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LEPOTN A  TE MA

NOVO

COLLAGEN 
Li�ing maska

AK T UA LN O

Art of tanning 

Anti-age nega z
detoksikacijskim in lifting
učinkom

Umetnost zagorele polti, 
ki traja vse leto

Pure Skin 
solution  
Terapija za mastno, 
nečisto kožo
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S I N C E

AF ROD I T IN I  N ASVET I

Nega kože
v poletnih
mesecih
Zaščita pred soncem,
ampule in maske



S I N C E

POSTOPEK NEGE  / 60 min:

    Ampule COLLAGEN  / pribl. 5 min

    glede na tip kože in zaključna 

ob nanosu prodrejo v zgornje plasti 
epidermisa, intenzivno vežejo nase vlago 
in nabreknejo v 10-krat večji volumen. 
Zagotavljajo učinkovito zmanjšanje gub 

4.  Nanos COLLAGEN Očesne kreme 

1.  ČIŠČENJE + encimski piling 

3.  Nanos VITA DERMA 

    MASAŽA  / pribl. 15 min

2.  Nanos COLLAGEN Lifting maske 

5.  Nanos COLLAGEN kreme, 

RDEČA GLINA 
vsebuje bogastvo mineralov, njena 
značilna rdeča barva pa je posledica 
visoke vsebnosti železa, silikov in 
magnezija. Na koži deluje izjemno 
razstrupljevalno, neguje in poveča njeno 
elastičnost. Še posebej primerna je za 
suho kožo, saj je ne izsušuje.

    + TONIZIRANJE  / pribl. 15 min

v 1 uri od nanosa ter vidno napnejo kožo.

    / pribl. 2 min

    / 20 min

PATENTIRANE MIKROSFERE 
MORSKEGA KOLAGENA 

Collagen
ANTI-AGE nega

NOVO

NAVDUŠUJE:

Po negi z masko je koža svežega 
videza, zglajena, manjše gubice 

Osvežilna 
lifting maska

in globlje gube pa manj izrazite.

z detoksikacijskim 
in lifting učinkom

• čistilne rdeče gline, ki kožo 
osveži in detoksificira. 

    izrazitim učinkom liftinga in 

• z edinstveno kombinacijo 
patentiranih mikrosfer 
morskega kolagena z 



letošnja pomlad nam je prinesla ogromno novih izzivov. Pandemija koronavirusa je 
vplivala praktično na celotno gospodarstvo in predvsem na vse, ki ponujamo 
lepotne storitve v lastnih kozmetičnih ali pa frizerskih salonih.

ki se strokovnega seminarja niste udeležili, v tokratni izdaji novic podajamo 
koristne informacije o liniji, kakor tudi napotke za izvajanje kozmetične nege. 

Predstavljamo vam tudi novost letošnjega poletja: ART OF TANNING linijo z izdelki 
za pridobivanje in ohranjanje zagorele polti čez vse leto! Še posebej ponosni smo 
na Samoporjavitveni losjon, ki omogoča zagorelo polt na povsem naraven način: 
temelji na naravnih sladkorjih, ki polt obarvajo brez izpostavljanja UV žarkom.

Ker pa je poletje pred vrati, moramo po najboljših močeh poskrbeti tudi za nego 
kože v času visokih temperatur in izpostavljenosti soncu. Na koncu izdaje tokratnih 
novic povzemamo nasvete dermatologinje Janje Šmid, dr. med, specialistke 
dermatovenerologinje, kako kar najbolje poskrbeti za nego kože v poletnih 
mesecih.

Želim vam prijetno branje in uspešno, sončno poletje.

direktorica Kozmetike Afrodita

PURE SKIN solution, ki je namenjena negi bodisi mastne, nečiste kože z 
razširjenimi porami bodisi nečiste kože, nagnjene k razvoju aken. Za vse tiste, 

Danica Zorin Mijošek

Primorani smo poslovati po svojih najboljših zmožnostih in verjamem, da nam bo 
skupaj uspelo prebroditi negotovo stanje ter bomo iz nastale situacije prišli še 
boljši, močnejši. 

Pred pričetkom pandemije nam je uspelo uspešno predstaviti novo linijo 

Cenjene kolegice, 
dragi kolegi,

UVOD N I K

Higiensko sredstvo!

Nepogrešljiv spremljevalec 
v vašem salonu: 

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

   virusnega izvora. 
+ Z vlažilnim glicerinom hkrati 

+ Vsebuje 60 % alkohola.

   100 % naravnega izvora.

   okužbami bakterijskega in 

+ Pomaga vzdrževati optimalno 

   vlogo pri samozaščiti pred    

+ Z antibakterijskim učinkom. 

   higieno rok, ki ima pomembno 

   deluje tudi negovalno.

NO
VO

AKADEM I JA  AFROD I TA

Nova izobraževanja oziroma strokovni seminarji bodo potekali jeseni; 

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v povezavi z uporabo izdelkov Afrodita Professional, 
se na nas lahko obrnete po elektronski pošti ali nas pokličete.
e  professional@kozmetika-afrodita.si
t   03 812 12 96

veselimo se vaše udeležbe.

TISKOVINA  ∙  Izdajatelj: Kozmetika Afrodita d.o.o., Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija



L EPOTN A  TEMA

3. GLOBINSKO ČIŠČENJE

    KOZMETIKE AFRODITA

    KREME ZnO na problematična področja

   aknozne kože.

odvisno od trajanja čiščenja  /

    Face mask, izbrano glede na potrebe 

Pure Skin solution:

    kože (Žajbelj, Melona ali Limona)

7. NANOS PURE SKIN SOLUTION 

DETOX NEGA 

/  trajanje postopka: 60–80 min, 

Predstavljamo 2 NEGI 

1. ČIŠČENJE PO PROTOKOLU 

4. NANOS PURE SKIN SOLUTION 

6. ZAKLJUČNI NANOS PURE SKIN SOLUTION

▪ DETOX kozmetična nega mastne, 

prekomerno izločanje sebuma in ožijo 
razširjene pore. Posledično tako nastaja manj 
nečistoč in manjša je verjetnost za razvoj aken. 
(Topical Effectiveness of a Cosmetic Skincare Treatment for 
Acne-prone Skin: A Clinical Study, 2011).

   nečiste kože z razširjenimi porami;
▪ PURIFY kozmetična nega nečiste, 

mastne, nečiste kože 
z razširjenimi porami 

2. NANOS PEEL RE-NEW BHA EKSFOLIANTA

    Čistilne maske
5. NANOS in MASAŽA z GELNO MASKO 

    Fluida za ožanje por

bistveno izboljša problematiko mastne, nečiste, 
k razvoju aken nagnjene kože. 
Z redno in ustrezno nego se zmanjša tudi 

                  astna, nečista koža, koža 

V laboratorijih Kozmetike Afrodita 

                  s prekomernim izločanjem 
sebuma in razširjenimi porami, koža 
nagnjena k nastanku aken, …  

farmacevti in posamezniki, ki se 
soočajo z omenjeno problematiko 
mastne, nečiste kože, razvili REŠITEV: 
PURE SKIN SOLUTION linijo!

smo v sodelovanju z dermatologi, 

KOZMETIČNI VIDIK 
obravnave 

▪ adstringentnih tonikov (vključujejo vlažilne, 
blago protivnetne sestavine, ki koži povrnejo 
vlago in ožijo pore) ter 

Strokovnjaki, ki raziskujejo področje zdravljenja 
aken, prepoznavajo pomembnost nege kože, 
nagnjene k tovrstni problematiki. Splošna 
higiena in nega nečiste, k aknam nagnjene 
kože, je (še posebej v mladostniškem obdobju) 
eden najpomembnejših ukrepov v zdravljenju. 
Raziskave na prostovoljcih so pokazale, da 
uporaba:

▪ lahkih vlažilnih, matirnih krem (vsebujejo 
sestavine, ki pomirjajo, zmanjšajo izločanje 
sebuma in kožo vlažijo, hkrati pa ne mašijo por)

problematične kože

▪ primernih čistilnih sredstev (na primer 

                                                                           

čistilne pene, ki učinkovito razmasti, a kože 
dodatno ne izsuši), 

Pure Skin 
solution
Terapija za mastno, nečisto kožo

M

synthetic 
fragrances



1. ČIŠČENJE PO PROTOKOLU 

PURIFY NEGA 

odvisno od trajanja čiščenja  /

4. NANOS VITA DERMA ampule ACNE 

5. ZAKLJUČNI NANOS PURE SKIN SOLUTION 

6. NANOS PURE SKIN SOLUTION 

mastne, nečiste kože, 
nagnjene k razvoju aken 

/  trajanje postopka: 60 min, 

    KOZMETIKE AFRODITA
2. NANOS PEEL RE-NEW BHA EKSFOLIANTA
3. GLOBINSKO ČIŠČENJE

    in PURE SKIN SOLUTION Čistilne maske

    Fluida za ožanje por

    KREME ZnO na problematična področja

Priporočila za
 NEGO DOMA

▪ Za vsakodnevno jutranje in večerno čiščenje  
PURE SKIN SOLUTION Čistilna pena, nato 
toniziranje s PURE SKIN 
SOLUTION Adstringentnim tonikom.

▪ Na očiščeno in tonizirano kožo zjutraj in 
zvečer nanos PURE SKIN SOLUTION Fluid 
za ožanje por.

PURE SKIN SOLUTION Čistilne maske za 
intenzivno čiščenje in razstrupljanje kože. 

(v tankem sloju) PURE SKIN SOLUTION 

▪ Na problematična področja (področja 

ZnO kreme.

z mozolji) zjutraj in zvečer lokalen nanos 

▪ Približno 2x tedensko uporaba 

ZA DOSEGANJE NAJBOLJŠIH REZULTATOV

▪ mastna, nečista koža z odvečnim izločanjem 
sebuma in razširjenimi porami: 

▪ nečista, aknozna koža: 

na 3 mesece strankam priporočite 
1-mesečno kuro Z BHA EKSFOLIANTOM.

na 3 mesece strankam priporočite 5-dnevno 
kuro z VITA DERMA ampulami ACNE.

PURE SKIN solution 
Čistilna pena
/  200 ml 

▪ 0 % SLS & SLES

PURE SKIN solution 
Fluid za ožanje por
/  50 ml 
 

▪ ohranja navlaženost kože, 
   matira polt, oži razširjene pore

Zmanjšanje 
razširjenih por

do 43 %*

uporabe 2x dnevno.
10 prostovoljcih po 28 dneh 
*in vivo klinična študija na 

PURE SKIN solution 
ZnO krema
/  150 ml  ▪  30 ml

▪ z antibakterijskim in 
   pomirjajočim učinkom

PURE SKIN solution 
Adstringentni tonik
/  190 ml 
 

▪ 0 % alkohola

PURE SKIN solution 
Čistilna maska
/  150 ml 

▪ globinsko očisti, adstringira, 
   pomiri in razstruplja kožo



AKTU AL N O

Navdihnjeni z naravo ART OF TANNING izdelki zaokrožujejo celovito 
možnost pridobivanja in ohranjanja zagorele polti skozi vse leto. 

·   ���� ������������� �������� �����: 
ART OF SPA Sunny mango piling

·   �� ������������ �������� �����: 
ART OF TANNING Samoporjavitveni losjon ali Marmelada

·   �� ����������� ����: 
ART OF TANNING Čistilna pena, Glow meglica 
in ART OF SPA Sunny mango light maslo.

ART  OF  TANNING
Umetnost zagorele polti, ki traja vse leto!

�����, ������ -  
Pozdravljeno, poletje!



2/ SAMOPORJAVITVENI LOSJON
za obraz in telo
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Za pripravo kože na pridobivanje zagorele polti 
priporočamo uporabo ART OF SPA Sunny Mango pilinga. 
S prijetnim, poletnim vonjem manga in nežnimi abrazivi 
je idealna izbira za odstranjevanje odmrlih celic in 
pospešitev mikrocirkulacije kože. Z uporabo pilinga 
dosežemo enakomerno zagorelost ob nanosu 
Samoporjavitvenega losjona ali Marmelade.

�������� �����
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Pričarajte si poletje – s samoporjavitvenim losjonom za 
obraz in telo, ki na osnovi samoporjavitvenega kompleksa 
100 % naravnega izvora in brez izpostavljanja UV 
žarkom koži daje zdrav, sijoč videz ter zagotavlja 
enakomeren, dolgotrajen ten. Najboljša novica? Stopnjo 
zagorelosti določite sami; s ponovitvenimi nanosi izdelek 
nanesite tolikokrat, da pridobite želeno stopnjo 
zagorelosti.

Intenzivnost posameznega nanosa:
▪ 1 nanos – videz nežne, naravno zagorele polti.
▪ 2 nanosa – videz izrazitejše zagorele polti.
▪ 3 nanosi – videz izjemno zagorele polti.

Če prisegate na naravno pridobivanje zagorelega videza – 
s pomočjo sončnih žarkov – vas bo s hitrim in 
učinkovitim delovanjem navdušila ART OF TANNING 
Marmelada. S 100 % naravnimi sestavinami, eksotičnim 
vonjem manga in čudovitimi zlatimi pigmenti bo 
poskrbela za intenzivno zagorel, sijoč in negovan videz 
kože.

3/ MARMELADA
za telo

4/ ČISTILNA PENA 
za obraz in telo

5/ GLOW MEGLICA
za obraz in telo

6/

1/ ART OF SPA 
SUNNY MANGO Piling
za obraz in telo

ART OF SPA 
SUNNY MANGO Light maslo 
za telo

2/

3/1/ 6/

4/

5/

Razvajajte se z lahko in hitro vpojno teksturo ART OF 
SPA Sunny Mango Light masla; koža namreč v poletnem 
času še posebej hitro izgublja transepidermalno vlago, 
saj je pogosteje izpostavljena UV žarkom in visokim 
temperaturam.

Za ''VAU'' učinek, opazno in sijočo zagorelo polt 
priporočamo vsakodnevno uporabo ART OF TANNING 
Glow meglice z zlatimi pigmenti. Vaša koža bo z redno 
uporabo meglice navlažena, kar bo pripomoglo k 
ohranjanju zagorelosti, vaša polt pa bo očarala s 
prelepim, sijočim tenom.

Nega kože in ohranjanje zagorele polti še nikoli nista bila 
tako enostavna!

����

Da zagorelo polt ohranite čim dlje, vam za vsakodnevno 
čiščenje obraza in prhanje priporočamo ART OF 
TANNING Čistilno peno; ta ne vsebuje SLS in SLES 
(močnih čistilnih tenzidov) in je zaradi nežne formulacije 
odlična izbira za vse, ki želite podaljšati zagorel videz 
kože.
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AFR OD IT IN I  NASVET I

Za dodatne informacije in naročila kontaktirajte:
prodajni oddelek Afrodita Professional: 
t   03 812 11 96
e   professional@kozmetika-afrodita.si

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

w   www.kozmetika-afrodita.com 

t     00386 3 812 11 60
e     info@kozmetika-afrodita.si

naše prodajne predstavnike na terenu:

e  anita.zorin@kozmetika-afrodita.si 

t   041 640 261  

Štajerska, Prekmurje, Koroška  - Anita Zorin  
t   041 732 202  

Ljubljana, Dolenjska  - Špela Alič 

e  spela.alic@kozmetika-afrodita.si 

e  melita.hafner@kozmetika-afrodita.si
t   041 601 305  
Gorenjska, Tuhinjska dolina  - Melita Hafner  

t   051 647 911  
Primorska  - Kristijan Požar  

Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina  - 
Petra Pondelak  

e  petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si 

e  kristijan.pozar@kozmetika-afrodita.si 

t   031 766 292  

Nasveti Janje Šmid, dr. med, specialistke dermatovenerologinje

Zaščita pred soncem, ampule in maske

NEGA KOŽE 
v poletnih mesecih

Zvečer si vsaj 2x tedensko pripravite osvežilno, vlažilno masko za 
obraz – koži tako dodatno omogočite hidratacijo, ki jo zaradi višjih 
temperatur, potenja, izsušitve še kako potrebuje. Za nego pa lahko 
(glede na tip in potrebe kože) uporabite tudi bolj bogato, hranljivo 
masko.

· ”Must have“ za telo

· Intenzivno vlaženje

Vsekakor pa ne gre zanemariti nege kože telesa; pred izpostavljenostjo 
kože soncu svetujemo piling. Tako boste s kože odstranili odmrle celice 
in naredili prostor za rast in nastanek novih. Zaradi izpostavljenosti 
soncu in potenju zaradi višjih temperatur (tudi izsušitve kože zaradi 
pogostega prhanja, kopanja v morju) poskrbite za navlaženost kože z 
izdelki po sončenju in drugimi, vlažilnimi losjoni za nego telesa.

· Zaščita
Vsako jutro na predhodno izbrano negovalno podlago (serum ali 
negovalno kremo; izberemo glede na tip in potrebe kože) nanesite 
kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem (SPF). Svetujemo vam 
zaščitni faktor 30, ki v 96 % kožo uspešno zaščiti pred UVA in UVB 
žarki. Zaščitna krema za obraz (pa tudi telo) je pomembna, saj kožo 
ščiti pred škodljivimi vplivi UV žarkov, upočasnjuje fotostaranje kože 
(staranje zaradi škodljivega vpliva sonca) in upočasnjuje pojavnost 
pigmentnih madežev.

                           
                 

Poskrbite za vsakodnevno jutranjo in večerno nego in pri tem 
obvezno uporabljajte tonik. Ko koža potrebuje posebno nego, da 
zasije v vsem svojem sijaju, strankam predlagajte intenzivno, 
večdnevno pomlajevalno kuro z visoko koncentriranimi ampulami 
VITA DERMA ali PERFECT CODE Filler-drops koncentratom. Nego 
dopolnite tudi z vlažilnimi serumi in lahkimi, vlažilnimi teksturami 
čez dan. Izpostavljeno kožo zaščitite z Vita Derma Zaščitno kremo 
SPF 30.

· Specializirana nega

V poletnih mesecih pijte zadostne količine vode in seveda ne 
pozabite negovati kože z vlažilnimi kozmetičnimi izdelki.


