoriji Kozme�ke Afrodita

MARJET KA  G A JŠE K
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BEAUTY  CEN TE R

Beauty center Afrodita

EDINSTVEN 
KOZMETIČNI KONCEPT

Navdušili vas bomo z edinstvenim kozme�čnim 
konceptom, ki narekuje izvajanje najsodobnejših 
lepotnih tretmajev z vrhunsko profesionalno 
kozme�ko blagovne znamke Afrodita Professional. 
Gre za koncept, ki ga na osnovi neprecenljivih izkušenj, 
aktualnih kozme�čnih trendov in najnovejših 
znanstvenih dognanj ves čas nadgrajujemo in 
izpopolnjujemo.

V nenehnem sodelovanju 
z razvojnim laboratorijem 
Kozmetike A�odita snujemo 
nove profesionalne izdelke in 
kozmetične postopke, ki v 
medsebojni sinergiji zagotavljajo 
nadpovprečne rezultate.

INDIVIDUALEN 
PRISTOP

Na podlagi strokovne usposobljenos� ocenimo stanje 
in potrebe vaše kože ter vam glede na vaše individualne 
želje in pričakovanja pripravimo načrt nege, pisane na 
vašo kožo. Maksimalno prilagodljivost nam omogoča 
širok nabor postopkov in izdelkov s specifičnimi učniki 
delovanja. 

CELOVITA PONUDBA

· številne lepotne nege obraza, vratu in dekolteja; 
· neinvazivne an�-age, an�-wrinkle 
  in li�ing nege kože;
· učinkovi� postopki preoblikovanja telesa;
· najnaprednejše aparaturne tehnike;
· nepozabna wellness doživetja;
· terapevtske masaže;
· individualno zasnovani postopki 
  zdravilne aromaterapije;
· pedikure in manikire;
· dermatološke storitve;
· storitve estetske dermatologije …

kjer lepota in zdravje hodita z roko v roki

”V moji 25-letni praksi me najbolj razveseljuje 
dejstvo, da imamo v Beauty centrih A�odita vse 
več zvestih strank z vsega sveta, ki se zadovoljne 
vračajo iz leta v leto, hkrati pa na njihova 
priporočila prihaja vse več novih. To je največje 
priznanje za naše delo in velika motivacija za v 
prihodnje. Menim, da so za to zaslužni vrhunski 
kozmetični izdelki na osnovi naravnih sestavin, 
ki skupaj s strokovno usposobljenim osebjem in 
novodobnimi tehnologijami omogočajo doseganje 
takojšnjih rezultatov z dolgotrajnimi učinki.“

vodja Beauty 
centrov Afrodita

BARBA RA  BOŽ IČ

Vstopite v svet, kjer Lepota pišemo z veliko začetnico. Svet, v katerem dolgoletne izkušnje 
s področja nege kože združujemo z revolucionarnimi dosežki znanos� in tehnologije. 

Svet, v katerem se roke najboljših dotaknejo vaše duše. Svet, ki vodi v osrčje popolnega 
ravnovesja. Svet, v katerem lepota in zdravje hodita z roko v roki. Svet, v katerega se boste 

z veseljem vračali. Znova in znova. Obiščite enega izmed Beauty centrov Afrodita!
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ROGAŠKA SLATINA

2 x Beauty center & shop Afrodita
1 x Beauty shop Afrodita
1 x Dermatološko-estetska 
       ambulanta Afrodita

ZAGREB

5 x Beauty center & shop Afrodita

VEČ KOT NEGA

Ker se zavedamo, da na stanje kože in posledično tudi 
na njen videz vpliva več različnih dejavnikov, k njej 
pristopamo holis�čno. Ob ponudbi številnih lepotnih 
tretmajev z vami delimo tudi koristne nasvete s 
področja prehranjevanja, gibanja in dobrega počutja, 
zagotavljamo dermatološke storitve in izvajamo 
sproščujoče wellness nege. 

+ DERMATOLOŠKO-ESTETSKA 
AMBULANTA AFRODITA

več na strani 26

BEAUTY SHOP

V Beauty centrih Afrodita najdete tudi ekskluzivno 
prodajno-svetovalno mesto, na katerem vam 
svetujemo pri izbiri profesionalnih izdelkov za nego 
doma. V naših centrih doseženi rezulta� tako ne bodo 
le začasni, temveč jih boste vzdrževali tudi dolgoročno.

TUDI ZA MOŠKE in VAŠE NAJMLAJŠE

Za naše storitve se odloča tudi vse več moških. V 
zadnjih le�h zaznavamo kar 50-odstotni porast. Prav 
zaradi tega se v okviru posameznih neg in programov 
posebej prilagajamo tudi potrebam moške kože. 
Pozabili pa nismo ni� na najmlajše – s storitvami MINI 
wellness je skrb za njihovo varstvo med vašim 
razvajanjem povsem odveč.
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Zlato, znak imenitnos� in prispodoba izjemnos�, simbol glamurja 
in pres�ža v vsem svojem blišču kraljuje tudi na področju kozme�ke. 

Z linijo in nego PURE GOLD 24 Ka celo v svoji najčistejši obliki! 

Nega s čistim zlatom
ANTI-AGE fantazija čistega razkošja

Delci čistega, 24-karatnega zlata 
in sojini izo�avoni, ujeti v razkošne 
teksture, ki bistveno izboljšajo kožni 
tonus in delujejo z intenzivnim 
učinkom korekcije gub.

DOKAZANA UČINKOVITOST

Aktualne znanstvene raziskave potrjujejo izjemne 
pomlajevalne lastnos� zlata. Z ak�vacijo elektronov v 
kožnih celicah zlato spodbuja procese celične 
komunikacije in regeneracijo kože. Hkra� zmanjšuje 
razgradnjo kolagena in elas�na ter kožo šči� pred 
delovanjem pros�h radikalov. Posledično izboljša 
tonus kože, zgladi že izražene gube in bistveno 
upočasni nastajanje novih. Z lomljenjem svetlobe 
hkra� ustvarja op�čno iluzijo svetlejše, mlajše kože in 
zakrije njene nepravilnos�.

INTENZIVNA 
POMLAJEVALNA FORMULA

Ob delcih čistega zlata so v izdelke PURE GOLD 24 Ka za 
popolno moč pomlajevanja vgrajeni še sojini 
izoflavoni. Rezulta� kliničnih študij potrjujejo, da 
močno izboljšajo čvrstost, gladkost in debelino kože ter 
globino gub. 

Privilegij za kožo, 
ki si želi in zasluži več!

"ZLATI" IZDELKI:

· Razkošna dnevna krema
· Razkošna nočna krema
· Razkošna maska 
· Razkošni eliksir
· Razkošna očesna krema
· Razkošne ampule
· Masažno olje

RAZ KOŠ NA  A NT I -AG E  N EG A

PRIVOŠČITE SI 
ZLATO RAZVAJANJE!

Ob izdelkih, s katerimi lahko svojo kožo 
"pozla�te"  doma,  ne zamudite tudi 
RAZKOŠNE ZLATE NEGE, ki jo z izdelki PURE 
GOLD 24 Ka izvajamo v BEAUTY CENTRIH 
AFRODITA.

Nega s čis�m zlatom zagotavlja kraljevsko 
doživetje, po katerem koža zasije z osupljivim, 
vidno pomlajenim videzom.

V okviru nege kožo na obrazu, vratu in 
dekolteju najprej temeljito očis�mo ter 
nadaljujemo z v�ranjem ampule s koščki 
čistega zlata. Nato na kožo nanesemo zlate 
lis�če ter jih s sproščujočo masažo nežno 
vmasiramo v kožo. Razkošno an�-age nego 
zaključimo z nanosom zlate maske in 
luksuzno toplotno oblogo iz čebeljega voska, 
s katerima pa lahko po želji razvajamo tudi 
roke. Božansko, kajne? 
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ZN AN OST  D ERMO-KOZME TOLOG I JE

ZNANOST 
DERMO-KOZMETOLOGIJE: 
pomladitev kože na ravni 
njenih celičnih funkcij – 
OD ZNOT�J NAVZVEN!

V nadaljevanju predstavljamo napredni pomlajevalni 
formuli, ki presegata zgolj negovalno vlogo kozme�ke:

· 3 PEPTIDES  · BRILLIANT.    in  

Liniji sta namenjeni profesionalni uporabi v kozme�čnih 
salonih in ekskluzivni nadaljnji negi doma. Idealni sta za 
vse, ki od vsakodnevne an�-age nege pričakujejo 
superiorno negovalno izkušnjo.

3 PEPTIDES 
− napredna an�-age nega 

z biološko ak�vnimi pep�di

Deluje na ravni kožnih celic in obudi njihov mladostni 
potencial. Celice spodbudi, da se hitreje delijo ter 
sinte�zirajo več kolagena in hialuronske kisline. 
Posledično upočasni kronološko staranje in 
fotostaranje kože ter jo vsestransko pomladi: izboljša 
njeno čvrstost, zgladi kožni relief in deluje z intenzivnim 
učinkom korekcije gub.

NAGRAJENA 
SESTAVINA

Kompleks pep�dov Matrixyl®, vgrajen v izdelke 3 
PEPTIDES, je prejel pres�žno nagrado 25 years of 
Innova�on Award in bil prepoznan kot sestavina z 
največjim vplivom na osebno nego zadnjega četrt 
stoletja. 

Dermo-kozmetologija je most med kozmetološko in dermatološko 
obravnavo kože. Ne vpliva le na videz, temveč tudi na samo 

delovanje in strukturo kože.

Dermo-kozmetologija
Nov dosežek znanosti na področju pomlajevanja 

3 PE PT ID ES  
I n t e n z i v n a  noč n a  e s en ca

je prejela tudi prestižno 
nagrado G�ZIA 
Beauty Awards 2017.
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Neinvazivna, varna in popolnoma neboleča metoda 
pomlajevanja, ki za doseganje navdušujočih rezultatov 
uporablja radiofrekvenčno tehnologijo. Gre za t. i. 
nekirurški li�ing.

Radiofrekvenčna energija v kožo prehaja prek sonde, s 
katero drsimo po površini kože. Radiofrekvenčno 
valovanje omogoča enakomerno segrevanje usnjice in 
podkožnega tkiva. To segrevanje pospeši metabolizem 
kože, povzroči krčenje kolagenskih vlaken (učvrs�tev 
obstoječega vezivnega tkiva), hkra� pa s�mulira 
fibroblaste, da intenzivneje proizvajajo nov kolagen. 

VIDNI REZULTATI 
TAKOJ PO POSTOPKU: 
bolj napeta koža z zglajenimi 
linijami in gubami.

Radiage
Dopolnite izjemne 
izdelke s tehnologijo:

AN T I -AG E

NOČNA NEGA brez izpiranja 
- skrivnost idealnega lepotnega spanca

biološko ak�vni pep�di, paten�rane 
mikrosfere morskega kolagena, vitamin E, 
provitamin B5, olje belega limnanta, 
ceramidi, kompleks naravnih negovalnih olj�

Masko nanesemo pred spanjem, da podpre 
naravni samoregenera�vni mehanizem 
kože, ko je ta najbolj ak�ven. Ponoči se 
namreč koža obnavlja tudi do 8-krat hitreje 
kot čez dan. Ravno zaradi tega potrebuje 
posebno, njenemu nočnemu bioritmu 
prilagojeno nego. 

BRILLIANT 
− za impresivne pomlajevalne učinke

ANTI-AGEING 
PRESEŽKOV

· VISOKE KONCENTRACIJE dermo-kozme�čnih sestavin
· KAKOVOST, ki presega tudi najvišja pričakovanja
· znanstveno DOKAZANA UČINKOVITOST
· NAVDUŠUJOČI REZULTATI 
· EDINSTVENA IZKUŠNJA nege 

>  Serum mladosti 
-         izjemnih ak�vnih sestavin 
v 1 steklenički popolnega ugodja

Že po 1 uri kožo opazno zgladi*, po 2 mesecih pa redefinira 
obrazne konture: zmanjša površino kože z globokimi gubami  
(– 44,9 %) in bistveno izboljša njen tonus (+ 19,5 %)**. 
Ustvarjen je za vse vrste kože na obrazu, vratu in dekolteju.
* In vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu.
** In vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2-krat dnevno.

>  Beauty sleep maska  
- za osupljivo bolj čvrsto in gladko kožo zjutraj

Visoko hranljiva formula podpira naravni cikel obnavljanja kože 
med spanjem. Intenzivira sintezo strukturnih molekul dermisa 
(kolagen I: + 35 %, hialuronska kislina: + 14 %, fibronek�n: + 18 
%*). Primerna za suho do normalno kožo.
* In vitro študija.

AF ROD I T IN  NAM IG

v primeru izjemno 
suhe kože masko 
uporabljajte kot 
negovalno kremo.

�
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Preplet tradicije in inovacij. Dolgoletne neprecenljive izkušnje in znanje 
v koraku s časom. V Beauty centrih Afrodita združujemo oboje in 

neprestano iščemo op�malno ravnovesje med "starim" in "novim". 

TE HN OLOG I JA

Aparaturni postopki
Revolucionarne tehnologije nove generacije

Kozme�čni koncept Afrodita Professional temelji 
predvsem na manualni oz. ročni obravnavi. V 
Kozme�ki Afrodita verjamemo, da nobena naprava ne 
more nadomes�� edinstvene energije, ki izhaja iz 
človeškega do�ka. Ne glede na to seveda tudi mi 
sledimo aktualnim potrebam s trga, ki narekujejo 
naraščajočo uporabo različnih kozme�čnih naprav. 

ZAKAJ 
APARATI?

Učinkujejo v globljih plasteh kože, kjer spodbujajo 
njene naravne fiziološke procese. Zagotavljajo 
neverjetno hitre, dolgotrajne, predvsem pa opazne 
rezultate. Kljub temu pa ne nadomeščajo ročnih tehnik 
in negovalnih izdelkov. 

Najboljša izbira: 
kombinacija ROČNIH in 
APA�TURNIH metod!

Najsodobnejši aparaturni postopki:
· z znanstveno dokazanimi rezulta�;
· s cer�fika� FDA;
· 100-odstotno varni in neinvazivni - popolnoma 
  brez bolečin, okrevanja in tveganja za zdravje.

›  VENUS LEGACY 4D��
OBRAZ & TELO

TMNapredna 4D  tehnologija 
za brezkompromisni anti-ageing 
in preoblikovanje telesa

Revolucionarna inovacija medicinske kozmetologije, ki 
T Mv obliki napredne 4D  tehnologije združuje 

delovanje 4 različnih tehnologij. Kombinacija 
mul�polarne radiofrekvence, elektromagnetnih polj, 
prilagodljivega vakuma in tehnologije thermal 
feedback je idealna rešitev za obraz in telo:

· zmanjša obseg telesa, 
· bistveno omili pojavnost celulita in strij,
· kožo opazno učvrs�,
· vidno zgladi izražene gube,
· zagotavlja intenzivni učinek li�inga in
· deluje pro� podočnjakom.

Na revolucionarno tehnologijo 
TMVenus Legacy  prisegajo številne 

hollywoodske zvezdnice, 
med njimi tudi priljubljena 
TV-igralka So�a Vergara.

Skrivnost njene lepote

SOF IA  VERG A RA

Anti-ageing in 
preoblikovanje telesa

T MV E NU S  L EGACY  4D

üü
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›  ZERONA LASER
TELO

Revolucija 
preoblikovanja telesa

Učinkuje na osnovi hladne laserske tehnologije, ki 
maščobne celice zmanjša na njihovo prvotno velikost. 
Posledično vidno omili pojavnost celulita, zmanjša 
obseg telesa ter ublaži kopičenje maščobnih oblog. 
Poleg tega izboljša tonus in elas�čnost kože. 

Klinično dokazano: 
- 9,2 cm v samo 2 tednih!

Revolucija 
preoblikovanja telesa

Z ERONA  L AS ER

AFRODITIN 
NASVET

Za doseganje kar najbol jš ih učinkov 
preoblikovanja telesa VENUS LEGACY 4D�� in 
Z E R O N A  L A S E R  ko m b i n i r a j t e  š e  s 
specialnimi manualnimi postopki, ki 
ak�virajo limfni sistem ter tako spodbudijo 
odvajanje vode, toksinov in zaostalih 
produktov metabolizma iz podkožnega 
tkiva. Več na strani 22.

›  DERMAFRAC
OBRAZ

Nova generacija 
mezoterapije 

PRVA estetska aparaturna tehnologija, ki hkra� izvaja 
terapijo z mikroiglicami (micro-needling) in vakuumom 
ter zagotavlja prenos izbranih visoko koncentriranih 
formul v globlje plas� kože – natanko tja, kjer jih koža 
najbolj potrebuje.

100-odstotno individualno 
zasnovana terapija za 
doseganje optimalnih 
rezultatov:

·  spodbujeno nastajanje kolagena,
·  učinkovito delovanje pro� znakom 
   staranja in pigmentnim madežem,
·  poenotenje pol� kože,
·  prečiščevanje in oženje por,
·  izboljšanje videza brazgo�n in strij.
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TELO je tempelj naše energije in duše. Imejmo ga radi. Bodimo 
hvaležni za vse, kar nam omogoča. Lepota telesa ni le vprašanje 

staros�, temveč tudi in predvsem odraz dobrega počutja. 

NEGA  TE LE SA

Celostna prenova telesa

BREZČASNE NEGE TELESA
Predstavljamo že ničkolikokrat 
preizkušene metode, ki presegajo 
okvire klasičnih negovalnih 
postopkov. Že vrsto let navdušujejo 
z rezultati, predstavljajo presežek 
čutnosti ter razvajajo telo, 
dušo in duha.

KLASIKA − VEČNO "IN"

Ne glede na prednos�, ki jih na področje nege telesa 
vnaša tehnologija, ostajajo manualni postopki v 
kombinaciji z izbranimi kozme�čnimi izdelki 
nenadomestljivi. Ob nezamenljivem človeškem do�ku 
nobena naprava kože ne more oskrbe� z vlago in 
hrano, ki jo zagotavljajo kakovostni kozme�čni izdelki.

RAZSTRUPLJANJE TELESA 
s specialno glineno masko 

Spodbudi pretok limfe ter tako krepi odvajanje zaostale 
vode in toksinov iz kožnega tkiva. Koži vrne njeno 
naravno svežino in voljnost ter jo opazno učvrs�.

preoblikovanje · detoksikacija · remineralizacija

PREOBLIKOVANJE TELESA
Body Wrapping "Afrodita"

Gre za eno redkih an�celulitnih metod, s 
katero hkra� oblikujemo tudi telo in rezultate 
merimo v cen�metrih. Kako? Z ovijanjem 
telesa v specialno folijo v kombinaciji z 
izbranimi izdelki Afrodita Professional.  

Postopek izredno hitro zmanjša obseg telesa 
in vidno omili videz pomarančne kože. 
Zmanjšuje podkožne maščobne blazinice, 
pojavnost strij in opazno izboljša videz kože 
že po prvem obisku. 

Afroditina metoda, ki navdušuje že 50 let!

22

REZULTATI, KI NAVDUŠUJEJO!
Zmanjšanje obsega telesa:

▪ do – 2 cm po prvem tretmaju,
▪ do – 6 cm po dese�h tretmajih.

REMINERALIZACIJA TELESA 
z oblogo iz alg 

Zakladnica visoko vrednih hranil z vsestranskim 
lepotnim učinkom! Kožo oskrbi z minerali, vitamini in 
proteini ter jo izdatno navlaži. Posledično okrepi njeno 
strukturo, izboljša kožni tonus in zmanjša izraznost 
celulita.

SPA-DETOX TELESA
Salina

Osvežilna nega s solnim pilingom, oblogo iz alg in 
aroma�čno masažo za popolno energijsko prenovo. Z 
intenzivnim prečiščevalnim in negovalnim učinkom 
kožo revitalizira ter hkra� poživljajoče vpliva tudi na 
splošno počutje.

Tridimenzionalno delovanje na koži:

1. DETOX: 
prečiščevanje

2. ANTI-AGE: 
pomlajevanje 

3. FIRMING EFFECT: 
izboljšanje tonusa



NE POZABITE: 
POMEMBNA JE 
NADALJNJA NEGA DOMA

V Beauty centrih Afrodita priporočamo:

· An�cellulite Gel pro� celulitu,
· An�cellulite Kremo lipo detox finish in
· Skin Firming Kremo za učvrščevanje.
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VSE ZA VSAKOGAR? 
NIKAKOR NE!

Strokoven posvet z izkušeno kozme�čarko na osnovi 
analize stanja kože in želenih učinkov nege omogoča 
izbiro op�malne kombinacije tretmajev. Izkušnje v 
praksi potrjujejo, da najboljše rezultate dosežemo prav 
s kombinacijo več različnih metod.

TEORIJA 
."IN & OUT"

Lepota izvira iz notranjos�, zato sta dobro počutje in 
zdravje ključna za sijoč videz kože. Prav zato poleg 
zunanje obravnave kože z odličnimi izdelki in tretmaji 
ne smemo pozabi�, da je treba kožo "negova�" tudi 
od znotraj − z zdravim načinom življenja:

· pi� zadostne količine vode,
· zdrav način prehranjevanja prenes� 
  iz teorije tudi v prakso,
· bi� redno telesno ak�vni,
· vze� si čas za počitek in kakovosten spanec,
· reči NE alkoholu, kajenju in stresu.

"Prečistimo" telo in 
kožo, da lahko zasije 
v vsem svojem sijaju!



K IS I KOVA  TERA P I JA

Moč čistega kisika

SKRIVNOST popolne kože 
hollywoodskih zvezdnic je razkrita!

Eva Longoria, Victoria Beckham, Sarah Jessica 
Parker, Naomi Campbell in Madonna so le 
nekatere izmed zvezdnic, ki redno uporabljajo 
kisikovo terapijo. K njej se zatekajo pred 
snemanji, TV-nastopi in izhodi na rdečo 
preprogo, kjer vselej bles�jo z brezhibno 
poltjo. 

ZARES 
VSESTRANSKA

Kisikova terapija je revolucionarna metoda nege 
obraza, v okviru katere z ak�vnim kisikom in 
izbranimi kozme�čnimi izdelki kožo vrnemo v njeno 
idealno formo. Kožo globinsko navlažimo, okrepimo 
njen naravni obrambni mehanizem in spodbudimo 
njeno obnavljanje. Terapija je primerna za ženske in 
tudi za moške ter za vse vrste kože ne glede na 
starost. 

Koža je že po prvem postopku 
kot prerojena: rožnata, voljna, 
spočita in vidno pomlajena. 
Terapija je zaradi tega
nepogrešljiva ob posebnih 
življenjskih priložnostih in tik 
pred dogodki, na katerih želimo 
zablesteti z osupljivo poltjo.

Revitalizacija, navlažitev, pomlajevanje in 
občutek, da koža "diha" … Vse to in 
hkra� še več s KISIKOVO TERAPIJO.



”Skrivnost izjemnih učinkov kisikove terapije je, 
kot pove že njeno ime, v kisiku. Gre za osnovni 
element zdravja vsake kože. Kisik je nujno 
potreben za regeneracijo kože, omogoča sintezo 
kolagena in elastina, vpliva na njeno oskrbo 
s hialuronsko kislino in še bi lahko naštevali. 
Žal koži tega zaradi različnih dejavnikov 
pogosto primanjkuje. V okviru kisikove terapije 
omenjen primanjkljaj kisika v koži učinkovito 
nadomestimo. Kožnim celicam tako omogočimo, 
da ponovno delujejo 's polno paro'.“

strokovna svetovalka 
Kozme�ke Afrodita za 
področje profesionalne 
kozme�čne nege

MOJCA  HE RNAUS

ZDRUŽILI "NEZDRUŽLJIVO″
Hidratacija in li�ing hkrati!

Inovacija WIN UP-LIT je sodoben pristop k profesionalni 
kozme�čni obravnavi, v okviru katerega smo v Kozme�ki 
Afrodita združili pogosto "nezdružljivo": intenzivno 
hidratacijo in li�ing z opaznimi učinki.

ZNANSTVENO DO�ZANO. 
Že po prvem nanosu.

ULTIMATIVNI LIFTING:
zmanjšana globina gub in gubic do – 13 %*.

EKSTREMNA HIDRATACIJA:
izboljšana navlaženost kože do + 50,9 %**.

* In vivo študija na 22 prostovoljkah po 1 nanosu po preteku 30 minut.
** In vivo študija na 20 prostovoljkah po preteku 28 dni po nanosu 2-krat dnevno.

Ultimativni li�ing 
iz švicarskega ledenega vina

L I FT I N G  NEG A

NEINVAZIVNA TERAPIJA

Ob neskončnih možnos�h uporabe in edinstvenih 
rezulta�h metoda navdušuje tudi s prijetnim, povsem 
nebolečim tretmajem. Postopek učinkuje hladilno in 
pomirjevalno, zaradi česar še zlas� prija v vročih in tudi 
stresnih dneh.

ZA "VAU" UČINEK

Kisikovo terapijo izvajamo tudi v kombinaciji z izdelki 
WIN UP-LIFT, s katero želene učinke terapije še 
povečamo. Te izdelke priporočamo tudi za nadaljnjo 
nego doma − za dolgoročno vzdrževanje doseženih 
rezultatov.

1. AKTIVNA SESTAVINA 
IZ LEDENEGA VINA

Ak�vna sestavina iz ledenega vina, vgrajena v 
izdelke WIN UP-LIFT, je prva ak�vna 
sestavina iz ledenega vina na področju 
kozme�ke. Gre za inovacijo v svetovnem 
merilu, ki pomeni pomemben napredek v 
kozme�čni industriji.

Visoko zmogljiva
aparatura 
za izvajanje 
kisikove 
terapije.

KISIKOVA 
TERAPIJA
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NA PRED NA  OBRAV N AVA

Dermatološko-estetska 
ambulanta Afrodita

· MEDICINSKA DERMATOLOGIJA

Ker k negi kože pristopamo celostno, poleg negovalnih 
postopkov ponujamo tudi medicinske storitve. 
Zavedamo se, da se med najpogostejše zdravstvene 
tegobe uvrščajo prav dermatološke težave. To dejstvo 
ne preseneča, saj je koža naš največji in funkcionalno 
najbolj vsestranski organ.

· ESTETSKA DERMATOLOGIJA

Izjemen napredek znanos� in strokovno znanje v obliki 
storitev estetske dermatologije ponuja tudi povsem 
neinvazivne rešitve. Do želenega videza, dobrega 
počutja v svoji koži in samozaves� brez dolgotrajnega 
okrevanja in tveganj!

AKTUALNO: FILERJI 
- polnila s hialuronsko kislino

Filerji ali dermalna polnila so snovi, ki se vbrizgajo pod 
kožo in izravnajo gube, vdolbine in druge nepravilnos� 
obraza. Zapolnjujejo prazne vrzeli in nadomeščajo 
izgubljeni volumen kože pri sta�čnih gubah.

Glavna prednost je varnost 
uporabe, saj gre za sestavino, 
ki je tudi sicer naravno prisotna 
v človeškem organizmu.

”Povpraševanje po estetskih posegih vsako 
leto narašča, še zlasti se povečuje priljubljenost 
minimalno invazivnih postopkov, ki jih 
ponujamo tudi v sklopu Dermatološko-estetske 
ambulante A�odita. Ti nudijo takojšnje, 
opazne in dolgotrajne lepotne učinke brez 
uporabe skalpela, brez dolgotrajnega okrevanja 
in tveganj, značilnih za zahtevne kirurške 
posege. Gre za estetske postopke, ki so ob 
napredni tehnologiji vse bolj prijazni do 
kože in pacienta ter zagotavljajo pomlajen, 
a hkrati naraven videz.“

specialistka 
dermatovenerologinja

JAN JA  Š M I D , d r. m ed .

V okviru Beauty centrov deluje tudi Dermatološko-estetska ambulanta 
Afrodita, v kateri naši zdravniki specialis� dermatovenerologi in 

specialis� kirurgi z najsodobnejšimi terapevtskimi in korekcijskimi 
posegi diagnos�cirajo in ponujajo različne storitve.

POLNILA S 
HIALURONSKO KISLINO

V Dermatološki ambulan� Afrodita uporabljamo 
polnila na osnovi HIALURONSKE KISLINE naravnega 
izvora. Njena glavna prednost v primerjavi z drugimi 
alterna�vami je varnost uporabe, saj gre za sestavino, ki 
je tudi sicer naravno prisotna v človeškem organizmu. 
Kot taka ne povzroča imunološkega odgovora oziroma 
alergične reakcije telesa in se v tkivu po določenem 
času sama razgradi.



horizontalne gube na čelu

ver�kalne gube nad korenom nosu
povešen obrvni lok

gube okoli oči

nazolabialni gubi 

(gubi, ki potekata 
od baze nosu pro� 
ustnim ko�čkom 
na vsaki strani)

gube na licih

navpične gubice okoli ust

marionetni gubi

gubice brade

gube na vratu

(gubi, ki potekata od ustnih kotičkov pro� bradi)

Področja, ki jih 
lahko zgladimo/
zapolnimo s polnili:

Ali ste vedeli?

Hialuronska kislina je naravna 
vlažilna sestavina usnjice, ki ima 
ključno vlogo pri ohranjanju 
mladostnega videza kože. Ker 
njena količina s staranjem 
drastično upada, koža z leti 
izgublja čvrstost, elastičnost in 
volumen. Zaradi velikanskega 
napredka znanosti lahko 
prepotreben "primanjkljaj" 
hialuronske kisline koži danes 
nadomestimo. Z uporabo 
hialuronskih polnil to naredimo 
izjemno hitro, učinkovito in 
minimalno invazivno. 

KAKO DOLGO 
TRAJA UČINEK?

Učinek pomlajevanja s polnili na osnovi 
naravne hialuronske kisline, ki jih uporabljamo v 
Dermatološki ambulan� Afrodita, traja od 9 do 
12 mesecev. Nato lahko postopek po želji 
ponovimo. V nasprotnem primeru se koža 
povrne v prvotno stanje (stanje pred posegom). 

+ NA VOLJO SO TUDI 
DRUGE STORITVE ESTETSKE 
DERMATOLOGIJE:

·  pomlajevanje z botoksom,

·  mezoterapija,

·  lipoliza,

·  radiofrekvenčna epilacija dlačic,

·  odstranjevanje benignih kožnih 

   sprememb z radiofrekvenčno ablacijo.
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VE D NO  U REJEN I

Permanentni make up

UMETNOST 
MIKROPIGMENTIRANJA

Permanentni make up ali trajno ličenje je postopek, s 
katerim z naravnimi pigmen� trajno poudarimo lepe 
linije obraza in prikrijemo manjše estetske napake, 
kot so brazgo�ne, opekline in manjkajoči deli obrvi. 
Končni rezultat je lahko zamenjava za make up, lahko 
pa je le osnova, ki jo po lastni želji samo še nadgradimo. 

CERTIFICI�NI PIGMENTI
V Beauty centrih A�odita uporabljamo 
barve, ki so certi�cirane v skladu 
z mednarodnimi smernicami in so 
jih preverili specialisti dermatologi. 
Gre za mineralne pigmente, ki so
netoksični in hipoalergeni. 

Deli obraza, ki jih 
lahko POUDARIMO 
oziroma KORIGIRAMO:

·  OČI                  ·  OBRVI                   ·  USTNICE

+
Uporabljamo barve različnih odtenkov, da se lahko 
popolnoma prilagodimo pol� obraza in željam stranke.

Obljuba vedno urejenega videza

Pomislite, kako prijetno bi se bilo zbudi� s popolnim 
osnovnim make upom in prežive� ves dan, ne da bi ga bilo 

treba popravlja�. Doma, v službi, med rekreacijo, celo 
v bazenu ali savni … vedno kot iz škatlice.

OBSTOJNOST

Obstojnost permanentnega make upa je odvisna od 
različnih notranjih (�p kože in starost posameznika) in 
zunanjih (npr. izpostavljenost UV-žarkom) dejavnikov. 
Pigmen�, ki jih vnašamo v kožo, se obdržijo 1 do 2 le�.

AFRODITIN 
NASVET

Da bo permanentni make up kar najdlje obstojen, se 
vsakodnevnega čiščenja kože lo�te z neagresivnimi gibi 
in skrbno izbranimi kozme�čnimi izdelki. Priporočamo 
uporabo profesionalnih izdelkov CLEAN UP za izjemno 
nežno, a kljub temu učinkovito čiščenje in toniziranje 
vseh vrst kože (več na strani 30).
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- za maksimalno naravne 
in vselej popolne obrvi! 

Obrvi vrisujemo s t. i. peresno tehniko, ki zagotavlja kar 
najbolj naraven, 3D-videz obrvi.  Preredke ali 
asimetrične obrvi tako zgos�mo in op�malno 
oblikujemo, v primeru odsotne poraščenos� pa obrvi 
delno ali v celo� celo na novo ustvarimo. 

NARAVEN 
VIDEZ

Vrisuje se vsaka dlačica posebej, kar omogoča 
maksimalno naraven videz. Vrisane dlačice se 
prilagodijo vaši barvi, pol� kože in strukturi obstoječih 
obrvi.

”Pogled pove več kot tisoč 
besed. Prav vsak pogled pa 
sooblikujejo tudi obrvi.“

POSTOPEK ,  k i  j e  obn o re l  s v e t

Japonska 
metoda 
vrisovanja obrvi

29



PROTOKOL  NEGE

Lepotni ritual

ZLATO PRAVILO: 
NEGA DOMA

Po negi v kozme�čnem salonu je izredno pomembno, 
da visokokakovostno nego nadaljujemo tudi doma. 
Tako doseženi rezulta� niso le začasni, temveč jih 
vzdržujemo dolgoročno.

Osnovni vodili, ki ju moramo 
upošteva� pri vsakodnevni negi:

1. izbor izdelkov glede na �p, 
potrebe in stanje kože;

2. pravilen način in 
vrstni red uporabe.

Strokoven posvet s 
specializiranimi kozmetičnimi 
svetovalkami in širok nabor 
izdelkov A�odita Professional 
HOME CARE omogočata 
optimalno izbiro individualizirane 
vsakodnevne nege.

LEPOTNI 
RITUAL

Vsi izdelki Afrodita Professional zagotavljajo op�malne 
rezultate le, če jih uporabljamo v medsebojni sinergiji. 
S kombinirano uporabo različnih izdelkov dosežemo 
izjemne učinke na koži ter se s tem najbolje približamo 
potrebam posameznika in karakteris�kam kože. 

Predstavljamo vam protokol 
za čim boljši izkoristek 
vsakega posameznega 
izdelka in izjemne rezultate:

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. 

+ MEHANSKI PILING

Po potrebi 1-krat do 2-krat tedensko izvedemo 
mehanski piling, s katerim s površine kože odstranimo 
odmrle celice povrhnjice ter tako izboljšamo njeno 
strukturo in zmožnost absorbiranja ak�vnih sestavin.

Abeceda vsakodnevne nege kože 

Koža. Naš največji organ. Tako samoumevna, 
a tako neprecenljiva. Vsakodnevno izpostavljena številnim 

obremenitvam − notranjim in zunanjim. Zasluži si, da ji včasih 
privoščimo razvajanje pod rokami strokovnjakov. Zasluži si, da jo 
negujemo. Predvsem pa si zasluži našo vsakodnevno pozornost.
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2. SPECIALIZIRANI POMOČNIKI 
− AMPULE, SERUMI

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.

3. ZAKLJUČNA NEGA

Nego zaključimo z izbrano kremo, 
primerno glede na �p, stanje 
in starost kože.

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

Vsaka koža je edinstvena … 
in potrebuje nego, skladno 
s potrebami posameznika.

NAJPOGOSTEJŠI MITI O NEGI KOŽE:

"KOŽO ČISTIM S TONIKOM."       x NE DRŽI

Tonik nanašamo na predhodno očiščeno kožo. S spiranjem 
kože z vodo porušimo njeno naravno ravnovesje pH, ki ima 
ključno zaščitno vlogo pri zašči� pred okužbami in pri 
odpornos� kože. Voda ima nevtralen pH (vrednost 7), 
medtem ko je naravni pH kože blago kisel (med 5,1 in 5,8). 
Prav zaradi tega je toniziranje po čiščenju, s katerim v 
trenutku obnovimo kisli zaščitni plašč kože in intenzivno 
vlažimo, nepogrešljivo.

"ZADOSTUJE, ČE KOŽO OČISTIM 
ENKRAT DNEVNO, PRED SPANJEM."       x NE DRŽI

Metabolizem kože med spanjem deluje najbolj intenzivno. 
To je čas, ko koža opus� svojo obrambno zaščito pro� 
različnim dejavnikom (veter, dež, onesnaženo okolje, UV-
žarki, stres …) in začne pospešeno regeneracijo celic − 
obnavlja se do osemkrat hitreje kot čez dan. Prav zaradi tega 
je treba zjutraj s čiščenjem odstrani� s kože maščobo in koži 
lastne presnovne izločke. Zvečer pa je treba s kože odstrani� 
ličila, prah in druge nečistoče.

"KOŽA SE 'RAZVADI', ČE UPORABLJAMO 
IZDELKE Z INTENZIVNIMI UČINKI."       x NE DRŽI

Izdelke za nego izbiramo na podlagi trenutnih potreb kože in 
z njimi podpiramo njen naravni bioritem. S tem ne 
"polenimo" kože, temveč jo spodbujamo. Ob tem ne smemo 
pozabi�, da se potrebe naše kože neprestano spreminjajo 
glede na starost, letni čas, hormonsko (ne)ravnovesje … 
Temu je treba prilagodi� tudi negovalno ru�no.

Napredne, visoko učinkovite formule; 
lahke, hitro vpojne teksture; 
preprosta uporaba in 
prepričljivi rezultati.

MEN 
TRIPLE-ACTION FLUID

1. intenzivna HIDRATACIJA,
2. ak�vni ANTI-AGEING,
3. op�malna ZAŠČITA. 

Popolnoma prilagojena potrebam moške kože: 
se izjemno hitro vpije in ne pušča mastnih sledi.

EKS KLUZ IV N A  NEGA  M OŠ KE  KOŽE
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Mmmm … Kako diši! Tudi vi ob besedi aromaterapija pomislite na 
opojnost vonjav iz ljubkih stekleničk? Drži, toda aromaterapija ni samo 
nekaj, kar lepo diši. Je tudi ZDRAVILNO-TERAPEVTSKA METODA, ki za 

vzpostavljanje psihofizičnega ravnovesja uporablja naravna eterična olja. 
Aromaterapija je starodavna umetnost, ki jo že več desetle�j 

uporabljamo tudi v Beauty centrih Afrodita.

HOL I ST I ČN I  PR I STOP

Aromaterapija
Zdravilna nega z naravnimi eteričnimi olji

HOLISTIČNA 
OBRAVNAVA

Aromaterapija izhaja iz holis�čnega pristopa, torej 
obravnave človeka kot celote. Telo, um in čustva 
obravnava kot medsebojno povezane dele celote, ki 
vplivajo na zdravje organizma in posledično tudi na 
kožo. 

Aromaterapija izhaja 
iz holističnega pristopa, 
torej obravnave človeka 
kot celote. 

ČUDEŽNA MOČ 
ETERIČNIH OLJ

Eterična olja učinkujejo skladno z naravnimi telesnimi 
silami ter tako izboljšujejo razpoloženje, krepijo 
imunski sistem in koncentracijo ter razvijajo pozi�vna 
čustva. Še več; posredno in neposredno pozi�vno 
vplivajo tudi na kožo: izgrajujejo hidrolipidni sloj, 
učinkujejo adstringentno, spodbujajo mikrocirkulacijo, 
krepijo vezivno tkivo, uravnavajo izločanje žlez lojnic 
itd. Številne znanstvene raziskave potrjujejo tudi 
nj ihovo an�bakteri jsko, an�sep�čno in celo 
pro�virusno delovanje.

KAKO?

V okviru aromaterapije eterična olja v organizem 
vstopajo na dva načina: z absorpcijo v kožo in z 
vdihavanjem prek dihal. Ob absorbiranju v kožo se 
prek krvnega obtoka prenesejo do posameznih 
organov in organskih sistemov. Ob vdihavanju pa 
molekule eteričnih olj prek dihalnega in živčnega 
sistema vplivajo na možgane, ki so odgovorni za 
vegeta�vne funkcije, čustvene odzive, učenje in 
spomin. Tako z njimi ak�viramo želene fiziološke 
procese v telesu in vzbudimo pozi�vna čustva. 

MULTIFUNKCIONALNA? 
PA ŠE KAKO!

za obraz, 
telo in lasišče

Z AROMATERAPIJO USPEŠNO:

- razstrupljamo telo,
- krepimo imunski sistem,
- sproščamo telo in duha,
- zmanjšujemo maščobne 
  obloge in celulit,
- krepimo lasišče in zmanjšujemo 
   izpadanje las,
- vitaliziramo utrujeno kožo,
- krepimo tanko kožo,
- zmanjšujemo izločanje žlez lojnic,
- ožimo razširjene pore,
- pomlajujemo zrelo, 
  h gubanju nagnjeno kožo …

Eterična olja, ki jih uporabljamo 
v Beauty centrih A�odita, so 

100-odstotno čista. S sintetičnimi 
olji namreč lahko prevaramo nos, 

nikakor pa ne možganov.



KO DIŠEČE ESENCE
ZDRUŽIMO Z DOTIKOM …

… želene učinke na �zični, 
mentalni in duhovni ravni še samo 
okrepimo. Masaža velja za enega 
najučinkovitejših načinov uporabe 
eteričnih olj. Po eni strani optimizira 
njihovo prodiranje v kožo, po drugi 
pa tudi sama spodbuja želene procese 
v koži in učinkuje terapevtsko. 

ALI STE VEDELI?

Eterična olja so visoko koncentrirane, popolnoma 
naravne in hitro hlapljive snovi, ki se pridobivajo z 
des�lacijo ali hladnim s�skanjem iz različnih delov 
rastlin. Za samo nekaj kapljic je po navadi potrebnih 
ogromno rastlinskih delov. Primer: za 1 liter eteričnega 
olja kamilice je potrebnih kar od 200 do 250 kilogramov 
kamiličnih cvetov. Nič čudnega, da so te kapljice tako 
dragocene.

STA ROEG I PČAN SK I  
PREGOVOR

”Ni srečnega dneva brez dobrega vonja.“ 
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-Neuro Sensitive
Znanost NEVRO-KOZMETOLOGIJE

NEURO-SENSITIVE 
NEGE OBČUTLJIVE 
KOŽE

V Beauty centrih Afrodita 
izvajamo nevro-kozme�čne 
terapije za vse vrste 
občutljive kože in vam 
svetujemo pri izbiri izdelkov 
za vsakodnevno nego.



NE VRO- KOZ METOLOG I JA

KAJ DOLOČA 
OBČUTLJIVO KOŽO?

Občutljivo, čezmerno reak�vno kožo pogosto ne 
določajo vidni klinični znaki, temveč občutki. Njena 
glavna značilnost je, da se na iste dražljaje in pod is�mi 
pogoji odzove hitreje in intenzivneje kot normalna – 
neobčutljiva koža.

ZAKAJ JE KOŽA 
OBČUTLJIVA?

Občutljiva koža je predvsem posledica oslabljene 
barierne funkcije in zvišane nevrološke občutljivos�. 
Poleg tega ima pogosto porušeno tudi naravno 
ravnovesje pH.

REŠITEV ZA 
OBČUTLJIVO KOŽO

V Kozme�ki Afrodita ne odgovarjamo le na ravni 
simptomov, temveč tudi in predvsem na ravni vzrokov. 
Z inovacijo Neuro-Sensi�ve, znanostjo nevro-
kozmetologije, za takojšnje udobje in višji prag 
tolerance občutljive kože!

1. nevro-kozmetična 
linija A�odita Professional, 
ki cilja neposredno na 
sam izvor občutljivosti.

ZNANOST 
NEVRO-KOZMETOLOGIJE

Inovacija Neuro-Sensi�ve presega meje negovalne 
kozmetologije, saj deluje na ravni nevrološkega 
sistema. Blaži izražene znake vzdraženos� in se 
usmerja tudi na njihov izvor. Ob takojšnjem olajšanju 
zagotavlja izboljšanje splošne tolerance kože in tako 
zmanjšuje njen nadaljnji odziv na stres.

BIOMIMETIČEN 
PENTAPEPTID

Deluje na osnovi biomime�čnega pentapep�da, ki 
bistveno zmanjša odziv hiperak�vnih receptorjev v koži 
na stresne dejavnike:  *. – 80 %

Posledično:
· ublaži občutke vzdraženos� 
(neprijetna napetost, srbečica, 
zbadanje, pekoč občutek …) in
· zmanjša občutljivost kože: **.– 26 %

* In vitro študija.
** In vivo študija na 31 prostovoljcih po 28 dneh uporabe 2-krat dnevno.

REZULTAT: takojšnje udobje in višji prag 
tolerance občutljive, čezmerno reak�vne kože. 

“Novo življenje” 
občutljive kože
Neprijetna napetost, ščemenje, srbečica, zbadanje, pekoč 

občutek … Vsakodnevna realnost občutljive kože, s katero se 
danes sooča že več kot 50 % žensk in kar 38 % moških v 
industrijsko razvi�h državah (Mežnaršič Svoljšak, 2017).

Znanost nevro-kozmetologije

N ORMALNA  
bar ie rna  funkc i j a

OSLABLJENA  
bar ie rna  funkc i j a

· BREZ DIŠAV, SILIKONOV, 
   BARVIL IN ALKOHOLA

· DERMATOLOŠKO TESTIRANO
· HIPOALERGENE FORMULE
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Rezultat: 
tridimenzionalno 
zmanjšanje gub – 
od 31 pa do 100%*.
*in vivo študija na 25 prostovoljkah 
po 2 mesecih uporabe 2x dnevno

Zavrtite čas nazaj – 
obudite mladost svoje kože!

PERFECT 
CODE POPOLNA koda lepote.

MASKA | "NEW SKIN EFFECT" 
Učinek "čez noč prerojene kože" 
s posebno patentirano tehnologijo 
bio-aktivnega encima.

zmanjšanje dolžine gub 
do 34,7 % že po 30 min***!
***in vivo študija na 10 prostovoljcih 
po 1 nanosu po preteku 30 min

ESENCA
Visoko koncentrirana formula 
z intenzivnim korekcijskim 
delovanjem.

FILLER-DROPS koncentrat
Edinstvene kapljice pomlajevanja 
s 60 % peptidnim kompleksom
in "wrinkle filler" učinkom!

"anti-pollution" zaščitaizenačenje tena kože**
**samoocena na 49 prostovoljcih po 
nanosu 2x dnevno po 21 dneh uporabe


