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Visoko zmogljiva 
nega moške kože
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Umetnost nege v 3 korakih

Terapija za mastno, nečisto kožo

Pure Skin 
solution 
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Collagen, Hyaluron, 
Vita Derma, 100 % naravna 
masažna in eterična olja
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uspešnice 
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FOR MEN
E X P E R T C A R E

z izdelki, razvi�mi posebej za potrebe moške kože. Moška koža se od ženske razlikuje; 
je za 25 % debeljša, zaradi česar se gube sicer kasneje izrazijo, vendar so zato tudi globlje*.

ob obisku kozme�čnega salona, kakor tudi za nadaljnjo uporabo v udobju doma.

V skladu s tem prepričanjem smo v Kozme�ki Afrodita zasnovali kozme�čno nego 

Vsaka koža je edinstvena, potrebuje individualno zasnovano nego, tako 

*povzeto po članku The Interna�onal Dermal Insitute.

Visoko 
zmogljiva 
nega moške kože

    WIN UP-LIFT Ledena maska). 

Afrodita Professional For MEN 

ter je zato primerna tudi za bolj občutljivo moško kožo.

por. Dodana ak�vna sestavina ledenega vina poskrbi za učinek li�inga, 
gel aloe vere pa kožo navlaži.

▪ Tudi FLUID je primeren za vse vrste kože, še posebej ga priporočamo 

mozoljčkov po britju, formula pa je lahke teksture, hitro vpojna in ne maši 

Afrodita Professional For MEN kozme�čna nega

    toniziranje s CLEAN UP Hydro tonikom Hyaluron. 

▪ ČISTILNA PENA je primerna za vse vrste kože in omogoča nežno čiščenje, 

ki potrebuje izdatnejšo nego; 24h krema poskrbi za učinkovito navlažitev, 

iz okolja, UV-svetlobo, IR-svetlobo in modro svetlobo. 

3. Nanos maske in masaža (HYALURON Hydro Maska, 

4. Nanos For MEN 3-dimenzionalnega Fluida. 

2. Biološki piling CLEAN UP Encimski piling. 

 

enostavno prhanje in učinkovito britje. Formula ne vsebuje SLS in SLES 

▪ 24h KREMA je namenjena vsakodnevni negi sodobnega moškega, 

po britju. Z dodanim vitaminom B3 namreč zmanjšuje možnost nastanka 

deluje an�-age, hkra� pa kožo šči� pred delovanjem onesnaževalcev 

1. Čiščenje s 3-dimenzionalno čis�lno peno For MEN, 

5. Nanos For MEN 3-dimenzionalne 24h Kreme.



Cenjene kolegice, 
dragi kolegi,

UVOD N I K
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Pure Skin solu�on, linijo za mastno, nečisto (tudi aknozno) kožo z 
razširjenimi porami. Linijo bomo lansirali spomladi 2020 in jo tudi predstavili 
na pomladnem seminarju; prijazno vabljeni.

direktorica Kozme�ke Afrodita

Želim Vam prijetno branje in Vas v pričakovanju pomladi lepo pozdravljam.

Z velikim ponosom napovedujemo tudi predstavitev povsem nove linije 

V jesenskem obdobju smo prav tako osvežili izgled nekaterih prodajnih 
uspešnic; preoblikovali smo zunanjo podobo linij COLLAGEN, HYALURON, 
VITA DERMA ter podobo 100 % naravnih masažnih in eteričnih olj.

Danica Zorin Mijošek

na naša vrata že trka novo leto, z njim pa seveda tudi številne novos�.

Leto 2020 je za Kozme�ko Afrodita še posebej pomembno, saj vstopamo 
v 50. leto delovanja. Na vse dosedanje dosežke smo izjemno ponosni, 
seveda pa se zavedamo kako pomembno je, da skupaj z Vami, našimi 
zves�mi poslovnimi partnerji, soustvarjamo in narekujemo kozme�čne 
trende tudi v prihodnje.

V tem duhu smo jeseni 2019 na tržišče plasirali novo profesionalno moško 
linijo For MEN, v tokratni izdaji novic pa smo za Vas pripravili še predlog 
nege, ki jo lahko ponudite svojim strankam.

V hladnih dneh novega leta se prileže tudi kakšen sproščujoč tretma – ritual 
– zato smo pripravili različne predloge ritualov/neg ART OF SPA, s katerimi 
bodo Vaše stranke doživele edinstveno izkušnjo nege. 

B E A U T I F U L I N M Y S K I N F O R                Y E A R S

04  ART OF SPA 
Umetnost nege v treh korakih

06  PURE SKIN solu�on
Terapija za mastno, nečisto kožo

07  Afrodi�ne prodajne 
uspešnice v NOVI PODOBI
Collagen, Hyaluron, Vita Derma, 
100 % naravna masažna in eterična olja

Nova izobraževanja oziroma strokovni 
seminarji bodo potekali spomladi; 
veselimo se Vaše udeležbe.

Seminar Pure Skin solu�on 
Terapija za mastno in nečisto kožo bo potekal:

▪  29. 2. 2020 ob 10. uri v Ljubljani,

▪  1. 3. 2020 ob 10. uri v Rogaški Sla�ni.

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.si

▪  03 812 12 96.

TISKOVINA Izdajatelj:
Kozme�ka Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Sla�na
Slovenija

K AZ A LO

AKADEM I JA  AFROD I TA



1. Eksfoliacija in 

2. Izboljšanje teksture 

z izbranim pilingom priporočamo bogato 

uporabo v savni.

Ohranja� lepo in negovano kožo je umetnost. 
Umetnost, ki ji je že v času pred našim štetjem 
sledila egipčanska kraljica Kleopatra, ki se je 
razvajala z boga�mi kopelmi iz medu in mleka. 
Umetnina pa ne nastane zgolj z enim samim 
potegom čopiča; nastaja namreč v slojih. 

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.

PO SVOJI MERI:

povečanje cirkulacije kože

Zato tudi v Kozme�ki Afrodita sledimo načelu, 
da je zares negovana koža �sta, katere 
negovalni rituali niso le redni, temveč tudi 
sestavljeni iz več zaporednih korakov.

Narava. Lepota. Kakovost.

                                                                           

in mehkobe kože

Umetnina nastaja v slojih; po pripravi kože 

nego z masko. Z različnimi maskami si lahko 
pripravimo oblogo po želji – tako kožo 
nahranimo ter jo naredimo mehko in voljno.

+ PRIČARAJTE SI VELNES IZKUŠNJO 

Jogurt/Maska Zeleni čaj in Grozdje sta 
primerna za uporabo pod prho (kot maski 
oziroma oblogi), odlična pa sta tudi za 

Umetnost nege v 3 korakih

L EPOTN A  TEMA

5  Ritualov
ART  OF  SPA

ART  OF  SPA

ART OF SPA Rižev piling in ART OF SPA Jogurt/Maska Zeleni čaj 
sta primerna tudi za uporabo v savni.

+ EDINSTVENA VELNES IZKUŠNJA:

Zen 
ritual1/

ART OF SPA ritualov s katerimi boste 
doživeli edinstveno izkušnjo nege.

smo pripravili tudi predloge različnih 

Ker v Kozme�ki Afrodita verjamemo v 
holis�čen pristop, zagovarjamo tezo, da za 
stranko ni pomembna zgolj uporaba izdelka, 
ampak predvsem celosten pristop k obravnavi 
telesa. V skladu s tem razmišljanjem 

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.

Zen ritual z Daljne Japonske linije ART OF SPA je povzet po 
tradicionalni metodi negovanja gejš. 

▪  ART OF SPA Rižev piling, 

▪  Masažno olje Zeleni čaj.
▪  ART OF SPA Lo�on Zeleni čaj,
▪  ART OF SPA Jogurt/Maska Zeleni čaj, 

Izdelki, vključeni v nego: 



5

Grozdni 
anti-age ritual4/

Grozdni ritual ART OF SPA je namenjen razvajanju zrelejše kože, ki 
potrebuje poživitev in krepitev z an�-age učinkom. Moč 
an�oksidantov spodbuja celice k regeneraciji, hkra� pa tudi šči� 
pred škodljivimi vplivi zunanjih dejavnikov in s tem upočasnjuje 
degradacijo kožnih celic in prezgodnje staranje.

▪  ART OF SPA Grozdni piling, 
Izdelki, vključeni v nego: 

▪  ART OF SPA Jogurt/Maska Grozdje, 
▪  ART OF SPA Grozdni sorbet,
▪  Masažno olje Grozdje.

2/   Kleopatrin 
ritual

Mediteranski 
ritual3/

Kleopatrin ritual z izdelki ART OF SPA Sweet Honey je 
čudovit izbor za holis�čen pristop k negi zrele in suhe 
kože. Predlagamo ga tudi NOSEČNICAM in za 
preprečevanje nastanka STRIJ.
Izdelki, vključeni v nego: 

▪  ART OF SPA Sweet Honey Maska, 
▪  ART OF SPA Sladkorni piling, 

▪  ART OF SPA Sweet Honey Maslo,
▪  Masažno olje Sweet Vanilla.

+ EDINSTVENA VELNES IZKUŠNJA:
ART OF SPA Grozdni piling in ART OF SPA Jogurt/Maska Grozdje 
sta primerna tudi za uporabo v savni.

Mediteranski ritual ART OF SPA je idealna izbira za vse, 
ki ljubijo morje in njegove zdravilne učinke; bodisi v 
obliki mineralov morske soli bodisi v obliki zdravilnega 
morskega blata.

▪  ART OF SPA Energijski balzam.

Izdelki, vključeni v nego: 
▪  ART OF SPA Solni piling, 
▪  ART OF SPA Maska Alge & morski mulj,

White Choco ritual predstavlja odličen tretma za vse, ki si želijo 
razvajanja, obnove kože, še posebej priporočljiv pa je tudi v poletnem 
času. Kožo ohrani mehko, voljno, s tovrstnim postopkom pa dlje časa 
ohranimo tudi porjavelost telesa.
Izdelki, vključeni v nego: 
▪  ART OF SPA piling (grozdni ali rižev), 
▪  ART OF SPA White Choco Soufflé Maska, 
▪  ART OF SPA White Choco Maslo.

White 
Choco ritual5/
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Pure Skin 
solution 
Terapija za mastno, nečisto kožo

Na voljo od 1. 3. 2020

synthetic 
fragrances

▪ 1. 3. 2020 ob 10. uri v Rogaški Sla�ni. 

Prijazno vabljeni na spomladanski seminar 

Nega problema�čne, mastne in nečiste 

kože z linijo PURE SKIN solu�on, ki bo: 

▪ 29. 2. 2020 ob 10. uri v Ljubljani,

PURE SKIN solu�on 
Čis�lna maska
/  150 ml 

▪ globinsko očis�, adstringira, 
   pomiri in razstruplja kožo
▪ priporočljiva za mastno, nečisto 
   kožo z zamašenimi porami

PURE SKIN solu�on 
ZnO krema
/  150 ml  ▪  30 ml

▪ z an�bakterijskim in 
   pomirjajočim učinkom 
▪ idealna za mastno, 
   nečisto in aknozno kožo

PURE SKIN solu�on 
Fluid za ožanje por
/  50 ml 
 
▪ ohranja navlaženost kože, 
   ma�ra polt, oži razširjene pore
▪ priporočljiv za mastno, nečisto kožo 
   z izrazito razširjenimi porami

PURE SKIN solu�on 
Adstringentni tonik
/  190 ml 
 
▪ 0 % alkohola
▪ priporočljiv za mastno, nečisto 
   kožo z razširjenimi porami

PURE SKIN solu�on 
Čis�lna pena
/  200 ml 

▪ 0 % SLS & SLES
▪ priporočljiva za čiščenje mastne, 
  nečiste kože z razširjenimi porami  
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Novosti v letu 2020

               kakovos� in tudi osveženi ponudbi 
izdelkov. Zato smo se v letu 2019 lo�li vizualne 
prenove nekaterih linij in verjamemo, da so 
naši nesporno kakovostni izdelki v novi podobi 
še privlačnejši.

             seskozi stremimo k odličnos�, V
100 % naravnih 
masažnih olj

N OVA  POD OBA

100 % naravnih 
eteričnih olj

N OVA  POD OBA

Afrodi�ne uspešnice v novi podobi

7



t     00386 3 812 11 60

Za dodatne informacije in naročila kontaktirajte:
prodajni oddelek Afrodita Professional: 

w   www.kozmetika-afrodita.com 

e   professional@kozmetika-afrodita.si
t   03 812 11 96

Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina 
Kozmetika Afrodita d.o.o.

e     info@kozmetika-afrodita.si

t   041 732 202  

e  spela.alic@kozmetika-afrodita.si 

e  melita.hafner@kozmetika-afrodita.si

Štajerska, Prekmurje, Koroška  - Anita Zorin  

Ljubljana, Dolenjska  - Špela Alič 
t   041 640 261  

t   041 601 305  

e  anita.zorin@kozmetika-afrodita.si 

naše prodajne predstavnike na terenu:

Gorenjska, Tuhinjska dolina  - Melita Hafner  

t   031 766 292  

Primorska  - Kristijan Požar  

Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina  - 
Petra Pondelak  

e  petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si 

e  kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si 
t   051 647 911  

linije HYALURON
N OVA  POD OBA

100 % paten�rano hialuronsko kislino 
naravnega izvora, vgrajeno v izdelke linije 
Hyaluron, odlikuje majhna molekulska masa 
(20-50 kDa), ki zagotavlja intenzivno in 
dolgotrajno vlaženje v globljih plasteh kože.

linije COLLAGEN
N OVA  POD OBA

Glavna ak�vna sestavina linije Collagen je kolagen 
v prav posebni obliki – imenuje se "atelocollagen". 
Atelokolagen je neimunogena oblika proteina, ki 
ki mu odstranijo telopep�de; rezultat tega je, da 
atelokolagen ne sproža alergijskih reakcij na koži.

linije VITA DERMA
N OVA  POD OBA

Svojim strankam svetujte, naj kožo pred škodljivim 
delovanjem UV žarkov zašči�jo z Zaščitno kremo 
VITA DERMA SPF 30 v vseh letnih časih, tudi pozimi. 

Ko koža potrebuje posebno nego,  da zasije v vsem 
svojem sijaju, strankam predlagajte intenzivno, 
večdnevno pomlajevalno kuro z visoko 
koncentriranimi ampulami VITA DERMA.  
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