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A FROD I T IN I  NASVE T I

N OVOST

Visoko zmogljiva 
nega moške kože

Afrodita 
Professional 
for MEN 

LEPOTN A  T E MA

Celostna prenova vseh vrst kože

Nega s sadnimi
kislinami

Za vidne in zavidljive rezultate

Nega kože 
po tretmaju 
microneedlinga

A FROD I T IN A  AK A DE M I JA

Z močjo resveratrola
Wine �erapy 

Umetnost nege
ART  OF  SPA
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FOR MEN
E X P E R T C A R E

Na voljo od 1. 10. 2019
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▪ 3-dimensional Foam – ČISTILNA PENA za čiščenje, prhanje in britje
▪ 3-dimensional Fluid – FLUID z vlažilnim in lifting učinkom + AFTER SHAVE
▪ 3-dimensional 24h Cream – 24H KREMA z ekstremnim vlažilnim učinkom,   
   anti-age delovanjem in anti-pollution zaščito
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upam, da ste lepo preživeli poletje in ustvarili mnogo novih, prekrasnih spominov. Čas 
dopustovanja je hitro minil, na vrata že trka jesen. Letnemu času primerno je obarvana 
tudi tokratna izdaja Afrodi�nih novic. 

Poznojesenski in zimski čas sta namreč idealna za kozme�čne postopke s sadnimi 
kislinami. Z linijo PEEL RE-NEW lahko svojim strankam ponudite rešitev številnih kožnih 
stanj: od zmanjšanja hiperpigmentacije, izraznos� globjih gub, do vzpostavitve ravnovesja 
izločanja sebuma mešane do mastne kože.

Veliko posameznikov se v tem letnem času lo� tudi raznih pomladitvenih terapij – na 
primer tretma ''microneedlinga'' (tretma z ''mikro-iglicami'') – pozabijo pa na nadaljnjo 
nego doma, ki jo je po zahtevnem tretmaju nujno izvaja�. Ravno zato smo pripravili 
nasvete, po katerih izdelkih v takšnih primerih posežemo, da koži čimprej omogočimo 
povratek v njeno op�malno stanje. 

Jesen je za Kozme�ko Afrodita še posebej ak�ven čas – za naše zveste poslovne partnerje 
(kozme�čne salone) namreč pripravimo izobraževanja, na katerih predstavimo lepotne 
novos� in seveda tudi pripadajoče negovalne postopke za najvidnejše rezultate. Letošnja 
jesen bo tako obarvana s prenovljeno obrazno linijo WINE THERAPY, prav posebno ''spa'' 
izkušnjo pa bomo pričarali z negovalnimi rituali linije ART OF SPA. 

Z velikim ponosom napovedujemo tudi predstavitev nove linije Afrodita Professional for 
MEN, ki jo bomo lansirali to jesen in predstavlja popolno negovalno izkušnjo prav vsakega 
moškega.

Želim Vam prijetno branje in lepo preživeto, čarobno jesen.

Danica Zorin Mijošek
direktorica Kozme�ke Afrodita

Cenjene kolegice, 
dragi kolegi,

UVOD N I K

AKADEM I JA  AFROD I TA

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

V kolikor imate kakršno koli vprašanje v povezavi z uporabo izdelkov Afrodita 
Professional, se na nas lahko obrnete po elektronski poš� ali nas pokličete:

e  professional@kozme�ka-afrodita.si

t  03 812 12 96

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

Set za nego 
OBRAZA
/ 3 x 30 ml

HARMONY
očarljivo darilo za Vaše stranke

Posebna ugodnost
10 % popust na vsa naročila, 
prejeta do 31. 10. 2019!

Prednovoletna 
ponudba daril   

Krema za ROKE 
/ 30 ml

Set za nego 
TELESA
/ 2 x 30 ml

10 %
POPUST

NEW 
LOOK



L EPOTN A  TEMA

Sodoben pristop 
k eksfoliaciji 
na osnovi AHA in BHA kislin 

ČISTILNA PENA  
/  200 ml 

▪ kokosovi glukozidi
▪ za profesionalno 
   in domačo uporabo
▪ BREZ parafina & silikonov

NEVTRALIZATOR
/  200 ml 
 
▪ natrijev hidrogenkarbonat 
▪ za profesionalno 
   in domačo uporabo
▪ BREZ parafina & silikonov 

AHA KREMA 
za suho kožo
/  50 ml 
 

EAC▪ 3,15 % glikolne in mlečne kisline  
▪ za domačo uporabo
▪ BREZ parabenov & parafina 

AHA KREMA 
za normalno-mastno kožo 
/  50 ml 

EAC▪ 3,15 % glikolne in mlečne kisline  
▪ za domačo uporabo
▪ BREZ parabenov & parafina 

ŠTEVILNE MOŽNOSTI UPO�BE

Vsestranska funkcionalnost izdelkov PEEL RE-NEW odpira vrata 
številnim možnos�m njihove uporabe v vsakodnevni praksi. 
Uporabite jih lahko za pomlajevanje, revitalizacijo in vlaženje, 
globinsko čiščenje, omejitev razmnoževanja bakterij in 
normaliziranje delovanja žlez lojnic ali pa korekcijo pigmentnih in 
reliefnih nepravilnos�. Za želeno prenovo vseh vrst kože obraza, 
vratu in dekolteja ne glede na starost in spol!  

RE-WHITE MASKA 
/  100 g
 
▪ vitamin C & niacinamid
▪ izključno za 
   profesionalno uporabo
▪ BREZ parafinov & silikonov 

AHA eksfoliant STRONG 
/  30 ml 
 

EAC ▪ 10,4 % glikolne kisline
▪ izključno za profesionalno uporabo
▪ BREZ parabenov & parafina & silikonov 

BHA eksfoliant 
/  30 ml 
 
▪ 2 % salicilne kisline 
▪ za profesionalno in domačo uporabo
▪ BREZ parafina & silikonov 

Celostna prenova vseh vrst kože



VSEST�NSKI 
RE-NEW UČINEK
                                                                           
Gube, upadel tonus, neenoten ten, pigmentni madeži, 
neenakomerna površina, nečistoče in razširjene pore … 
Pro� vsem omenjenim in številnim drugim kožnim 
pomanjkljivos�m z inovacijo PEEL RE-NEW! S 
sodobnim pristopom k eksfoliaciji na osnovi večno 
aktualnih hidroksi kislin, ki omogoča večplastni piling, 
posledično intenzivira proces obnove kožnih celic ter 
deluje z vsestranskim »RE-NEW« učinkom:

▪  koži povrne njeno naravno svežino 
   in rožnato barvo;
▪  izboljša strukturo epidermisa;
▪  občutno zgladi površino kože ter omili  
   brazgo�ne, nastale kot posledica aken;
▪  poeno� ten kože, posvetli polt ter 
   zmanjša znake hiperpigmentacije;
▪  ublaži težave mastne, nečiste kože;
▪  s�mulira sintezo kolagena in hialuronske
   kisline, posledično izboljša oskrbo kože 
   z vlago, zmanjša izražene gube, kožo 
   učvrs� ter upočasni njeno staranje.  

REZULTAT: 
splošno izboljšanje kožne slike tako 
na epidermalni kot tudi dermalni ravni!

PEEL RE-NEW
- z močjo AHA (glikolna in mlečna) 
ter BHA (salicilna) KISLIN

Izhajajoč iz obstoječih znanstvenih raziskav in številnih 
internih tes�ranj smo v izdelke PEEL RE-NEW vgradili 
hidroksi kisline, ki nam omogočajo doseganje najboljših 
možnih rezultatov pri izboljšanju najrazličnejših kožnih 
stanj. In to v najkrajšem možnem času, na najbolj 
enostaven ter koži prijazen način.

»EAC« – učinkovite 
koncentracije kislin 

Odstotki AHA kislin, navedeni na embalaži izdelkov PEEL 
RE-NEW, označujejo njihove učinkovite koncentracije 
(effec�ve acid concentra�on – EAC). Gre za 
koncentracije kislin v neionizirani - pros� kislinski 
obliki*, ki dejansko delujejo na koži ter ne za 
koncentracije z vključenim deležem nevtraliziranih 
in zapufranih kislin (kisline v obliki soli, ki niso proste). 
V nasprotju s slednjim nekatere znamke izpostavljajo 
višje deleže kislin, ki pa se ne nanašajo na njihove 
učinkovite koncentracije.

*delež proste kisline je odvisen od pH vrednos� izdelka 
(nižji kot je pH, večji je delež proste kisline in obratno)

ZA PROFESIONALNO 
IN DOMAČO UPORABO

AHA eksfoliant STRONG ter RE-WHITE maska 
sta namenjena zgolj profesionalni uporabi, ostali 
izdelki pa tudi negi doma. Bodisi za vzdrževanje 
v kozme�čnem salonu doseženih rezultatov bodisi 
za samostojno uporabo. 

ZLATO PRAVILO: 
ZAŠČITA PRED UV-ŽARKI

Izdelki PEEL RE-NEW na osnovi AHA in BHA kislin 
(AHA eksfoliant, AHA kremi) z odstranjevanjem 
poroženele plas� začasno povečajo foto-senzibilnost 
kože. Zaradi slednjega so primerni zgolj za 
uporabo v poznojesenskem, zimskem ter 
zgodnjepomladanskem času; v primeru uporabe 
doma ZA VEČERNO/NOČNO NEGO. V času njihove 
uporabe ter najmanj 15 dni po njej se je potrebno 
izogiba� neposredni izpostavljenos� sončnim žarkom 
ter kožo čez dan zašči�� z VITA DERMA Zaščitno 
kremo ZF 30.
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PEEL RE-NEW 
NEGA

1. ČIŠČENJE
CLEAN UP Čis�lno mleko Hyaluron/Chamomile,  
CLEAN UP So� piling (po potrebi, glede na stanje kože), 
CLEAN UP Encimski piling (biološki piling, 
tudi za občutljivo kožo), CLEAN UP Tonik Hyaluron/
WIN UP-LIFT Osvežilna meglica. 

2. NANOS BHA eksfolianta, STRONG eksfolianta, 
PEEL RE-NEW Nevtralizatorja
BHA eksfoliant pus�mo delova� 2 min, nato 
nadaljujemo z nanosom STRONG eksfolianta. 
STRONG eksfoliant pus�mo delova� pribl. 5 min, nato 
ga speremo z vodo, zatem pa še nevtraliziramo s PEEL 
RE-NEW Nevtralizatorjem (pus�mo pribl. 1 – 2 min, 
nato zopet speremo z vodo). Toniziramo. 

3. NANOS RE-WHITE MASKE in MASAŽA
Masko v prahu zmešamo z izbranim tonikom, 
nanesemo in pus�mo učinkova� pribl. 15 min. 
V tem času lahko masiramo.

4. ZAKLJUČNA NEGA
Nanos izbrane negovalne kreme Afrodita Professional 
(odvisno od vrste kože).  Dodatno pred soncem 
zašči�mo z VITA DERMA Zaščitno kremo ZF 30.



          ''     icroneedling je kozme�čni 
                   postopek, pri katerem nežno in 
z zelo drobnimi iglicami prebadamo vrhnji 
sloj kože na obrazu ali telesu. 

Z drobnimi vbodi povzročimo tako imenovane 
intradermalne krvavitve, s tem s�muliramo 
dermalni del kože, fibroblaste in sintezo 
kolagena v dermalnem delu kože. S tvorbo 
novega kolagena in elas�na poskrbimo za svež, 
pomlajen videz kože. Ravno zaradi te povečane 
s�mulacije je izjemnega pomena, da znamo za 
kožo op�malno poskrbe� tudi po končanem 
tretmaju microneedlinga in uporabimo 
primerne negovalne izdelke. V Kozme�ki 
Afrodita po dolgoletnih izkušnjah svetujemo 
uporabo dermo-kozme�čnih proizvodov, saj 
� delujejo na dermalni ravni kože, kjer se 
celotna s�mulacija po microneedling 
tretmajih tudi navsezadnje odvija. 

Izjemno dobre pomlajevalne rezultate v 
kombinaciji z microneedlingom dajejo tudi 
tretmaji s sadnimi kislinami – seveda ne 
sočasno. Učinkovito eksfoliacijo s sadnimi 
kislinami svetujemo pred tretmajem z 
microneedlingom – vsaj kakšen teden dni 
prej. Na takšen način boste s kože kar se da 
učinkovito eliminirali neželjene površinske 
nepravilnos�, z eksfoliacijo pa še povečali 
učinkovitost microneedling tretmaja in 
nadaljnje uporabe negovalnih izdelkov.

1. Izbor primernega 
NEGOVALNEGA 
IZDEL�

Najpomembnejše je, da pri izboru primernega 
izdelka upoštevamo starostno skupino naše 
stranke, vrsto oziroma �p kože (suha, 
normalna, mešana, mastna� in seveda 
trenutno stanje kože �občutljiva, 
izsušena koža, …�.

2. AMPULE, 
SERUMI, MASKE – 
specializirani pomočniki 

Ko so morebitne površinske ranice po 
tretmaju microneedlinga zaceljene, 
lahko pričnete kožo negova� z dermo-
kozme�čnimi pripomočki. �ot prvi korak 
zagotovo priporočamo uporabo ampul 
glede na �p in potrebe kože.

Za globinsko navlažitev lahko uporabite 
VITA DERMA ampule Hyaluron, ki bodo 
s koncentrirano, 100 % hialuronsko kislino 
naravnega izvora kožo odlično navlažile. Pri 
zrelejši koži, ki potrebuje izrazitejšo nego 
pro� gubam, predlagamo uporabo 
VITA DERMA Collagen ampul. 

Za vse vrste kože po približno 30. letu staros� 
pa je naše toplo priporočilo:

- 3 PEPTIDES ampula, ki vsebuje bio-ak�vne 
pep�de in ceramide za zares intenzivno 
obnovo kožnih celic in
- PERFECT CODE Filler-drops koncentrat, 
ki vsebuje 60 % pep�dni kompleks za vidne 
in takojšnje rezultate (34,7 % zmanjšanje 
dolžine gube že 30 min po nanosu*). 

*in vivo študija na 10 prostovoljcih po 1 nanosu po preteku 30 min

M
Za vidne in zavidljive rezultate

AFR OD IT IN I  NASVET I

NEGA KOŽE 
po tretmaju 
microneedlinga 

1x do 2x tedensko priporočamo tudi uporabo 
maske; odlične za regeneracijo kože so: 
3 PEPTIDES Pomlajevalna maska, BRILLIANT 
Beauty sleep maska in PERFECT CODE maska. 
Za intenzivno navlažitev in učinek li�inga pa 
priporočamo WIN UP-LIFT Ledeno masko.

Ne pozabite na vsakodnevno jutranjo in 
večerno nego: glede na vrsto kože izberete 
med kremami 3 PEPTIDES, BRILLIANT (Serum 
+ maska kot nočna krema), PERFECT CODE 
Esenca. 

Ne pozabite: 
koža je po tretmaju microneedlinga 
obremenjena z obnovo kožnih celic, 
zato ji moramo z izbranimi negovalnimi 
izdelki pomaga� do željenega rezultata. 
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WINE THE�PY 
Z močjo resveratrola 

ČISTI RESVE�TROL – 
NA�VNI POLIFENOL

Dolgoletne raziskave priznanih inš�tutov 
potrjujejo, da je resveratrol eden izmed 
najmočnejših naravnih an�oksidantov. 
Številni poizkusi so namreč pokazali, da 
ima neverjetno an�oksida�vno moč pri 
nevtraliziranju oksida�vnega stresa in je 
po nekaterih podatkih tudi učinkovitejši v 
primerjavi z močjo vitamina C. Resveratrol 
med drugim podaljšuje življenjsko dobo 
celic, saj spodbudi ak�vnost mitohondrijev, 
''proizvajalcev celične energije''.

Resveratrol v izdelkih Wine Therapy je 
resveratrol v svoji najčistejši in najbolj 
ak�vni obliki. 

Po sestavi je enkapsuliran – ujet v tanko 
ovojnico polimera – kar mu omogoča, da 
zadrži vse svoje an�oksida�vne lastnos�, 
hkra� pa je zaščiten pred škodljivimi, 
razdiralnimi močmi svetlobe, temperature, 
spremembe pH vrednos� izdelka v katerega 
je vgrajen in oksida�vnega stresa.
Prav zaradi tovrstne sestave resveratrol, 
vgrajen v izdelke Wine Therapy, zadrži vso 
svojo farmakološko ak�vnost, dokler se 
ovojnina okoli molekule resveratrola ob s�ku 
s kožo ne razpus� in ak�vni sestavini omogoči 
penetracijo v kožo.

Resveratrol v izdelkih Wine Therapy s svojim 
edinstvenim načinom delovanja pomaga pri:

▪  svetljenju kože,
▪  zmanjšanju temnih madežev,
▪  an�-age delovanju,
▪  an�oksida�vnem delovanju,
▪  zmanjšanju pigmentacije,
▪  izenačenju tena kože,
▪  sintezi kolagena in
▪  zmanjšanju 
   degradacije 
   kožnih celic.

NEGA WINE THE�PY 
Nega s penečim vinom

1. ČIŠČENJE
CLEAN UP �is�lno mleko Hyaluron/
Chamomile,  CLEAN UP So� piling 
(po potrebi, glede na stanje kože),  
CLEAN UP Encimski piling (biološki piling, 
tudi za občutljivo kožo),  CLEAN UP Tonik 
Hyaluron/WIN UP-LIFT Osvežilna meglica.

2. MASKA
WINE THERAPY Pres�žna maska 
s penečim vinom (nanesemo in 
pus�mo 15 do 20 minut).

3. MASAŽA
WINE THERAPY Masažna krema 
(20-minutna masaža), po potrebi 
dodamo pri izrazito suhi koži par 
kapljic WINE THERAPY Suhega olja.

4. ZAKLJUČNA NEGA
Zaključni nanos vlažilne 
ali hranljive kreme 
WINE THERAPY.
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                hranja� 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. 
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.

NEGE 
ART OF SPA
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 tem duhu smo za Vas, naše poslovne 
partnerje, pripravili tudi različne ART OF SPA 
rituale s katerimi boste svojim zves�m 
strankam ponudili edinstveno izkušnjo nege.

O

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

naše prodajne predstavnike na terenu:
Štajerska, Prekmurje, Koroška  - Anita Zorin  
t   041 732 202  
e  anita.zorin@kozmetika-afrodita.si 

Ljubljana, Dolenjska
t   041 640 261  
e  professional@kozmetika-afrodita.si 

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

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

Dolenjska, Štajerska, Celje, Savinjska dolina  - 
Petra Pondelak  
t   031 766 292  
e  petra.pondelak@kozmetika-afrodita.si 

ART OF  SPA

▪ KLEOPATRIN ritual

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

▪  MEDITE�NSKI ritual

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

UMETNOST NEGE
Narava. Lepota. Kakovost.

▪  GROZDNI ANTI-AGE ritual

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.
Izdelki, vključeni v nego: 
▪  ART OF SPA Grozdni piling, 
▪  ART OF SPA Jogurt/Maska Grozdje, 
▪  ART OF SPA Peel-off maska Grozdje, 
▪  ART OF SPA Grozdni sorbet,
▪  Masažno olje Grapes.

▪ WHITE CHOCO ritual

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.

▪  ZEN ritual

Zen ritual z Daljne Japonske linije ART OF SPA je 
povzet po tradicionalni metodi negovanja gejš. 
Izdelki, vključeni v nego: 
▪  ART OF SPA Rižev piling, 
▪  ART OF SPA Jogurt/Maska Zeleni čaj, 
▪  ART OF SPA Lo�on Zeleni čaj, 
▪  Masažno olje Zeleni čaj.


