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NAVDIH SO LJUDJE

Zgodbo vsakega izdelka pričnemo na njenem koncu – pri njenih uporabnikih, pri 
razumevanju njihovih želja, potreb in pričakovanj. Njihova zadovoljitev ter iz tega 
izhajajoče zadovoljstvo predstavljata osnovno izhodišče za razvoj vsake nove zgodbe.

Izdelki, združeni pod imenom HOME CARE, so del programa AFRODITA 
PROFESSIONAL ter so namenjeni uporabnikom, ki želijo po tretmaju v 
kozmetičnem salonu z visokokakovostno nego nadaljevati tudi doma. 
Program vključuje izdelke za nego obraza, nego telesa in anti-celulitno nego.

V OBJEMU NARAVE

Verjamemo v moč narave, zato v izdelke, razvite po lastnih recepturah, v zajetni meri 
vgrajujemo le preverjeno najboljše naravne aktivne sestavine, vedno bolj izločamo 
nenaravne primesi in si prizadevamo, da izbiramo sestavine iz ekološke pridelave.
Naši izdelki vsebujejo do 99,9 % naravnih sestavin.

 
SPOŠTUJEMO ŽIVLJENJE

Ker spoštujemo življenje in možnost svobodne izbire, izdelkov niti v končni niti v nobeni 
vmesni razvojni fazi ne testiramo na živalih, na tej osnovi pa že vrsto let izbiramo tudi 
dobavitelje surovin. 





KAKOVOST, ZAUPANJE IN LEPOTA
... so ključne vrednote na katerih temelji naše poslovanje. Vseskozi strmimo 
k visoki in konstantni kakovosti naših izdelkov, usmerja nas zaupanje ter 
poštenost. Obdani z lepoto na vsakem koraku verjamemo, da pomemben 
del le-te prihaja od znotraj – da je resnično lep tisti, ki se tako tudi počuti. Z 
izjemnimi profesionalnimi izdelki naravno lepoto le poudarjamo, da zasije v 
vsem svojem sijaju!

MED TRENDI IN TRADICIJO
Kot vodilno slovensko kozmetično podjetje s sedežem v Rogaški Slatini, 
centru termalne vode in zdraviliškega turizma, svojo zgodbo o uspehu 
pišemo že od leta 1970. Z neustavljivim razvojem in vlaganjem v inovacije 
smo nenehno v iskanju novih razvojnih rešitev, inovativnih patentov 
ter revolucionarnih sestavin, na osnovi katerih soustvarjamo trende v 
kozmetični industriji.

LASTNI LABORATORIJI
Izdelke snujemo ter razvijamo v kompleksu lastnih laboratorijev, kjer 
so podvrženi natančnim fizikalno-kemijskim in mikrobiološkim testom. 
Dermatološki testi in testi učinkovitosti se izvajajo na svetovno priznanih 
neodvisnih institucijah. 

NADPOVPREČNI REZULTATI
Na osnovi dolgoletnih neprecenljivih izkušenj snujemo profesionalne 
izdelke in kozmetične postopke, ki v medsebojni sinergiji zagotavljajo 
nadpovprečne rezultate.



CLEAN UP
Koraki do čiste kože
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Samo dobro očiščena koža omogoča optimalno 
sprejemanje aktivnih sestavin, ki so vgrajene v 
negovalne kozmetične izdelke. Temeljno čiščenje 
kože vključuje izdelke za odstranjevanje ličil, izdelke 
za temeljito čiščenje, piling in za toniziranje kože, ki jih 
uporabljamo glede na tip kože.

Linija CLEAN UP za profesionalno izvajanje omenjenih 
postopkov ponuja popolni nabor izdelkov, ki smo jih 
v Kozmetiki Afrodita razvili na podlagi dolgoletnih 
izkušenj in strokovnega znanja. Izdelkov, ki z visoko 
vsebnostjo naravnih aktivnih sestavin omogočajo 
vrhunsko, a koži vedno prijazno nego.

ČIŠČENJE in TONIZIRANJE
Čiščenje in toniziranje sta osnovna in nepogrešljiva 
koraka vsake kozmetične obravnave. Le temeljito 
očiščena in tonizirana koža lahko vzpostavlja in ohranja 
naravno fiziološko ravnovesje ter je pripravljena 
na maksimalen sprejem aktivnih učinkovin iz 
nadaljevalne nege. 

+ MEHANSKI ali BIOLOŠKI PILING
Po potrebi 1-krat do 2-krat tedensko izvedemo 
mehanski ali biološki piling, s katerim s površine 
kože odstranimo odmrle celice povrhnjice ter tako 
izboljšamo njeno strukturo in zmožnost absorbiranja 
aktivnih sestavin.





 
9

Izdelki za nežno, a učinkovito čiščenje in toniziranje 
vseh vrst kože temeljijo na visokem deležu naravnih 
sestavin, kot so: 100 % naravna hialuronska kislina, 
naravni rastlinski izvlečki in olja. Odlikuje jih blago 
kisla pH vrednost (okrog 5,5), ki ustreza naravni 
pH vrednosti kože. Izdelki tako ne poškodujejo 
naravnega kislega zaščitnega sloja kože, temveč 
krepijo njej naravni obrambni mehanizem ter 
omogočajo optimalno sprejemanje aktivnih 
sestavin, ki so vgrajene v negovalne kozmetične 
izdelke.

HYALURON ČISTILNO MLEKO                        200 ml
obraz & oči • hipoalergen parfum

- vsebuje patentirano 100 % naravno hialuronsko 
kislino z majhno molekulsko maso in globinskim 
delovanjem. Temeljito odstrani make-up in očisti 
kožo ter jo pripravi na nadaljnjo nego. Uporaba: 
mleko enakomerno nanesite na kožo. Nekaj 
časa masirajte, da aktivne sestavine vežejo nase 
nečistoče. Sperite s toplo vodo in kožo obvezno 
večkrat zapored tonizirajte s Clean up Hyaluron 
hydro tonikom. 
Ključne aktivne sestavine: hialuronska kislina, 
glicerin

ČISTILNA PENA CHAMOMILE                         200 ml
obraz & oči • hipoalergen parfum 

- kožo temeljito očisti in razmasti, a je pri tem ne 
izsuši. Kožo pomirja ter deluje blago antiseptično. 
Odlično odstranjuje tudi očesna ličila ter ne draži 
oči. Primerna za vse vrste občutljive kože. Uporaba: 
peno nežno vtrite v kožo. Nato jo sperite s toplo 
vodo ter kožo tonizirajte s Clean up Hyaluron hydro 
tonikom.
Ključne aktivne sestavine: izvleček kamilice, 
bisabolol, kokosov glukozid

HYALURON HYDRO TONIK                              190 ml
hipoalergen parfum 
globinska & dolgotrajna hidratacija

- vsebuje patentirano 100 % naravno hialuronsko 
kislino z majhno molekulsko maso, ki zagotavlja 
optimalno in dolgotrajno vlaženje v globljih 
plasteh kože. Uporaba: po temeljitem čiščenju 
kožo nekajkrat zapored tonizirajte, da jo pripravite 
na maksimalen sprejem naravnih sestavin iz 

MUST HAVE 
FIRST STEP

· za vse vrste kože

· z visoko toleranco 
do občutljive kože

· koži prijazna pH vrednost
· brez parabenov & 

silikonov & alkohola

preparatov v nadaljevanju nege. 
Ključne aktivne sestavine: hialuronska kislina, 
glicerin, pantenol

PILING SOFT                                                        100 ml
za vse vrste občutljive kože
površinski piling

- s kože nežno odstrani odmrle celice, jo hkrati 
neguje in pomirja. Ker vsebuje nežne abrazive 
okrogle oblike, kože ne poškoduje. Uporaba: 
nanesite ga na vlažno kožo ter nežno masirajte 
minuto ali dve. Nato sperite s toplo vodo. 
Ključne aktivne sestavine: izvleček aloe vere, 
mandljevo olje, alantoin, sončnično olje

DVOFAZNI ODSTR. OČESNIH LIČIL                125 ml
dvojni učinek: čiščenje in vlaženje
tudi za vodoodporna ličila

- z visoko toleranco do občutljivega predela okrog 
oči hitro in brez drgnjenja odstrani tudi vodoodporna 
ličila. S 100 % naravno hialuronsko kislino (20 -50 
kDa), ki vlaži kožo okrog oči. Ni primeren za umetne 
trepalnice. 
Ključne aktivne sestavine: hialuronska kislina, 
bisabolol



NEURO-SENSITIVE
Novo življenje občutljive kože
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Neprijetna napetost, srbečica, ščemenje, pekoč 
občutek … Vsakodnevna realnost občutljive kože, na 
katero ne odgovarjamo zgolj na ravni simptomov, 
temveč tudi in predvsem na ravni vzrokov. Z inovacijo 
Neuro-Sensitive, 1. nevro-kozmetično linijo Afrodita 
Professional, ki cilja neposredno na sam izvor 
občutljivosti!

Deluje na osnovi biomimetičnega pentapeptida, ki 
bistveno zmanjša odziv hiperaktivnih receptorjev v koži 
na stresne dejavnike: - 80 %*.

Posledično:
- ublaži občutke vzdraženosti 
(srbečica, zbadanje, pekoč občutek, neprijetna 
napetost … ) ter 
- zmanjša občutljivost kože: - 26 %**.

REZULTAT: takojšnje udobje & višji prag tolerance 
občutljive, prekomerno reaktivne kože. 

»LESS IS MORE« FORMULA: 0 % DIŠAV & SILIKONOV 
& BARVIL & ALKOHOLA
Ko govorimo o negi občutljive kože, manj pomeni več! 
Minimalistične formule izdelkov Neuro-Sensitive, 
zasnovane principu »manj je več«, ob učinkovitih 
aktivnih učinkovinah vsebujejo zgolj sestavine, nujno 
potrebne za izdelavo emulzije ter so brez navedenih 
potencialno dražilnih snovi. Možnosti za reakcije 
preobčutljivosti so tako zmanjšane na minimum. 

DERMATOLOŠKO TESTIRANO
Vsi izdelki Neuro-Sensitive so DERMATOLOŠKO 
TESTIRANI. Še pomembneje, pod nadzorom 
dermatologa so bili preizkušeni tudi na občutljivi, 
atopični ter k alergijam nagnjeni koži.

HIPOALERGENE FORMULE
Izbrane formule izdelkov Neuro-Sensitive so tudi 
dokazano HIPOALERGENE. Slednje potrjuje, da so 
prestale dermatološka testiranja, hkrati ne vsebujejo 
snovi, ki so bile kadarkoli znanstveno dokazano 
opredeljene kot alergene, njihova pH vrednost pa 
ustreza naravni pH vrednosti kože. 

*IN VITRO študija
*IN VIVO študija na 31 prostovoljcih po 28 dneh uporabe 2x dnevno
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BLAŽILNA KREMA ZA NOR. DO MEŠANO /  
SUHO KOŽO                                               50 / 100 ml
»less is more« formula 
 za občutljivo kožo

-  znanost nevro-kozmetologije za pomiritev ter 
višji prag tolerance prekomerno reaktivne kože. Z 
biomimetičnim pentapeptidom, ki bistveno zmanjša 
odziv hiperaktivnih čutilnih vlaken v koži na stresne 
dejavnike. Posledično ublaži občutke vzdraženosti 
(srbečica, zbadanje, pekoč občutek, neprijetna 
napetost…) ter zmanjša občutljivost kože.  
Ključne aktivne sestavine kreme za normalno do 
mešano kožo: biomimetični pentapeptid, organski 
zeleni čaj;
ključne aktivne sestavine kreme za suho kožo: 
biomimetični pentapeptid, avokadovo olje

* velja za kremo za normalno-mešano kožo

SOS MASKA                                                       150 ml
»less is more« formula
za vse vrste občutljive kože

- blažilna nevro-kozmetična nega za hitro pomiritev 
vzdražene kože. Biomimetični pentapeptid deluje 
neposredno na sam izvor občutljivosti: zmanjša 
aktivacijo receptorjev, odgovornih za pretirane 
reakcije kože. Posledično ublaži občutke iritacij ter 
minimizira odziv kože na stres. 
Ključne aktivne sestavine: biomimetični 
pentapeptid, jojobino olje

BLAŽILNI TONIK                                               190 ml
»less is more« formula
za vse vrste občutljive kože

- znanost nevro-kozmetologije za pomiritev ter 
višji prag tolerance prekomerno reaktivne kože. Z 
biomimetičnim pentapeptidom, ki bistveno zmanjša 
odziv hiperaktivnih čutilnih vlaken v koži na stresne 
dejavnike. Posledično ublaži občutke vzdraženosti 
(srbečica, zbadanje, pekoč občutek, neprijetna 
napetost…) ter zmanjša občutljivost kože. 
Ključne aktivne sestavine: biomimetični 
pentapeptid, provitamin B5

ZNANOST 
NEVRO-KOZMETOLOGIJE

·  dermatološko testirano
·  hipoalergene formule

BLAŽILNA OČESNA KREMA                             15 ml
»less is more« formula
za vse vrste občutljive kože 
ne draži oči

- znanost nevro-kozmetologije za pomiritev ter 
višji prag tolerance prekomerno reaktivne kože na 
predelu okoli oči. Kompleks vlažilnih in negovalnih 
sestavin v vzajemnem delovanju z biomimetičnim 
pentapeptidom kožo pomiri ter zmanjša njen odziv 
na stresne dejavnike. Hipoalergena, hitro vpojna 
formula, ki ne draži oči. 
Ključne aktivne sestavine: biomimetični 
pentapeptid, vitamin E

*



PURE OXYGEN
Naj koža ponovno zadiha 
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Lahkost, svežina ter občutek, da koža diha … Vse 
to in hkrati še več z novo generacijo t. i. »aktivne 
kozmetike« PURE OXYGEN, ki izkorišča MOČ ČISTEGA 
KISIKA, osnovnega elementa zdravja vsake kože. 

Inovacija PURE OXYGEN je rezultat izjemnega 
napredka moderne kozmetologije, ki je izhajajoč iz 
medicine razvila povsem neinvaziven, a učinkovit način 
za oskrbo kože s kisikom. Gre za visoko funkcionalno 
tehnologijo Fiflow BB61, ki z vezavo, prenosom in 
sproščanjem atmosferskega kisika znatno poveča 
oksigenacijo kožnih celic. Posledično spodbudi njihov 
metabolizem ter okrepi vse fiziološke funkcije kože. 

Nega z izdelki PURE OXYGEN koži pomaga, da 
ponovno »zadiha« ter ji tako pomaga povrniti njeno 
idealno formo. Deluje z učinkom »druge kože«, saj je 
koža po negi kot prerojena: rožnata, voljna, spočita in 
vidno pomlajena.

IDEALNO ZA VSAKO KOŽO: najsi bo mlada, zrela, 
suha ali mastna, vsaka koža za najrazličnejše 
procese v prvi vrsti potrebuje kisik. Uporaba izdelkov 
PURE OXYGEN je zato priporočljiva za vse vrste 
kože obraza, vratu in dekolteja ne glede na starost 
in spol, še posebej za utrujeno in zabuhlo kožo; 
kožo, izpostavljeno onesnaženemu okolju ter kožo, 
podvrženo prezgodnjemu staranju.

Deluje Z UČINKOM PREROJENE – opazno bolj vitalne 
in pomlajene KOŽE pri 93 %  testiranih.*
*samoocena 30 prostovoljcev po 14 dneh ob kombinirani uporabi 
izdelkov Pure Oxygen 2x dnevno
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POŽIVLJAJOČA DNEVNA KREMA                    50 ml
nekomedogen izdelek
brez parabenov & parafina & silikonov

- vlažilno-osvežilna kisikova nega, ki z učinkovanjem 
na celični ravni kožo prenovi od znotraj navzven! 
Z biološko aktivno tehnologijo Fiflow BB61 poveča 
oskrbo kože s kisikom, hkrati spodbudi njeno 
razstrupljanje ter v hipu poživi metabolno aktivnost 
kožnih celic. Na ta način ne izboljša zgolj videza, 
temveč tudi splošno delovanje in strukturo kože! 
Koži povrne zdrav, bistveno bolj spočit videz, jo 
opazno pomladi ter upočasni njeno staranje. 
Ključne aktivne sestavine: Fiflow BB61, izvleček 
graha, peptid karnozin, provitamin B5, aloe vera

POŽIVLJAJOČA NOČNA KREMA                     50 ml 
nekomedogen izdelek
brez parabenov & parafina 

- hranljivo-regenerativna kisikova nega, ki kožne 
celice revitalizira medtem ko spite! Zahvaljujoč 
revolucionarnemu sistemu prenosa atmosferskega 
kisika Fiflow BB61 poveča oksigenacijo kože, 
posledično intenzivira nastajanje novih, zdravih 
kožnih celic ter poživi vse naravne funkcije 
obstoječih. Rezultat: sijoča polt, ki z opazno bolj 
vitalnim in pomlajenim videzom odraža izboljšanje 
splošnega delovanja kože na celični ravni. 
Ključne aktivne sestavine: Fiflow BB61, vitamin A, 
peptid karnozin, olje jojobe, mandljevo olje

AKTIVATOR OKSIGENACIJE                              30 ml
spodbujanje aktivnosti kožnih celic
brez parabenov & parafina & silikonov

- svojstven koncept intenzivne oksigenacije kožnih 
celic. Temelji na napredni, visoko funkcionalni 
tehnologiji Fiflow BB61, ki na površini kože ustvari 
številne drobne mehurčke, nase veže kisik iz zraka 
ter ga sprosti v kožo. Na ta način poveča oskrbo 
kože s kisikom ter spodbudi njen metabolizem. 
Koža posledično “zadiha” ter zasije s svežim in 
vidno pomlajenim videzom. 
Ključne aktivne sestavine: Fiflow BB61, peptid 
karnozin, sojini izoflavoni, beta glukan

AMPULE                                                  5 x 1,5 ml 
intenzivna revitalizacija
brez parabenov & parafina & silikonov

- neizčrpen vir kisika, ki poživi aktivnost kožnih 
celic ter vitalizira naravne funkcije kože. Delujejo 
na osnovi inovativnega mehanizma prenosa 
atmosferskega kisika Fiflow BB61, ki poveča 
oksigenacijo kože. Izboljšana oskrba s kisikom 
spodbudi respiracijo kožnih celic, koži povrne njeno 
naravno svežino in barvo ter jo vidno napne. 
Ključne aktivne sestavine: Fiflow BB61, vlažilni 
kompleks, provitamin B5

INTENZIVNA 
OKSIGENACIJA 
KOŽNIH CELIC

· za vse vrste kože

· nova generacija 
»aktivne kozmetike«

· z učinkom prerojene kože



HYALURON
Ekstremna moč vlaženja
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Občutite ekstremno navlažitev kože s pomočjo 
izjemne 100 % naravne hialuronske kisline, ki 
zahvaljujoč svoji majhni molekulski masi penetrira 
v globlje plasti kože in uravnava njeno hidratacijo. 
Deluje večdimenzionalno: intenzivira vlaženje, 
spodbudi obnovitveno sposobnost celic, ki tvorijo 
dva pomembna proteina v koži – kolagen in elastin. 
Linija HYALURON zagotavlja vidne učinke, saj je 
navlažena koža bolj napeta, gladka in sijoča.

REZULTATI ŠTUDIJ, KI NAVDUŠUJEJO*:
• 91 % testirank > bolj NAVLAŽENA koža
• 81 % testirank > bolj GLADKA koža
• 91 % testirank > bolj ČVRSTA koža
• 87 % testirank > izboljšan TONUS kože

*TEST in vivo: samoocena 22 testirank po 56 dneh z uporabo 
2x dnevno (% testirank, ki so zaznale izboljšanje posameznih 
biomehanskih lastnosti kože)

24h KREMA ZA NOR. DO MEŠANO /SUHO KOŽO     50 ml 
brez parabenov • brez mastnega sijaja

- vsebuje patentirano 100 % naravno hialuronsko 
kislino, ki zagotavlja dolgotrajno vlaženje v globljih 
plasteh kože ter spodbuja nastajanje kolagena 
in elastina. In vivo ter in vitro testi dokazujejo, da 
je koža po uporabi znatno bolj navlažena, čvrsta 
in gladka. Za doseganje optimalnih rezultatov 
priporočamo kombinirano uporabo z Ampulo 
Hyaluron (več na strani 23). 
Ključne aktivne sestavine kreme za nor. do 
mešano kožo: hialuronska kislina, peptid karnozin, 
karité maslo; 
ključne aktivne sestavine kreme za suho kožo: 
hialuronska kislina, ceramidi, karité maslo, 
kakavovo maslo, olje belega limnanta

* velja za kremo za normalno-mešano kožo

LOTION ZA TELO                                                      200 ml
hitra vpojnost
brez parabenov & parafina & silikonov

- vsebuje 100 % naravno hialuronsko kislino, ki 
pomaga preprečevati izgubo vlage skozi povrhnjico, 
v usnjici pa deluje kot rezervoar - nase veže do 
1000-krat več vlage kot je njena lastna teža. Kožo 
tako navlaži, posledično izboljša njeno prožnost ter 
jo učvrsti. Dodan vitamin E pomaga preprečevati 
prezgodnje staranje kože zaradi delovanja prostih 
radikalov. Lotion se hitro vpije ter ne pušča 
neprijetnega mastnega otipa. 
Ključne aktivne sestavine: hialuronska kislina, 
vitamin E

INTENZIVNA 
HIDRATACIJA 

& UČVRSTITEV

· s patentirano 100 % 
naravno hialuronsko kislino

· izjemni rezultati kliničnih študij

*



COLLAGEN CMF
Vitalizacijska nega kože
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Z naravnim procesom staranja vsebnost kolagena v 
koži močno upada, ravno zaradi slednjega njegovo 
sintezo z ustrezno vsakodnevno nego aktivno 
stimuliramo - z negovalno linijo COLLAGEN CMF! 
Vsebuje izjemne naravne aktivne sestavine, ki poleg 
spodbujanja nastajanja kolagena, intenzivno vlažijo 
kožo, krepijo procese obnavljanja, povečujejo 
sposobnosti zadrževanja vlage ter koži nudijo 
zaščito pred neugodnimi zunanjimi stresnimi 
dejavniki.

EKSTRA VLAŽILNA KREMA                               50 ml
dolgotrajna hidratacija • brez parabenov

- oskrbuje kožo z vlago in preprečuje njeno 
prekomerno izhlapevanje. Vitamin E, ki ščiti celice 
pred propadom, intenzivira tudi učinkovanje vseh 
drugih sestavin. Takoj po negi je koža bolj napeta – 
»lift effect«, po nekaj dneh pa bolj čvrsta. Manjše 
gubice so opazno zglajene in koža optimalno 
zaščitena pred prehitrim staranjem. 
Ključne aktivne sestavine: morski kolagen, 
izvleček sleza, jojobino in avokadovo olje, karité 
maslo, vitamin E

INTENZIVNA HRANLJIVA KREMA                     50 ml
za ekstremno suho, utrujeno & zrelo kožo
regenerativno delovanje 

- uravnovesi naravno razmerje med lipidi in vlago v 
koži. Obnovi naravno energijo celic, poveča imunsko 
zaščito in upočasni proces staranja kože. Že po prvi 
negi je koža lepo napeta – »lift effect«, v nekaj 
dneh pa občutno bolj čvrste strukture, mehka in 
nahranjena. Manjše gubice izginejo, globina večjih 
gub se zmanjša. 
Ključne aktivne sestavine: morski kolagen, 
jojobino, avokadovo olje in olje žitnih kalčkov, 
vitamin E

OČESNA KREMA                                                15 ml
proti podočnjakom & lifting
brez parabenov

- izdatno vlaži, stimulativno vpliva na nastajanje 
kolagena ter izboljša prekrvavljenost kože, kar 
ugodno vpliva na zmanjšanje podočnjakov. Že takoj 
po prvem nanosu so gubice manj izrazite, koža pa 
satenasto gladka in lepo napeta. Po tritedenski 
vsakodnevni negi se koža revitalizira, učvrsti in 
poveča se njena odpornost. 
Ključne aktivne sestavine: morski kolagen, beta 
glukan, bodeča lobodika

ANTI-AGEING

· lifting
· s patentiranimi mikrosferami 

morskega kolagena



Za kožo polno energije
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Deluje kot neizčrpen eliksir mladosti - spodbudi 
obnovo celic ter poživi izsušeno, izčrpano in 
utrujeno kožo. Zagotavlja takojšnjo in učinkovito 
energijsko krepitev kože ter predstavlja aktivno 
pomlajevalno nego.

ANTI-STRESS SERUM                                               30 ml
takojšna revitalizacija • »ice effect«
dermatološko testirano 

- »ENERGY BOOST« formula s hladilnim učinkom, 
ki kožo poživi v samo 3 minutah! Kožo izdatno 
navlaži, pospeši njeno cirkulacijo ter ji v hipu 
podari svež, pomlajen videz. Še posebej priporočljiv 
za utrujeno in atrofirano kožo oz. vselej, ko je 
koža izpostavljena psihofizičnim obremenitvam. 
Nanesite ga kot podlago kremi/maski. 
Ključne aktivne sestavine: fitoamin biokompleks, 
kakavovo maslo, izvleček ginka, izvleček ginsenga, 
hialuronska kislina

ZAŠČITNA KREMA ZF 30                                        50 ml
za vse vrste kože
proti sončnim opeklinam, foto-staranju  
& izsušenosti

- kožo ščiti pred sončnimi opeklinami ter 
prezgodnjim staranjem, ki ga povzročajo UV-žarki 
in prosti radikali, jo hkrati neguje ter pomaga 
preprečevati njeno izsuševanje. Primerna za zaščito 
kože obraza, vratu in dekolteja pred soncem v vseh 
letnih časih ter nepogrešljiva ob uporabi izdelkov 
PEEL RE-NEW na osnovi AHA/BHA kislin (več na 
strani 31). 
Ključne aktivne sestavine: UVA- in UVB-filtri, 
vitamin E, bisabolol

AMPULE HYALURON                                   5 x 1,5 ml
izjemna navlažitev  

- za intenzivno in dolgotrajno globinsko navlažitev 
kože. Koža je po nanosu na videz bolj napeta, sveža 
in pomlajena. Primerno za vse tipe kože še posebej 
za dehidrirano kožo brez tonusa, kožo po 25. letu 
starosti, ki ji primanjkuje vlage. 
Ključne aktivne sestavine: hialuronska kislina, 
pantenol, beta glukan

ENERGIJSKA OBNOVA 
izčrpane & utrujene kože

· aktivna pomladitvena nega
· dermatološko testirane formule
·  ampule, čudežne kapljice lepote 

z visoko koncentriranimi 
formulami

AMPULE  COLLAGEN                                           5 x 1,5 ml
lifting učinek   

-  deluje s takojšnjim učinkom liftinga. Učinek je 
opazen na prvi pogled: koža je zglajena, dobi svež 
tonus, se napne in zasije z mladostno svežino. 
Za nego zrele kože, ki ima izražene gube, za 
preventivno anti-age nego po 30. letu, za kožo z 
izraženimi nepravilnostmi in brez tonusa. 
Ključne aktivne sestavine: morski kolagen, peptid 
karnozin  

AMPULE  ACNE                                                    5 x 1,5 ml
pomirja & deluje antibakterijsko

-  deluje blago antibakterijsko in adstringentno. 
Uspešno vpliva na odstranjevanje odmrlih kožnih 
celic, pospešuje prekrvavitev kože, pomirja, čisti 
zamašene lojnice in uravnava njihovo delovanje. Za 
nego problematične, nečiste kože. 
Ključne aktivne sestavine: salicilna kislina, 
eterična olja



HYDRO CONTROL
Naravno ravnovesje vlage & maščobe 
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Učinkovitost izdelkov HYDRO CONTROL pri 
reševanju težav mešane do mastne kože je 
rezultat delovanja izbranih rastlinskih izvlečkov iz 
Amazonskega deževnega gozda, ki v medsebojni 
sinergiji uravnavajo delovanje žlez lojnic, 
zmanjšujejo nastajanje mozoljev in ogrcev ter 
zagotovijo želeni mat videz kože.   

V primeru mešane do mastne kože gre za 
pomanjkanje vlage na eni ter prekomerno izločanje 
maščobe na drugi strani – bodisi na celotnem 
bodisi na omejenih področjih obraza. Za naravno 
reševanje omenjene problematike ravno zaradi 
slednjega svetujemo kombinirano uporabo 
izdelkov HYDRO CONTROL. Serum namreč v 
prvi vrsti zmanjša izločanje sebuma ter zagotovi 
mat videz kože, krema pa kožo predvsem izdatno 
navlaži.

VLAŽILNA KREMA                                              50 ml
matira & vlaži

- kožo izdatno vlaži, deluje blago antibakterijsko 
in adstringentno ter uravnava naravno ravnovesje 
maščob in vlage v koži. Blaži vnetne procese 
ter pomaga preprečevati nastajanje komedonov 
(mozoljev in podkožnih ogrcev). Ključne aktivne 
sestavine: amazonski kompleks, beta glukan, 
izvleček hamamelisa

MATIRNI SERUM                                                 30 ml
nekomedogena formula
matira & vlaži • zmanjšuje mašenje por
brez parabenov & parafina & silikonov 

- v trenutku matira polt, zmanjšuje prekomerno 
izločanje sebuma, zmanjšuje nastajanje mozoljev 
in podkožnih ogrcev ter kožo vlaži. Nekomedogena 
receptura deluje blago antibakterijsko ter na 3 
nivojih: zmanjšuje izločanje sebuma in matira 
polt, navlaži kožo in jo varuje pred izsušitvijo ter 
uravnava ravnovesje maščob in vlage v koži. 
Ključne aktivne sestavine: amazonski kompleks, 
eterični olji limone in rožmarina, vitamin B3

+ Serum lahko na kožo nanesemo večkrat tekom 
dneva – vselej, ko se na koži ponovno pojavi 
neprijeten masten sijaj. 
 

ZA MASTNO IN 
MEŠANO KOŽO

· dermatološko testirano
· z močjo amazonskega 

kompleksa 



ACNE
Nega nečiste in problematične kože
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Sinergija naravnih rastlinskih izvlečkov in 
eteričnih olj z izrazitim čistilnim, antibakterijskim, 
protivnetnim ter adstringentnim delovanjem. 

Linija ACNE predstavlja hitro in učinkovito rešitev 
za nečisto kožo, ki nastane kot posledica kopičenja 
roževinastih celic (keratinocitov), bakterij in 
maščobe v lojnicah dlačnih mešičkov. Nastanek 
nečiste kože spodbujata tudi dednost in hormonsko 
neravnovesje. 

ČISTILNA PENA                                                200 ml
globinsko čiščenje 
brez parabenov, parafina in silikonov

- čistilna pena kožo očisti odvečnih maščob ter 
nečistoč. Umirja ter uravnava ravnovesje maščob in 
vlage v koži. Nanesite jo na vlažen obraz. S pomočjo 
blazinic prstov in s krožnimi gibi jo nežno vtrite v 
kožo. Sperite z obilico tople vode. Čistilno peno 
lahko uporabljate tudi za čiščenje kože na ramenih, 
hrbtu in prsih. 
Ključne aktivne sestavine: eterično olje čajevca, 
glukozidi

KREMA ZnO                                                         30 ml
pomirja & deluje antibakterijsko
izsušitev mozoljev, pomiritev vnete kože,  
zmanjšanje rdečine • brez parfumov

- zmanjšuje hiperaktivnost lojnic, kožo umirja 
ter deluje blago antibakterijsko. V tankem sloju, 
oziroma točkovno na problematične predele, jo 
nanesite na očiščeno, razmaščeno in tonizirano 
kožo ter jo pustite, da se vpije. 
Ključne aktivne sestavine: eterično olje čajevca, 
izvleček hamamelisa, alantoin, cinkov oksid, 
izvleček rožmarina

ZA MASTNO, NEČISTO, 
AKNASTO KOŽO

·  dermatološko testirano
· antibakterijsko & 

adstringentno delovanje



PEEL RE-NEW
Sodoben pristop k eksfoliaciji
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Gube, upadel tonus, neenoten ten, pigmentni madeži, 
neenakomerna površina, nečistoče in razširjene  
pore … Proti vsem omenjenim in številnim drugim 
kožnim pomanjkljivostim odslej 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 ter 
okrepi barierno funkcijo kože;
· občutno zgladi površino kože ter omili 
brazgotine, nastale kot posledica aken;
· poenoti ten kože, posvetli polt ter 
zmanjša znake hiperpigmentacije;
· ublaži težave mastne, nečiste kože;
· stimulira sintezo kolagena in hialuronske kisline, 
posledično izboljša oskrbo kože z vlago, zmanjša        
izražene gube, kožo učvrsti ter upočasni njeno 
staranje.  

REZULTAT: splošno izboljšanje kožne slike tako na 
epidermalni kot tudi dermalni ravni! 
CELOSTNA PRENOVA, ki jo je mogoče videti in 
občutiti …

ZLATO PRAVILO: ZAŠČITA PRED UV-ŽARKI
Izdelki PEEL RE-NEW na osnovi AHA in BHA 
kislin (AHA in BHA eksfolianti, AHA kremi) z 
odstranjevanjem poroženele plasti 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 
izogibati neposredni izpostavljenosti sončnim žarkom 
ter kožo čez dan zaščiti z VITA DERMA Zaščitno kremo 
ZF 30 (več na strani 23).
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AHA ČISTILNA PENA                                       200 ml
očisti & razmasti

- odstrani obrazna in očesna ličila, kožo temeljito 
očisti in razmasti. Pri tem ohranja naravno pH 
ravnovesje kože ter je ne izsuši. Primerna za 
vsakodnevno jutranjo in večerno uporabo. Nanesite 
jo na vlažen obraz, vrat in dekolte ter jo nežno vtrite. 
Sperite z vodo ter kožo tonizirajte. 
Ključne aktivne sestavine: kokosovi glukozidi

BHA EKSFOLIANT                                              30 ml
pH 3.4 

- prodira globoko v pore, kjer učinkuje izrazito 
čistilno, blago antibakterijsko in keratolitično – 
odstranjuje odmrle ter spodbuja nastajanje novih 
kožnih celic. Posledično deluje z vsestranskim  
»RE-NEW« učinkom: zmanjšuje nastajanje 
nečistoč, zožuje razširjene pore, osveži polt ter 
koži tako zagotovi pomlajen videz. Primeren za 
čiščenje in vitalizacijo vseh vrst kože ter še posebej 
priporočljiv za izboljšanje stanja mastne, nečiste. 
Ključne aktivne sestavine: 2 % salicilne kisline, 
izvlečka koprive in hrasta, pantenol 

AHA KREMA ZA SUHO KOŽO                             50 ml
pH 3.4 
brez parabenov & parafina 

- moč sadnih kislin za celostno prenovo vaše 
kože! Deluje z vsestranskim »RE-NEW« učinkom: 
stimulira proces regeneracije kožnih celic, blaži 
znake hiperpigmentacije (temni madeži in pege), 
poenoti polt ter opazno zgladi površino kože. S 
spodbujanjem sinteze kolagena in hialuronske 
kisline hkrati poveča oskrbo kože z vlago, učvrsti 
njeno strukturo ter zmanjša izraženost gub. 
Primerna za nočno nego.
Ključne aktivne sestavine: 3,15 % glikolne in 
mlečne kislineEAC, arganovo olje, glicerin 

AHA KREMA ZA NOR. DO MASTNO KOŽO       50 ml
pH 3.4 
brez parabenov & parafina 

- moč sadnih kislin za celostno prenovo vaše 
kože! Deluje z vsestranskim »RE-NEW« 
učinkom: spodbuja obnavljanje kože, blaži znake 
hiperpigmentacije (temni madeži in pege), poenoti 
polt ter omili reliefne nepravilnosti, nastale kot 
posledica aken. Hkrati uravnava izločanje sebuma, 
pomaga preprečevati mašenje por, kožo izdatno 
vlaži ter učinkuje pomlajevalno. Primerna za nočno 
nego. 
Ključne aktivne sestavine: 3,15 % glikolne in 
mlečne kislineEAC, niacinamid, glicerin

VSESTRANSKI 
"RE-NEW" UČINEK

· na osnovi AHA & BHA kislin
· maksimalna učinkovitost & 

visoka toleranca hkrati



WINE THERAPY
Z močjo resveratrola
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Resveratrol v patentirani, enkapsulirani obliki 
zagotavlja močno antioksidativno delovanje in kožo 
ščiti pred škodljivim vplivom prostih radikalov ter s 
tem predčasno degradacijo kožnih celic.

VLAŽILNA KREMA                                              50 ml
za normalno do mešano kožo 
brez silikonov

- preplet patentiranega čistega resveratrola v 
enkapsulirani obliki in izvlečka penečega vina 
omogoča vlažilno in pomlajevalno terapijo hkrati. Z 
dodanim vitaminom E poveča navlaženost zgornjih 
plasti kože in jo ščiti. 
Ključne aktivne sestavine: resveratrol, vitamin E, 
peneče vino

HRANLJIVA KREMA                                           50 ml 
za suho kožo  • brez silikonov   
  
- moč patentiranega čistega resveratrola v 
enkapsulirani obliki v prepletu s penečim vinom 
spodbuja naravno obnovitveno funkcijo kože 
in ščiti pred prostimi radikali. Z dodanim oljem 
žitnih kalčkov in grozdnih pečk zagotavlja bogato, 
hranljivo nego suhe kože. 
Ključne aktivne sestavine: resveratrol, olje žitnih 
kalčkov, olje grozdnih pečk, peneče vino

GRAPE & VITAMIN SUHO OLJE                        30 ml
za normalno do suho kožo 
ohranja hidrolipidno ravnovesje 
brez parafina & silikonov

- s 100 % čistim oljem grozdnih pečk upočasni 
procese prezgodnjega staranja, hkrati pa kožo 
nežno neguje. Z dodanima vitaminoma A in E 
spodbudi naravno obnovitveno sposobnost kože 
ter ohranja lipidni sloj povrhnjice. 
Možnosti uporabe: 1. samostojno, 2. po nanosu 
kreme, 3. v kombinaciji s kremo: v dlani vmešajte v 
kremo ter nanesite na obraz. 
Ključne aktivne sestavine: resveratrol, olje 
grozdnih pečk, vitamina A & E

Z MOČJO 
PATENTIRANEGA 

ČISTEGA RESVERATROLA

· antioksidativna zaščita
· pomladitvena nega



MULTI ACTIVE
ANTI-AGE nega po meri vsake kože
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MULTIAKTIVNI FLUID  FLUID                             100 ml
vlažilna anti-ageing formula
hitro vpojna tekstura 
idealna podlaga za make-up

- intenzivna vlažilna formula z vitaminskim 
kompleksom in antioksidanti, ki se učinkovito 
zoperstavlja staranju kože! Biomimetičen peptid 
Carnosine zmanjšuje degradacijo kožnih celic*, 
spodbudi tvorbo kolagena** ter učinkovito ščiti 
pred prostimi radikali, polutanti* in posledicami 
delovanja škodljivih svetlobnih spektrov 
(UV-**, IR-spektri*; *** in modro svetlobo*; **). 
Fluid je lahke teksture, se hitro vpije in ne pušča 
mastnih sledi. 

Nanesite ga kot podlago izbranemu negovalnemu 
izdelku (suha koža) ali samostojno 
(normalna-mastna koža). 

Ključne aktivne sestavine: peptid karnozin, 
liposomi, vitamini A, C, E. 

*in vitro študija, **ex vivo študija, ***klinična študija

ZA VSE
 VRSTE KOŽE

·  zanjo & zanj
· učinkovita zaščita pred 

škodljivimi vplivi prostih radikalov



Ultimativni lifting iz švicarskega ledenega vina

WIN UP-LIFT
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Inovacija WIN UP-LIFT predstavlja sodoben pristop 
k profesionalni kozmetični obravnavi, v okviru 
katerega smo v Kozmetiki Afrodita združili pogosto 
“nezdružljivo”: intenzivno hidratacijo in lifting z 
opaznimi učinki! 

S prefinjenim ledenim vinom, bogatim virov polifenolov, 
kožo zgladi in učvrsti; spodbuja regeneracijo kože, 
jo intenzivno ščiti pred izgubo vlage ter delovanjem 
prostih radikalov in drugih dejavnikov okolja.

ZNANSTVENO DOKAZANO. 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 min
**in vivo študija na 20 prostovoljkah po preteku 28 dni po nanosu 
2x dnevno

1. AKTIVNA SESTAVINA IZ LEDENEGA VINA
Aktivna sestavina iz ledenega vina, vgrajena v izdelke 
WIN UP-LIFT, je 1. aktivna sestavina iz ledenega vina 
na področju kozmetike. Gre za inovacijo v svetovnem 
merilu, ki predstavlja pomemben napredek na 
področju kozmetične industrije.

Linija je primerna za vse starosti in vse vrste kože, še 
posebej pa jo priporočamo vsem:
- z normalnim-mešanim tipom kože, 
- ki se soočajo z upadlo, izsušeno kožo ter
- z izrazito pojavnostjo finih gubic in globokih gub. 
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 VLAŽILNA KREMA                                             50 ml
za normalno do mešano kožo

- s prefinjenim ledenim vinom, bogatim virom 
polifenolov, kožo zgladi in učvrsti! Klinično 
dokazano opazno zmanjša globino gub že v nekaj 
minutah, ob tem pa izboljša navlaženost kože. 
Spodbuja regeneracijo kože, jo intenzivno ščiti pred 
izgubo vlage ter delovanjem prostih radikalov in 
drugih dejavnikov okolja.  
Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, vitamin A

HRANLJIVA KREMA                                            50 ml
za suho kožo

- s prefinjenim ledenim vinom, bogatim virom 
polifenolov, kožo zgladi in učvrsti! Klinično 
dokazano opazno zmanjša globino gub že v nekaj 
minutah, ob tem pa izboljša navlaženost kože. 
Bogastvo naravnih olj žitnih kalčkov in grozdnih 
pečk nežno neguje in nahrani še tako suho kožo. 
Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, olje žitnih 
kalčkov

POMLAJEVALNI ELIKSIR                                   30 ml
za vse vrste kože  
odlična podlaga za make-up
lahka, hitro vpojna, vlažilna tekstura

- z izjemnim prepletom aktivnih sestavin zagotavlja 
takojšen učinek liftinga in bistveno izboljša tonus 
ter elastičnost kože. Sinergija ledenega vina in bio-
aktivnih peptidov že po prvem nanosu omogoča 
vidno zmanjšanje globine gub in gubic, dolgoročno 
pa spodbudi sintezo kolagena in hialuronske 
kisline. Pri mešanem tipu kože ga lahko uporabite 
kot samostojno nego, pri suhi koži pa kot dopolnitev 
k izbrani negovalni kremi. 
Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, bio-aktivni 
peptidi

INTENZIVNA 
HIDRATACIJA IN LIFTING

·  klinično dokazano delovanje 
· brez parabenov & parafina 

& alkohola

LEDENA MASKA                                               150 ml
za vse vrste kože

- prefinjena ledena tekstura z osvežilnim učinkom 
za takojšnjo poživitev ter neverjeten učinek liftinga! 
Z ledenim vinom in provitaminom B5 omogoča 
vidno zmanjšanje globine gub ter bistveno bolj 
navlaženo kožo. Obuja energijo in učvrsti utrujeno, 
dehidrirano kožo ter pomiri občutljivo. 
Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, provitamin 
B5

OSVEŽILNA MEGLICA                                      190 ml
za vse vrste kože

- s prestižnim ledenim vinom kožo osveži in ji 
z dodatkom vlažilnih aktivnih sestavin zagotovi 
prepotrebno vlago. Uporabite jo po vsakem 
čiščenju, obvezno pri nanosu WIN UP-LIFT Ledene 
maske, za navlažitev pa jo lahko uporabite tudi 
večkrat dnevno. 
Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, vlažilni 
kompleks



3 PEPTIDES
Superiorni anti-ageing
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Nov razvojni dosežek moderne dermo-kozmetologije 
z BIOLOŠKO-AKTIVNIMI PEPTIDI, ki kožo pomladi od 
znotraj navzven!

Napreden pristop k anti-age negi kože se izraženim 
znakom staranja zoperstavlja na ravni njihovih 
vzrokov. Z močjo biološko-aktivnih peptidov deluje 
neposredno na kožne celice ter jih spodbudi, da se 
hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, elastina in 
hialuronske kisline. Posledično upočasni kronološko 
in fotostaranje kože ter jo vsestransko pomladi: 
kožo opazno učvrsti, zgladi kožni relief ter deluje z 
intenzivnim učinkom korekcije gub!

REZULTATI, ki navdušujejo:
- izboljšan kožni tonus: + 19,5 %;
- zmanjšana gostota gub: - 37 % in 
  volumen gub: - 18,5 %.
KLINIČNO DOKAZANO!
In vivo študija na 23 prostovoljcih po dvomesečni uporabi 2x dnevno

DERMO-KOZMETOLOGIJA
Linija 3 PEPTIDES presega zgolj negovalno vlogo 
kozmetike. Z biološko aktivnimi peptidi deluje na ravni 
kožnih celic ter tako ne vpliva zgolj na videz, temveč 
tudi na samo delovanje in strukturo kože. Predstavlja 
most med kozmetično in dermatološko obravnavo 
kože.

NAGRAJENA SESTAVINA
Kompleks peptidov Matrixyl®, vgrajen v izdelke 
3 PEPTIDES, je prejel prestižno nagrado “25 years 
of Innovation Award” in bil prepoznan kot sestavina 
z največjim vplivom na  osebno nego zadnjega četrt 
stoletja. 

NOVA MLADOST VAŠE KOŽE
Razvojno dovršene, visoko zmogljive formule izdelkov 
3 PEPTIDES zagotavljajo superiorno anti-age 
nego vseh vrst kože po približno 30. letu starosti 
ter so še posebej priporočljive za kožo, podvrženo 
prezgodnjemu staranju – bodisi zaradi notranjih ali 
zunanjih dejavnikov.
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VLAŽILNA  /  HRANLJIVA  KREMA                      50 ml
za normalno do mešano kožo / za suho kožo
brez parabenov & parafina & silikonov

- napredna anti-age nega, ki kožo pomladi na 
ravni njenih celičnih funkcij! Z reaktivacijo vrste 
dermalnih in epidermalnih genov spodbudi 
naravni proces delitve kožnih celic ter znatno 
poveča sintezo makromolekul ekstracelularnega 
matriksa, odgovornih za čvrstost in elastičnost 
kože. Posledično bistveno upočasni njeno staranje, 
zmanjša gostoto in volumen gub ter opazno izboljša 
kožni tonus. 
Ključne aktivne sestavine vlažilne kreme: 3 bio-
aktivni peptidi, izvleček rjave alge; ključne aktivne 
sestavine hranljive kreme: 3 bio-aktivni peptidi, 
izvleček rjave alge, mandljevo olje, jojobino olje

OČESNA KREMA                                                        15 ml
proti podočnjakom & zabuhlosti
brez parabenov & parafina & silikonov

- biološko-aktivna negovalna formula za spočit, 
vidno pomlajen pogled! Obudi mladostni potencial 
obnavljanja kožnih celic, poveča sintezo kolagena 
in hialuronske kisline ter izboljša kakovost 
papilarnega dermisa. Posledično zmanjša t. i. gube 
vranine noge (- 32,9 %) ter kožo okrog oči opazno 
napne (+ 15,5 %)*. S spodbujanjem mikrocirkulacije 
kože, intenzivnim antiedemičnim in drenažnim 
učinkom hkrati deluje tudi proti podočnjakom, 
podočesnim vrečicam in zabuhlosti. 
Ključne aktivne sestavine: 3 bio-aktivni peptidi, 
izvleček cekropije, izvleček bodeče lobodike, 
šipkovo olje, arganovo olje, kakavovo maslo

*in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2x dnevno.

INTENZIVNA NOČNA ESENCA                          30 ml
za vse vrste kože
brez parabenov & parafina 

- intenzivira regeneracijo kožnih celic, znatno 
poveča sintezo kolagena in hialuronske kisline. 
Posledično bistveno upočasni kronološko in foto-
staranje kože ter jo vsestransko pomladi: izboljša 
njeno čvrstost, zgladi kožni relief ter zmanjša 
število in amplitudo izraženih gub. 
Ključne aktivne sestavine: 3 bio-aktivni peptidi, 
olje belega limnanta, šipkovo olje, arganovo olje

AMPULE                                                        5 x 1,5 ml
za vse vrste kože
brez parabenov & parafina & silikonov

- visoko koncentrirane kapljice celično-aktivnih 
sestavin z ultimativnim anti-age učinkom! Poživijo 
celično proliferacijo, spodbudijo nastajanje 
»proteinov mladosti« ter rekonstruirajo organizacijo 
vlaken papilarnega dermisa. Na ta način upočasnijo 
naravni proces staranja ter bistveno pomladijo 
dermalno strukturo kože. 
Ključne aktivne sestavine: 3 bio-aktivni peptidi, 
ceramidi, hialuronska kislina, provitamin B5

3D POMLAJEVALNA MASKA                           150 ml
za vse vrste kože
brez parabenov & parafina & silikonov

- deluje na ravni kožnih celic ter obudi njihov 
mladostni potencial! Staranju izpostavljena koža 
prične delovati kot da bi bila mlajša – celice 
se hitreje delijo ter sintetizirajo več dermalnih 
proteinov, ključnih za obnovo ekstracelularnega 
matriksa. Rezultat: trodimenzionalni pomlajevalni 
učinek, ki ga je v obliki (1.) znatno bolj čvrstega 
tonusa, (2.) izboljšane elastičnosti in (3.) zglajenih 
gub mogoče videti in občutiti! 
Ključne aktivne sestavine: 3 bio-aktivni peptidi, 
arganovo olje

ANTI-AGEING  
Z MOČJO PEPTIDOV

· znanost dermo-kozmetologije
 · nagrajena sestavina



pure gold
ANTI-AGE fantazija čistega razkošja
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Zlato, znak imenitnosti in prispodoba izjemnosti, 
simbol glamurja in prestiža ter odraz bogastva in 
moči, v vsem svojem blišču kraljuje tudi na področju 
kozmetike. Z izdelki PURE GOLD 24 Ka celo v svoji 
najčistejši obliki. Je privilegij za kožo, ki si želi in tudi 
zasluži več! 

ZNANSTVENO POTRJENA UČINKOVITOST
Rezultati aktualnih znanstvenih raziskav potrjujejo 
izjemne pomlajevalne lastnosti zlata. Le-to aktivira 
elektrone v celicah kože, s čimer stimulira procese 
celične komunikacije ter tako spodbuja regeneracijo 
kože. Poleg tega zmanjšuje razgradnjo kolagena 
in elastina ter kožo ščiti pred delovanjem prostih 
radikalov. Posledično izboljša tonus kože, zgladi že 
izražene gube ter bistveno upočasni nastajanje novih. 

S KOŠČKI ČISTEGA ZLATA
Delci čistega 24-karatnega zlata, iz skritih globin 
zemeljske notranjosti, v kožo vnašajo pozitivno 
energijo, z mehkim odsevom svetlobe pa polt ovijejo 
z razkošnim sijajem in glamuroznim videzom. 
Omogočajo glajenje gubic in gub, ki ga boste videli in 
občutili.

Ob delcih čistega zlata so v izdelke PURE GOLD 24 
Ka za popolno moč pomlajevanja vgrajeni še sojini 
izoflavoni. Rezultati kliničnih študij potrjujejo, da 
vzpostavljajo učinkovito anti-age zaščito kože, znatno 
izboljšajo njeno čvrstost, elastičnost ter jo tako 
pomladijo tudi za do nekaj let!

Razkošna ANTI-AGE nega:
- učvrsti strukturo kože, 
- izboljša njeno elastičnost in tonus ter 
- bistveno zmanjša izraženost gub.



RAZKOŠNA DNEVNA KREMA                             50 ml 
brez parabenov & parafina & silikonov

- za »zlata leta« normalne, mešane in suhe kože. 
Vsebuje razkošje čistega zlata, ki v kombinaciji 
z izoflavoni koži ponuja občutek glamuroznega 
ugodja. Opazno izboljša strukturo kože in podpira 
sposobnost njenega obnavljanja, kar se kaže v 
zglajenih obraznih linijah in gubah ter vidno 
izboljšanem tonusu. Po dragoceni negi je koža 
pomlajena in osupljivo lepega videza. 
Ključne aktivne sestavine: zlato, sojini izoflavoni, 
karité maslo, provitamin B5, glicerin, beta glukan, 
aloe vera, sončnično olje

RAZKOŠNA NOČNA KREMA                              50 ml 
brez parabenov & silikonov

- za »zlata leta« normalne in suhe kože. Razkošna 
moč čistega zlata v sinergiji z izoflavoni  zmanjšuje 
strukturno okrnjenost obstoječega elastina in 
kolagena ter spodbuja nastanek obeh. Edinstvena 
anti-wrinkle formula spodbuja obnovo kože, ki 
po dragoceni negi zasije s pomlajenim videzom, 
opazno izboljšanim tonusom ter je na otip svilnato 
nežna in mehka. 
Ključne aktivne sestavine: zlato, sojini izoflavoni, 
olje belega limnanta, vitamin E, ceramidi, beta 
glukan , aloe vera, izvleček indijske sene

RAZKOŠNI ANTI-AGE ELIKSIR                            30 ml
brez parabenov & parafina & silikonov

- vsebuje delce čistega zlata, ki spodbujajo 
komunikacijo med celicami kože. Visoka 
koncentracija izoflavonov liposomske oblike 
stimulira produkcijo kolagena in obnavljanje kože. 
Posledično zgladi že izražene gube, kožo učvrsti ter 
ji podari do 5 let mlajši videz*! Za samostojno nego 
normalne do mastne kože ali kot podlaga kremi za 
suho kožo. Za obraz, vrat in dekolte. 
Ključne aktivne sestavine: zlato, sojini izoflavoni, 
beta glukan, pantenol

*potrjeno s klinično študijo na 20 prostovoljcih pri enomesečni 

uporabi 2x dnevno
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RAZKOŠNA OČESNA KREMA                               15 ml
brez parabenov & silikonov

- pomlajevalna formula z delci čistega zlata 
in ceramidi spodbuja regeneracijo kože okrog 
oči, bistveno izboljša njeno strukturo ter deluje 
antioksidativno. Kožo okrog oči učvrsti, vidno 
zgladi že nastale linije in gube ter upočasni 
nastajanje novih. Za prerojen pogled brez 
izraženih linij in gub, za »zlata leta« vseh vrst kože.  
Ključne aktivne sestavine: zlato, ceramidi, sojini 
izoflavoni, beta glukan

RAZKOŠNE AMPULE                                        5 x 1,5 ml 
brez parabenov & parafina & silikonov

- čudežne kapljice lepote s takojšnjim 
pomlajevalnim učinkom! Za takojšnjo podporo 
ohlapni koži z izraženimi gubami ter koži brez 
tonusa. Nudi učinkovito vlaženje kože, spodbuja 
proces prekrvavitve, spodbuja nastajanje kolagena 
in elastina ter delitev in obnovo celic. 
Ključne aktivne sestavine: zlato, sojini izoflavoni, 
beta glukan, pantenol

RAZKOŠNA MASKA                                               150 ml
brez parabenov & silikonov

- za »zlata leta« utrujene kože obraza, vratu in 
dekolteja. Osupljiva kombinacija čistega zlata 
in izoflavonov spodbuja obnovo suhe, zrele in 
z zunanjimi stresnimi dejavniki zaznamovane 
kože. V kombinaciji z dragoceno ampulo PURE 
GOLD 24 Ka pomaga okrepiti zaščitno funkcijo 
kože in z dovajanjem aktivnih snovi poveča njeno 
navlaženost, vitalnost in elastičnost. 
Ključne aktivne sestavine: zlato, sojini izoflavoni, 
olje belega limnanta, kakavovo maslo, karitejvo 
maslo, beta glukan, izvleček indijske sene, aloe 
vera, izvleček korenčka

RAZKOŠNI OLJ. GEL za prhanje & kopel        150 ml
brez parabenov & silikonov

- intenzivna negovalna formula, obogatena 
s tekočim zlatom - oljem jojobe, za popolno 
razvajanje pod prho. Kožo nežno očisti, ščiti pred 
izsuševanjem ter ji zagotovi občutek izjemnega 
ugodja. Z elegantno dišavno noto zapelje v čuten 
svet vonjev ter ustvarja nepozabno izkušnjo nege. 

Fantazija čistega razkošja in privilegij za kožo, ki si 
želi in zasluži več! 
Ključne aktivne sestavine: jojobino olje

RAZKOŠNI LOTION ZA TELO                           150 ml
brez parabenov & parafina

- svilnata, hitro vpojna tekstura s koščki čistega, 
24-karatnega zlata, za ekskluzivno anti-age nego 
telesa. Obogatena s sojinimi izoflavoni in zlatim 
oljem jojobe kožo intenzivno vlaži ter spodbuja 
sintezo kolagena in elastina. Zagotavlja optimalno 
negovano, osupljivo gladko in znatno bolj čvrsto 
kožo. Fantazija čistega razkošja in privilegij za kožo, 
ki si želi in zasluži več! 
Ključne aktivne sestavine: zlato, izoflavoni,
jojobino olje

INTENZIVNA 
POMLAJEVALNA 

FORMULA

·  koščki čistega 24-karatnega 
zlata & sojini izoflavoni

· privilegij za kožo
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Naj vas navdušijo aktualna dognanja moderne 
dermo-kozmetologije in razkošne teksture, ki 
briljirajo v okviru prestižne negovalne kolekcije 
Afrodita Professional - BRILLIANT!

Sinergija čistih presežkov ter privilegij za kožo, ki si 
želi in zasluži več:
- VISOKE KONCENTRACIJE dermo-kozmetičnih 
   sestavin
- KAKOVOST, ki presega tudi najvišja pričakovanja
- znanstveno DOKAZANA UČINKOVITOST
- NAVDUŠUJOČI REZULTATI 
- EDINSTVENA IZKUŠNJA nege 

ZNANOST DERMO-KOZMETOLOGIJE
Zmogljivost izdelkov BRILLIANT presega okvirje 
konvencionalne kozmetične obravnave. Napredne 
dermo-kozmetične formule kožo pomladijo 
na ravni njenih celičnih funkcij - OD ZNOTRAJ 
NAVZVEN! Na ta način ne vplivajo samo na videz, 
ampak tudi na delovanje in strukturo kože. 
Ne blažijo in odpravljajo zgolj izraženih znakov 
staranja, temveč ciljajo na njihove ključne vzroke!

Idealna za vse, ki od vsakodnevne anti-age nege 
pričakujejo superiorno negovalno izkušnjo!
 

SERUM MLADOSTI                                           100 ml
za vse vrste kože 
7 izjemnih aktivnih sestavin
brez parabenov

- zagotavlja takojšnji učinek liftinga, dolgoročno 
pa kožo pomladi od znotraj navzven - intenzivira 
proces obnove kožnih celic ter znatno poveča 
sintezo kolagena in hialuronske kisline. Že po 
1. uri kožo opazno zgladi*, po 2 mesecih pa 
redefinira obrazne konture: zmanjša površino kože 
z globokimi gubami (- 44,9 %) ter bistveno izboljša 
njen tonus (+ 19,5 %)**. 
Serum nanesite kot podlago negovalni kremi ali 
samostojno. 
Ključne aktivne sestavine: biološko aktivni peptidi, 
patentirane mikrosfere morskega kolagena, 
vitamin E, provitamin B5, olje belega limnanta, 
ceramidi in kompleks naravnih negovalnih olj

*in vivo študija na 15 prostovoljcih 1 uro po nanosu

**in vivo študija na 23 prostovoljcih po 56 dneh uporabe 2x dnevno

ZNANOST 
DERMO-KOZMETOLOGIJE

· ANTI-AGEING presežkov
· za obraz & vrat & dekolte

BEAUTY SLEEP MASKA                                     50 ml
za suho do normalno kožo 
skrivnost idealnega lepotnega spanca

- nočna dermo-kozmetična nega z biološko 
aktivnimi peptidi in šipkovim oljem 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 %, fibronektin: + 18 %*) ter kožo 
vsestransko pomladi. Od znotraj navzven! Pred 
spanjem na kožo najprej nanesite Youth serum 
ter nato vmasirajte masko. V primeru izjemno 
suhe kože svetujemo, da masko uporabljate kot 
negovalno kremo. 
Ključne aktivne sestavine: biološko aktivni peptidi, 
šipkovo olje, vitamin A, izvleček korenčka

*in vitro študija



PERFECT CODE 
Zavrtite čas nazaj – obudite mladost svoje kože
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ZAVRTETI ČAS NAZAJ?
Pomlajevalni učinki ŠTIRIH BIOMIMETIČNIH 
PEPTIDOV, vgrajenih v formulacijo obrazne linije 
Perfect Code, predstavljajo razvojno inovacijo 
na področju kozmetologije v svetovnem merilu. 
Celotna kozmetična panoga namreč priznava, 
da je znanstveno dokazano delovanje in dovršena 
formulacija različnih vrst peptidov najpomembnejše 
kozmetološko dognanje zadnjega četrt stoletja.

KAKO DELUJEJO PEPTIDI?
Peptidi ob nanosu kožnim celicam pošljejo signal, 
naj pričnejo z intenzivno obnovo. Na ta način se 
‘’poškodbe’’ kože in celic v obliki izrazitejših gub 
pričnejo zmanjševati oziroma se v koži proizvede 
več ključnih gradnikov kože – kolagena, elastina in 
hialuronske kisline. Pospešena sinteza se izkazuje 
v zmanjšanju števila in izraznosti gub.

POPOLNA FORMULA za vsakega posameznika. 
Linija Perfect Code predstavlja popolno formulo 
za individualne potrebe vsake kože – biomimetični 
peptidi bodo signal poslali natančno toliko kožnim 
celicam kot je potrebno, da le-te pričnejo intenzivno 
obnovo. 
 
FILLER-DROPS KONCENTRAT                           5 ml
za vse vrste kože • 60 % peptidni kompleks
dermatološko preizkušeno

Edinstvene kapljice pomlajevanja s 60 % peptidnim 
kompleksom in ‘’wrinkle filler’’ učinkom!
Že 30 MINUT po nanosu: zmanjšanje dolžine gub 
do 34,7 % *.  
PO 5 DNEH: močno intenzivirana sinteza kolagena 
I, III in IV (do + 104 %) in hialuronske kisline 
( do + 174 %)**.  
PO 2 MESECIH: viden učinek liftinga (zmanjšanje 
gub do 77 %), zmanjša se volumen gub (do 100 %) 
in njihova globina (do 62 %)***.  
Rezultat: 3-dimenzionalno zmanjšanje gub – od 31 
pa vse do 100 %***! 
Ključne aktivne sestavine: kompleks biomimetičnih 
peptidov

*in vivo študija na 10 prostovoljcih po 1 nanosu po preteku 30 min, 
**in vitro študija, *** in vivo študija na 25 prostovoljkah po 2 mesecih 
uporabe 2x dnevno

ESENCA                                                               30 ml
za normalno do mešano kožo •  visoko koncentrirana 
formula • ‘’anti-pollution’’ delovanje
odlična podlaga za make-up

EDINSTVENO DELOVANJE 
4 BIOMIMETIČNIH 

PEPTIDOV

· zmanjšanje dolžine gube za 
34,7 % že 30 min po nanosu

· popolna formula za  
vsakega posameznika

Visoko koncentrirana formula z intenzivnim 
korekcijskim delovanjem in “anti-pollution’’ 
zaščito.
PO 1 URI: bistveno bolj navlažena koža (+ 42 %) z 
zmanjšano izraženostjo gub - 31 %* .
PO 3 DNEH (in vitro): znatno povečana sinteza 
kolagena: + 49 % in hialuronske kisline: + 46 %**. 
PO 2 MESECIH: odloženo kronološko in foto-
staranje ter za kar 5,5 let mlajši papilarni 
dermis.*** 
Ključne aktivne sestavine: kompleks 
biomimetičnih peptidov, PatcH2O, olje belega 
limnanta, morski kolagen

*in vivo študija na 15 prostovoljcih; ** in vitro študija na kulturi 
fibroblastov po 72-urni inkubaciji *** in vivo študija na 28 
prostovoljcih po 2 mesecih uporabe 2x dnevno

MASKA                                                                      50 ml 
za vse vrste kože • izenačenje tena kože
učinek ‘’čez noč’’ prerojene kože

‘’NEW SKIN EFFECT’’ – Učinek ‘’čez noč’’ 
prerojene kože s posebno patentirano tehnologijo 
bio-aktivnega encima.
Že po prvem nanosu bolj gladka in mehka koža*! 
Ob redni uporabi se zmanjšajo nepravilnosti na 
površini kože**, izenači se njen ten***, koža je bolj 
mehka in vidno zglajena***. 
Ključne aktivne sestavine: tekoči encim papain, 
PatcH2O, sončnično olje, aminokisline, vitamina A 
in E.

*samoocena na 49 prostovoljcih po enkratnem nanosu čez noč, 
**in vivo študija na 41 prostovoljkah po nanosu 2x dnevno po 28 dneh 
uporabe, ***samo ocena na 49 prostovoljcih po nanosu 2x dnevno 
po 21 dneh uporabe 



MEN
Visoko zmogljiva nega moške kože
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1. NEGA ZA MOŠKE

· trojna moč delovanja
· brez mastnih sledi

Napredne, visoko učinkovite formule, lahke, 
hitro vpojne teksture, preprosta uporaba in 
prepričljivi rezultati. To so prednosti izdelkov 
Afrodita Professional MEN, popolnoma prilagojene 
življenjskemu slogu sodobnega moškega!

TRIPLE-ACTION FLUID                                    100 ml
brez parabenov & parafina

- visoko zmogljiva TRIPLE-ACTION formula za 

1. intenzivno HIDRATACIJO, 
2. aktivni ANTI-AGEING in 
3. optimalno ZAŠČITO! 

Povsem prilagojena potrebam moške kože: 
se izjemno hitro vpije ter ne pušča mastnih sledi. 

Ključne aktivne sestavine: ledeno vino, aloe vera



OIL ESSENCES
Dragocene kapljice narave, ujete v steklenički
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S 100 % ČISTIMI 
RASTLINSKIMI OLJI

· za popolno ugodje kože
· brez parafina, sintetičnih 

dišav & barvil

Negovalna, lepotilna olja  so stalni spremljevalci 
nege kože že iz časov starega Egipta. Vsebujejo 
številne blagodejne sestavine (nenasičene 
maščobne kisline, vitamine in minerale), ki dajejo 
koži moč za ohranjanje vitalnosti in naravne 
odpornosti. Kožo optimalno oskrbijo s hranili in 
vlago ter spodbujajo naravni proces obnavljanja. 
Oljne esence Afrodita Professional vsebujejo 
popolnoma naravna olja rastlinskega izvora. 
Medsebojno se olja smiselno dopolnjujejo v 3 
različnih izdelkih, razvitih glede na namen uporabe 
in vrste kože. Olja lahko uporabimo samostojno 
ali po nanosu kreme ali kot dodatek k izbrani 
negovalni kremi (olje v dlani vmešamo v kremo ter 
nanesemo na obraz).

PURE JOJOBA                                                     30 ml
za vse vrste kože

- 100 % naravno, hladno stiskano deviško jojobino 
olje. Idealno za nego vseh vrst kože, tudi mešane 
do mastne. Edinstvena sestava, nadvse podobna 
naravnemu kožnemu sebumu. Zakladnica 
vitaminov A in E. Deluje izrazito negovalno, pomaga 
preprečevati transepidermalno izgubo vlage, kožo 
mehča, gladi ter izboljšuje njeno prožnost. 
Ključne aktivne sestavine: jojobino olje 

NUTRI GOLD                                                       30 ml
za suho in zrelo kožo

- visoko koncentrirana formula 7 naravnih, 
100 % čistih rastlinskih olj in vitamina E. Intenzivni 
negovalni, obnovitveni in antioksidativni učinek. 
Neizčrpen vir esencialnih - omega 3 in 6 - 
maščobnih kislin. Pomaga preprečevati neprijeten 
občutek zategovanja, spodbuja naravni proces 
regeneracije kožnih celic ter deluje pomlajevalno. 
Ključne aktivne sestavine: olje belega limnanta, 
olje koruznih kalčkov, olje žitnih kalčkov, šipkovo 
olje, sončnično olje, sojino in repično olje, vitamin E

EXTRA SENSITIVE                                                  30 ml
za občutljivo in kuperozno kožo

- blažilna sinergija 100 % čistih negovalnih in 
eteričnih olj, obogatena z bisabololom. Anti-stress 
terapija za  občutljivo in kuperozno kožo. Nežno 
neguje in pomirja, krepi naravno barierno funkcijo 
kože ter ščiti pred zunanjimi vplivi. Omili pordelost, 
neprijetno napetost in druge znake vzdraženosti 
kože ter zmanjšuje izraženost drobnih rdečih žilic. 
Ključne aktivne sestavine: olje belega limnanta, 
šipkovo olje, bisabolol, eterična olja brina, ciprese, 
geranije, limone, sivke



Narava. Lepota. Kakovost.

ART OF SPA
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Ohranjati 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 bogatimi kopelmi iz medu in mleka.
 
Umetnina pa ne nastane zgolj z enim samim 
potegom čopiča; nastaja namreč v slojih. Zato tudi 
v Kozmetiki Afrodita sledimo načelu, da je zares 
negovana koža tista, katere negovalni rituali niso 
le redni, temveč tudi sestavljeni iz več zaporednih 
korakov.

RIŽEV PILING ZA OBRAZ & TELO                      350 ml
extra gentle treatment za občutljivo kožo

Vzdrževanje lepe in negovane kože je umetnost – 
ritual nege prični z nežnimi riževimi zrnci in svežino 
zelenega čaja; odstrani odmrle celice kože in 
spodbudi njeno cirkulacijo. 
Ključne aktivne sestavine: organski zeleni čaj, 
riževo mleko

GROZDNI PILING ZA OBRAZ & TELO               350 ml
hydration treatment za vse vrste kože

Vzdrževanje lepe in negovane kože je umetnost – 
ritual nege prični z nežnimi abrazivi in omamnim 
vonjem grozdja; odstrani odmrle celice kože in 
spodbudi njeno cirkulacijo. 
Ključne aktivne sestavine: izvleček penečega vina, 
glicerin 

SLADKORNI PILING ZA TELO                               320 g
extra rich treatment za suho kožo

Vzdrževanje lepe in negovane kože je umetnost 
– ritual nege prični z zrnci rjavega sladkorja in 
‘’zlatim’’ jojobinim oljem; odstrani odmrle celice 
kože in spodbudi njeno cirkulacijo. 
Ključne aktivne sestavine: rjavi sladkor, ‘’zlato’’ 
jojobino olje

SOLNI PILING ZA TELO                                      500 g
detox treatment za suho kožo
z upadlim tonusom

Vzdrževanje lepe in negovane kože je umetnost – 
ritual nege prični z zrnci solnih mineralov Mrtvega 
morja in eteričnimi olji; odstrani odmrle celice kože 
in spodbudi njeno cirkulacijo. 
Ključne aktivne sestavine: sol Mrtvega morja, 
eterična olja
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SWEET HONEY MASKA ZA OBRAZ & TELO    200 ml
nourishing treatment za zelo suho kožo 

Umetnina nastaja v slojih – obudi mehkobo svoje 
kože z oblogo iz matičnega mlečka in kokosovega 
olja. 
Ključne aktivne sestavine: matični mleček, 
kokosovo olje

WHITE CHOCO SOUFFLÉ MASKA 
ZA OBRAZ & TELO                                                200 ml
pampering treatment za vse vrste kože

Umetnina nastaja v slojih – obudi mehkobo svoje 
kože z oblogo iz kakavovega masla in guarane z 
lipolitičnim učinkom. 
Ključne aktivne sestavine: kakavovo maslo, 
izvleček guarane 

ENERGIJSKI BALZAM ZA OBRAZ & TELO     200 ml
skin elasticity treatment za vse 
vrste kože z upadlim tonusom

Zadnji nanos tvojega negovalnega rituala naj 
ohranja mehkobo kože in še poveča učinek 
predhodne nege. Posezi po poživljajočem balzamu 
z izjemnim čebeljim voskom in negovalnimi olji.
Ključne aktivne sestavine: čebelji vosek, botanična 
olja

GROZDNI SORBET ZA OBRAZ & TELO           200 ml
firming treatment za vse vrste kože

Zadnji nanos tvojega negovalnega rituala naj 
ohranja mehkobo kože in še poveča učinek 
predhodne nege. Izboljšaj elastičnost kože z močjo 
tigrove trave ter antioksidanta resveratrola.
Ključne aktivne sestavine: tigrova trava, resveratrol

 ZELENI ČAJ LOTION ZA TELO                           200ml 
refreshing detox treatment za vse vrste kože

Zadnji nanos tvojega negovalnega rituala naj 
ohranja mehkobo kože in še poveča učinek 
predhodne nege. Detoksificiraj in učvrsti kožo z 
izvlečkom črnega bezga in svežino ekološkega 
zelenega čaja.
Ključne aktivne sestavine: ekološki zeleni čaj, 
izvleček črnega bezga

WHITE CHOCO MASLO ZA TELO                        200 ml
pampering treatment za vse vrste kože

Zadnji nanos tvojega negovalnega rituala naj ohranja 
mehkobo kože in še poveča učinek predhodne nege. 

‘’Posladkaj’’ se z maslom bele čokolade, obogatene 
z vitaminom E. 
Ključne aktivne sestavine: naravna masla, 
vitamin E

SWEET HONEY MASLO ZA TELO                     200 ml
extra rich treatment za suho kožo

Zadnji nanos tvojega negovalnega rituala naj ohranja 
mehkobo kože in še poveča učinek predhodne nege. 
Prepusti se negovalni moči karitéjevega masla in 
vlažilnemu dotiku kokosove vode. 
Ključne aktivne sestavine: karité maslo, kokosova 
voda



ANTI-CELLULITE
Hitri, opazni, dolgotrajni rezultati
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Multiplicirajte in vzdržujte v kozmetičnem salonu 
dosežene rezultate z odličnimi izdelki, ki jih odlikuje 
preverjena učinkovitost, potrjena s številnimi 
izkušnjami iz prakse in znanstvenimi študijami.

Z izjemnim kompleksom aktivnih sestavin 
spodbujajo: razgradnjo maščob, obnovo 
poškodovanega vezivnega tkiva, prekrvavitev 
in metabolizem v koži, izločanje vode in drugih 
zaostalih produktov presnove, nastajanje kolagena 
in elastina ...

GEL PROTI CELULITU                                      150 ml
lipolitični & drenažni & učvrščevalni učinek
hladilni učinek •  dermatološko testirano

- z amazonskim rastlinskim kompleksom in 
hladilnim učinkom stimulira prekrvavitev kože. 
Z vsakodnevno nego se aktivirajo in ohranjajo 
procesi odpravljanja celulita (lipolitični in drenažni 
učinek), obnavlja vezno tkivo in poveča čvrstost 
kože. Zjutraj in zvečer gel vmasirajte v kožo, kjer so 
celulitne obloge. 
Ključne aktivne sestavine: bodeča lobodika, 
izvlečka guarane in cekropije

KREMA ZA UČVRŠČEVANJE SKIN FIRMING 150 ml
učvrščevanje & napenjanje kože

- posebej priporočljiva po anticelulitni negi, v času 
hujšanja in za preprečevanje ohlapnosti kože zaradi 
procesov staranja. Že po prvi negi je koža bolj napeta 
in gladka. Po nekaj dneh se izboljša struktura, 
čvrstost in elastičnost kože. Zjutraj in zvečer 
uporabite za nego celega telesa ali za posamezne 
predele (npr. prsi, trebuh, noge ...). 
Ključne aktivne sestavine: izvleček guarane, tigrova 
trava, izvleček tropskega mandlja, izvleček črnega 
bezga

KREMNI GEL LIPO DETOX FINISH - STEP 4  150 ml 
mikrocirkulacija & lipoliza 
toplotni učinek •  dermatološko testirano

- pospeši razstrupljanje kože, zmanjša skladiščenje 
maščob v podkožju ter omili pojavnost celulita. 
Zjutraj in zvečer ga vmasirajte v kožo, prizadeto s 
celulitom. Ščemenje, rdečica in občutek gretja so 
pričakovani učinki na koži. 
Ključne aktivne sestavine: izvleček svetega lotusa, 
arnike, breze, divjega kostanja, pantenol, beta 
glukan, eterično olje črni poper, vitamin A in E

PREVERJENA 
UČINKOVITOST

· nepogrešljiva nadaljna nega doma
· anti-celulitna nega & 

oblikovanje telesa



SLOVARČEK
aktivnih sestavin
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A

AHA KISLINE
- spodbujajo luščenje odmrlih kožnih celic in s tem omogočajo 
boljšo penetracijo izdelkov, ki jih nanašamo v okviru nadaljevalne 
nege. Pospešijo nastajanje kolagena, hialuronske kisline in drugih 
glikozaminoglikanov. Rezultat delovanja je zglajen kožni relief, 
poenoten ten kože, okrepljena zaščita kože ter svež, vidno pomlajen 
videz. 

ALANTOIN
- znanstveno dokazano blagodejno deluje pri regeneraciji kože in 
stimulira rast epitelija. Preprečuje draženje kože, okrepi zaščitno 
plast in ščiti pred izgubo vlage. 

ALOE VERA
- koži prinaša obilo vlage ter jo pomirja.

AMAZONSKI KOMPLEKS
- sinergija aktivnih sestavin »deževnega pragozda« rešuje probleme 
mešane do mastne kože. Deluje kot skupek antioksidantov, vlaži in 
regenerira kožo. Dokazano zmanjšuje pojav mozoljev in ogrcev ter 
na koži ustvarja mat videz. 

AMINOKISLINE
- gradnik osnovnih kožnih beljakovin – kolagena in elastina. 
Sintetizirane beljakovine igrajo ključno vlogo pri rasti tkiv, las, 
nohtov, predvsem pa pri obnavljanju kože. V koži opravljajo različne 
funkcije in sodelujejo v številnih metabolnih procesih. 

ARGANOVO OLJE
- hladno stiskano organsko olje z do 80% vsebnostjo omega-3, 
omega-6 ter omega-9 nenasičenih maščobnih kislin, je eden 
najbogatejših virov visoko vrednih hranil. Kožo vlaži in jo z visoko 
vsebnostjo vitamina E, ki deluje antioksidativno, ščiti pred izgubo 
vlage. Koža je po uporabi zaščitena in elastična. 

AVOKADOVO OLJE
- sestoji iz 85 % nenasičenih maščobnih kislin, glavne sestavine 
pa so palmitinska, oleinska in linoleinska kislina. Olje izboljša 
elastičnost in videz kože, predvsem suhe in hrapave.

B 

BETA GLUKAN
- spada med naravne polisaharide. Nahaja se v celični steni ovsa, 
ječmena, gob in kvasovk. Spodbuja celično delitev in obnovo kože 
ter uničuje proste radikale v koži. Koži pomaga ohranjati optimalno 
vlago in prožnost. 

BHA KISLINA
- oz. salicilna kislina ima keratolitični učinek, saj razgrajuje 
odmrle kožne celice. Vpliva tudi na odpiranje in čiščenje zamašenih 
lojnic. Učinkujejo antibakterijsko, protivnetno, adstringentno in 
posledično zmanjšujejo nastajanje mozoljev, ogrcev ter aken. 

BIO-AKTIVNI PEPTIDI
- celice spodbudijo, da se hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, 
elastina in hialuronske kisline. Posledično upočasnijo kronološko 
in foto-staranje kože ter jo vsestransko pomladijo: kožo opazno 
učvrstijo, zgladijo kožni relief ter delujejo z intenzivnim učinkom 
korekcije gub.

BIOMIMETIČEN PENTAPEPTID
- posnema edinstven protein iz strupa morske vetrnice (APHC1). 
Slednji deluje kot inhibitor receptorja za bolečino TRPV1 ter kot tak 
izkazuje izjemen potencial za pomirjanje občutljive, prekomerno 
reaktivne kože.

BISABOLOL
- je najdragocenejši produkt iz lesa Candeie. Deluje blago protivnetno 

ter učinkovito pomirja kožo. Pomaga pri obnavljanju kože.

BODEČA LOBODIKA
- ima izjemen drenažni učinek, pospeši proces čiščenja kože, 
prekrvavitev kože, krepi stene kapilar in zmanjšuje njihovo 
prepustnost.

BOTANIČNA OLJA
- ohranjajo in obnavljajo naravno maščobno zaščito v zgornji 
plasti kože; izboljšujejo njeno strukturo, podpirajo njeno naravno 
obnavljanje in preprečujejo prezgodnje staranje.

C, Č

CERAMIDI
- spodbujajo naravni proces obnove hidrolipidnega sloja povrhnjice 
in s tem preprečujejo izgubljanje vlage. Vzpostavljajo dolgotrajno 
zaščito pred prezgodnjim procesom staranja in kožo ščitijo pred 
škodljivimi zunanjimi vplivi.  

CINKOV OKSID
- je anorganska spojina, ki jo najdemo v izdelkih za zaščito kože 
pred UV-žarki. Blaži znake občutljivosti in pomaga pri hitrejši obnovi 
kožnih celic, odpravlja težave z aknasto kožo.

ČEBELJI VOSEK
- ublaži znake občutljivosti zaradi svojega okluzivnega učinka in ščiti 
pred izgubo vlage. Poleg tega daje konsistenco kozmetičnim 
proizvodom.

E

ENCIM PAPAIN
- je rastlinski encim, pridobljen iz nezrelega sadeža papaje. Njegova 
vloga v kozmetičnih izdelkih je luščenje odmrlih kožnih celic, da se 
le-te lahko aktivno obnavljajo. Po negi z izdelki, ki vsebujejo encim 
papain je koža bolj zdravega videza.

ETERIČNA OLJA
- najboljše kar nam lahko ponudi narava! S svojo čudežno sestavo 
že tisočletja blagodejno vplivajo na človeški organizem.

ETERIČNO OLJE BRINA
- odlično za nego mastne in aknaste kože, kože z razširjenimi 
kapilarami ter pri postopkih odpravljanja celulita. 
Krepi mikrocirkulacijo kože in pospešuje proces čiščenja kože.

ETERIČNO OLJE CIPRESE
- pospešuje kapilarno prekrvavitev kože, oži  žleze lojnice in 
znojnice ter deluje adstringetno. Pospešuje proces čiščenja kože.

ETERIČNO OLJE ČAJEVCA
- deluje močno antibakterijsko in adstringentno, pomaga v boju proti 
glivicam ter zmanjšuje izločanje sebuma.

ETERIČNO OLJE ČRNEGA POPRA
- posebej cenjeno zaradi svojih antibakterijskih lastnosti. 
Pospešuje prekrvavitev, zato je posebej primerno za uporabo pri 
anticelulitnih in športnih masažah.

ETERIČNO OLJE GERANIJE
- uravnava izločanje sebuma. Odlično deluje proti aknam in regulira 
ravnovesje med mastno in suho kožo, blaži dražečo ali pordelo kožo 
ter je primerno za nego zrele kože, še posebej tiste, ki je podvržena 
tudi in predvsem hormonskemu staranju.

ETERIČNO OLJE LAVANDE (sivke)
 - ima izreden učinek pomirjanja kože pri opeklinah, razdraženosti 
in hiperemiji. Nepogrešljivo je tudi pri negi aknaste kože, pospešuje 
čiščenje in ima blago antibakterijsko delovanje.



ETERIČNO OLJE LIMONE
- spodbuja vitalizacijo tanke in suhe kože ter pospešuje njeno 
prekrvavitev. Uporablja se tudi za nego mastne, nečiste kože, saj 
med drugimi tudi uravnava izločanje sebuma.

ETERIČNO OLJE ROŽMARINA
- znano po izjemnem stimulativnem delovanju. Na kožo deluje blago 
antibakterijsko, jo poživi in spodbuja čiščenje kože. Primerno za 
specialno nego nečiste in aknaste kože. 

F

FIFLOW BB61
- je zasnovan na sinergičnem delovanju izbranih perfluoroogljikov 
farmacevtske kakovosti, nase veže kisik iz zraka, ga prenese v 
dermis ter sprosti, hkrati poživi tudi mikrocirkulacijo kože. Poleg 
tega nase veže odpadni ogljikov dioksid ter ga odstrani iz kože. 

FITOAMIN BIOKOMPLEKS
- sestavlja izvleček mimoze in pet aminokislin. Podpira celični 
metabolizem, deluje regenerativno in okrepi naravni vlažilni faktor. 

G

GLICERIN
- uravnava ravnovesje naravne hidratacije kože: vlaži, zmehča in 
zadržuje vlago.

GLIKOLNA KISLINA
- zaradi majhnih molekul prodre v globlje plasti kože, ostrani odmrle 
celice na povrhnjici ter tako pospeši rast novih. S tem upočasnjuje 
procese staranja kože. 

H

HIALURONSKA KISLINA
- 100% naravna hialuronska kislina ima sposobnost intenzivnega 
prodiranja v globlje plasti kože, kjer zagotavlja optimalno vlaženje 
ter preprečuje izgubo vode skozi povrhnjico. S tem se povečata 
navlaženost in elastičnost kože, ki je vidno bolj napeta in gladka.

I

IZVLEČEK ARNIKE
- deluje blago antioksidativno in pomirja kožo. 

IZVLEČEK BREZE
- deluje s prečiščevalnim učinkom ter pri blaženju pojavnosti 
celulita.

IZVLEČEK CEKROPIJE
- izvleček skorje rastline Cekropia Obtusa, ki uspeva v amazonskem 
pragozdu. Odlikuje jo izjemna diuretična moč, pospešitev čiščenja 
in lipolitično delovanje.

IZVLEČEK ČRNEGA BEZGA
- deluje izrazito diuretično in je posebej priporočljiv pri negi mastne 
kože in las.

IZVLEČEK DIVJEGA KOSTANJA
- krepi stene kapilar ter pospešuje prekrvavitev kože. Poleg tega 
zmanjša občutek utrujenih, težkih nog.

IZVLEČEK GINKA
- vsebuje številne antioksidante, ki preprečujejo poškodbe kožnih 
celic zaradi škodljivih vplivov okolja. Deluje anti-age in pospešuje 
prekrvavitev kože.

IZVLEČEK GINSENGA
- spodbuja prekrvavitev kože in krepi njeno obrambno funkcijo. 
Deluje regenerativno in z anti-age učinkom.

IZVLEČEK GRAHA
- bogat z sestavinami, ki vplivajo na sintezo, organizacijo in zaščito 
kolagena. Kožo ščiti pred delovanjem prostih radikalov in škodljivimi 
vplivi iz okolja. Spodbuja fiziološke procese kože ter krepi njeno 
naravno ravnovesje. Stimulira celični metabolizem kože, jo ščiti, 
ohranja njeno elastičnost in navlaženost.

IZVLEČEK GUARANE
- imenujemo tudi ‘’eliksir dolgega življenja’’. Z visoko vsebnostjo 
kofeina pospešuje prekrvavitev in čiščenje kože. Zaradi lipolitičnega 
učinka se uporablja v anticelulitnih tretmanih.  

IZVLEČEK HAMAMELISA
- ali izvleček virginskega nepozebnika; deluje adstringetno in je 
primeren za nego občutljive, tanke, h kuperozi nagnjene kože. Kožo 
navlaži, jo očisti in oži pore. 

IZVLEČEK HRASTA
- deluje adstringetno.

IZVLEČEK INDIJSKE SENE
- rastlinska alternativa hialuronske kisline. Ščiti in obnavlja 
občutljivo kožo. Ima dolgotrajni vlažilni učinek, zato je posebej 
primeren za suho, hrapavo kožo.

IZVLEČEK KAMILICE
- kožo pomirja in deluje blagodejno.

IZVLEČEK KOPRIVE
- kožo čisti in pospešuje prekrvavitev lasišča ter tonizira.

IZVLEČEK KORENČKA
- izboljša videz suhe kože, zmanjšuje luščenje. Koži daje prožnost 
ter regenerira.

IZVLEČEK RJAVE ALGE
- reaktivira 14 genov, ki spodbudijo sintezo kolagena, elastina 
in hialuronske kisline. S tem sodelujejo pri obnavljanju 
ekstracelularnega matriksa in poskrbijo za transformacijo kože. 
Rezultat je pomlajevalni učinek - napeta koža in zmanjšanje gub.

IZVLEČEK ROŽMARINA
- deluje antioksidativno, adstrigentno ter se uporablja za 
deodoriranje.

IZVLEČEK SLEZA
- mehča in vlaži nežno, krhko kožo. 

IZVLEČEK SVETEGA LOTUSA
- odlikuje odlično anticelulitno delovanje na dveh ravneh: pospešuje 
razgradnjo in zmanjšuje skladiščenje maščobnih blazinic v celicah 
podkožja, istočasno omejuje nastanek novih aktivnih maščobnih 
celic.

IZVLEČEK TROPSKEGA MANDLJA
- z visoko vsebnostjo polifenolov izboljša biomehanske lastnosti 
kože, čvrstost in elastičnost kože ter pomaga pri odpravljanju 
hiperpigmentacije na koži.

J

JOJOBINO OLJE
- zlato-obarvan tekoč vosek, vsebuje vitamine A in E ter številne 
minerale. Pomaga preprečevati transepidermalno izgubo vlage, 
kožo mehča, izboljšuje njeno prožnost. S svojo edinstveno sestavo 
in nekomedogeno naravo je priporočljivo tudi za nego mastne kože.
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K

KAKAVOVO MASLO
- naravno maslo, ki je bogat vir lipidov (vključno s trigliceridi iz 
maščobnih kislin) ter vitaminov A in E. Kožo nahrani in ščiti pred 
zunanjimi vplivi, deluje antioksidativno, uporablja se za zaščito las in 
pomaga zmanjšati pojav brazgotin.  

KARITEJEVO MASLO
- je eksotična sestavina pridelana iz semen karitejevega drevesa, 
izjemno bogata z antioksidanti, maščobnimi kislinami in vitamini. 
Spodbuja obnovo celic, obnavlja hidro-lipidni plašč kože ter pomaga 
ščititi pred zunanjimi dejavniki. Na kožo deluje z izjemno vlažilno in 
hranljivo močjo.

KOKOSOV GLUKOZID
- izjemno blago in negovalno sredstvo za penjenje. Je naravnega 
izvora (iz sladkorjev in kokosa) in biološko razgradljivo.

KOKOSOVA VODA
- bogata s proteini, aminokislinami, encimi, vitamini in minerali. 
Kožo intenzivno vlaži in  spodbuja zdravo rast celic.

KOKOSOVO OLJE
 - 100 % naravno hladno stiskano olje organske pridelave, ki je 
bogat vir vitamina E in maščobnih kislin. Olje se zelo dobro vpija v 
kožo, je lahko in nežno ter čudovito odišavi, saj je deviško in ima svoj 
popolnoma naraven vonj. Kožo vlaži, ji vrača sijaj, daje nežnost in 
prožnost. Z zaščitnim filmom zmanjšuje dehidracijo kože.

L

LEDENO VINO
- pridobljeno iz vina Vidal  in modrega pinota (Vidal Blanc in Pinot 
Noir), ki uspevata na vinorodnih območjih Švice, je ta s polifenoli 
(antioksidanti) bogata sestavina vgrajena v nosilno osnovo 
polisaharida – perujsko ‘’taro’’ (Cesalpinia Spinosa). Ob mehanskem 
stiku s kožo se aktivne snovi sprostijo in omogočijo pomlajevalne 
učinke.

LIPOSOMI AE
- intenzivno vlažijo, regenerirajo in spodbujajo nastajanje kolagena.

M

MANDLJEVO OLJE
- naravni emolient, ki nadomešča prisotnost naravnih lipidov, kožo 
mehča in jo navlaži. Z vitaminoma A in E pomaga pri obnavljanju 
kože in deluje blažilno.

MATIČNI MLEČEK
- produkt narave z visoko biološko vrednostjo. Vsebuje številne 
vitamine, minerale, proteine, sladkorje, lipide in aminokisline. 
Povečuje čvrstost kože, upočasnjuje procese staranja, kožo pomirja 
in deluje rahlo antibakterijsko.

MIKROKAPSULE VITAMINA E
- vgrajen v sfere (kapsule so iz naravnih polimer algin, agar), ki 
ga ščitijo pred oksidacijo in degradacijo nudi koži zaščito pred 
negativnimi oksidativnimi vplivi prostih radikalov ter ji zagotavlja 
prepotrebno vlago.  

MLEČNA KISLINA
- se nahaja v mlečnih izdelkih, paradižnikih, borovnicah. 
Nepogrešljiva pri čiščenju por. Poleg tega kožo izdatno navlaži. 

MORSKA SOL (sol iz mrtvega morja)
- pridobljena z naravno kristalizacijo soli v solnih bazenih. Poleg 
natrijevega klorida vsebuje tudi precej ostalih mineralov (kalcij, 
magnezij, brom, kalij). Na kožo deluje razstrupljevalno in očiščevalno. 
Kožo revitalizira ter poskrbi za hitrejšo obnovo kožnih celic. 

MORSKI KOLAGEN
- patentirane mikrosfere morskega kolagena ob nanosu prodrejo v 
zgornje plasti epidermisa, intenzivno vežejo nase vlago in nabreknejo 
v 10-krat večji volumen. Zagotavljajo učinkovito zmanjšanje gub v 1 
uri od nanosa ter vidno napnejo kožo.

N

NARAVNA MASLA
- obogatena z antioksidanti spodbujajo obnovo kožnih celic, negujejo 
in kožo ščitijo pred škodljivimi zunanjimi dejavniki. 

NATRIJEV HIDROGENKARBONAT
- z dvigom pH vrednosti prekine delovanje AHA kislin ter tako ustavi 
proces eksfoliacije izven želenih rezultatov.

NENASIČENE MAŠČOBNE KISLINE
- so rastlinskega izvora, delimo jih na omega 3 in omega 6 maščobne 
kisline. Kožo nahranijo, obnavljajo, ščitijo pred zunanjimi vplivi ter 
delujejo blag protivnetno.

NIACINAMID
-  pomaga pri zmanjšanju pojava aken, izboljša navlaženost 
kože ter pomirja občutljivo kožo. Po uporabi izdelkov z vgrajenim 
niacinamidom se izboljša izgled starajoče se kože, ten kože postane 
enakomernejši, stimulirano je popravljanje poškodb DNA kožnih 
celic.

O

OLJE BELEGA LIMNANTA
- velja za enega najboljših emolientov, saj je naravni vir trigliceridov, 
karotenoidov in tokoferola. Z vitamini in več kot 90% vsebnostjo 
dolgih verig maščobnih kislin zagotavlja intenzivno regeneracijo in 
antioksidativno delovanje.

OLJE GROZDNIH PEČK
- je bogat vir vitaminov in nenasičenih maščobnih kislin. Spodbuja 
naravno delovanje kože in deluje kot antioksidant. Olje grozdnih pečk 
se hitro vpije v kožo in neguje, zato je primerno za vse vrste kože, 
predvsem za nego zrele ter suhe kože.

OLJE ŽITNIH KALČKOV
- je izjemno hranljivo olje, saj je prava zakladnica vitaminov 
(provitamin A, vitamin E) in nenasičenih maščob. Koži izboljšuje 
njeno regenerativno sposobnost. Izjemna moč olja najučinkoviteje 
deluje na suhi koži.

ORGANSKI ZELENI ČAJ
- bogat vir flavonoidov z močnim antioksidativnim delovanjem. 
Kožne celice ščiti pred poškodbami, ki nastanejo kot posledica 
delovanja prostih radikalov.

P

PANTENOL
- ali provitamin B5 kožo vlaži, pospešuje delitev celic kože, blaži 
tudi vneto kožo. Učinkovit je pri pomirjanju srbečice in pomiritvi 
razdražene, pordele in opečene kože.

PATCH2O
- edinstvena tehnologija PatcH2O deluje kot zaščitni in hkrati 
negovalni H2O obliž. Na površini kože ustvari hidrofobno plast, ki 
zmanjšuje oziroma preprečuje izgubo vode zaradi izhlapevanja.

PEKTIN
- deluje kot emolient, vlaži in uravnava pH kože. V  kozmetični 
industriji se uporablja kot stabilizator. Pridobiva se iz jabolk in lupin 
citrusov. Krepi zaščitno funkcijo kože in je primeren za vse tipe kože, 
tudi občutljivo.



PENEČE VINO
- z opojnim vonjem po grozdju predstavlja dragoceno naravno 
antioksidativno sestavino, ki spodbuja učinkovito anti-age zaščito 
kože.

PEPTID KARNOZIN
- močan antioksidant, ki nevtralizira razdiralno moč prostih 
radikalov. Podaljša življenjski cikel celic, spodbuja nastajanje 
kolagena in celično membrano ščiti pred nezaželenimi procesi v 
dermisu, ki bi pospešili staranje kože.

PROVITAMIN A (beta karoten)
- deluje antioksidativno z nevtraliziranjem prostih radikalov. 
Pozitivno učinkuje na celjenje ran ter kožo ščiti pred škodljivimi  
posledicami UVA in UVB žarkov. Zmanjšuje luščenje na površini 
kože, zato je še posebej primeren za nego zahtevne, suhe kože. 

R

REPIČNO OLJE
- pomaga pri zmanjševanju videza brazgotin, primerno pa je tudi za 
masaže, saj kožo navlaži in nahrani, zaščiti pa jo tudi pred delovanjem 
škodljivih prostih radikalov, ki povzročajo pojav prezgodnjih znakov 
staranja.

RESVERATROL
- je močen, naraven antioksidant, ki v svoji čisti, enkapsulirani 
obliki deluje pomlajevalno, celice ščiti pred poškodbami, nastalimi 
kot posledica izpostavljenosti sončnim žarkom ter poenoti ten kože.

RIŽEVO MLEKO
- naravni antioksidant in bogata zakladnica vitaminov A in E. 
Spodbuja obnavljanje kožnih celic, kožo bogato nahrani in neguje.

RJAVI SLADKOR
- učinkovito odlušči površinski sloj odmrlih celic povrhnjice. Po 
uporabi je koža dobro očiščena, gladka in mehkega otipa.

S

SALICILNA KISLINA
- BHA kislina z izrazitim čistilnim in komedolitičnim delovanjem. 
Omili pojav aken in deluje blago antibakterijsko. V večjih 
koncentracijah deluje keratolitično (lušči poroženele plasti 
povrhnjice).

SOJINI IZOFLAVONI
- GENISTEIN (najbolj zastopan sojin izoflavon) je fitoestrogen iz soje 
v aktivni liposomski obliki, kar mu omogoča penetriranje v globje 
plasti kože. Tam se  veže na beta-estrogen receptorje (opravljajo 
funkcijo estrogena) in stimulira produkcijo kolagena ter preprečuje 
degradacijo obstoječega.

SOJINO OLJE
- vsebuje veliko maščobnih kislin (oleinsko, linolensko in 
palmitinsko), vitamin E, lecitin, vitamine A. Mehča in vlaži kožo ter ji 
vrača sijaj, nežnost in prožnost.

SONČNIČNO OLJE
- je naraven vir vitamina E, ki spada med naravne antioksidante. Ima 
blažilni učinek ter kožo nahrani.

Š

ŠIPKOVO OLJE
- bogato z vitamini, omega 3, omega 6 maščobnimi kislinami  in  
beta karoteni se uporablja za obnavljanje kože ter zmanjšuje kožne 
nepravilnosti. Lipidi, prisotni v šipkovem olju, so podobni koži 
lastnim lipidom, zato se olje z lahkoto vpija v kožo in na njej ne pušča 
masnega filma.

T

TIGROVA TRAVA (Centella asiatica)
- namenjena predvsem učvrstitvi in glajenju kože. Pripomore k 
učvrstitvi in obnovi kože. Blaži znake občutljivosti.  

U

UVA- in UVB-filtri
- ščitijo pred nevarnimi UV-žarki in s tem pomagajo ščititi pred 
fotostaranjem, pigmentacijskimi motnjami, opeklinami in razvojem 
kožnega raka. UVA- filter ščiti pred UVA-žarki, ki so prisotni vse 
leto (tudi v oblačnih dneh) in predstavljajo 95 % vseh ultravijoličnih 
žarkov. UVB-filter ščiti kožo pred UVB-žarki, ki predstavljajo 5 % 
ultravijoličnega sevanja.

V

VITAMIN A (rastlinska alternativa)
- spodbuja medcelično izmenjavo snovi in obnavljanje kožnih celic. 
Poveča sintezo kolagena in zmanjša se opaznost gub. Je izvleček 
semena rastline Vigna aconitifolia (ang. moth bean) iz Azije in se 
uporablja v prehrani in tradicionalni medicini.

VITAMIN B3
- poimenujemo tudi niacinamid; opazno izboljša aknasto kožo in 
nepravilnosti na njej. Kožo izdatno navlaži in pomiri.

VITAMIN C
- učinkovit in priljubljen v kozmetiki. Lovi proste radikale in varuje 
pred prezgodnjim staranjem kože.

VITAMIN E
- nudi koži zaščito pred negativnimi oksidativnimi vplivi prostih 
radikalov ter ji zagotavlja prepotrebno vlago ter ščiti pred 
prezgodnjim staranjem.

VLAŽILNI KOMPLEKS
- sestoji iz prepleta sestavin, ki ščitijo kožo pred izgubo vlage in jo 
hkrati intenzivno vlažijo.

Z

ZLATO
- v svoji najčistejši obliki (24 karatov) dokazano učinkuje v smislu 
pomlajevanja kože ter izboljšanja tonusa kože. Zlato aktivira 
elektrone v celicah kože, kar spodbudi proces celične komunikacije, 
obnove in rasti celic (vzpostavlja naravne procese v koži). Po nanosu 
se poveča gladkost, navlaženost in čvrstost kože* (*in vivo študije).
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KONTAKT

KOZMETIKA AFRODITA d. o. o.
Kidričeva 54, SI-3250 Rogaška Slatina
t   00386 3 812 11 60 
f   00386 3 812 11 74 
e  professional@kozmetika-afrodita.si
w  www.kozmetika-afrodita.com

Izdelki Afrodita Professional HOME CARE 
so na voljo v izbranih kozmetičnih salonih, 
v trgovini na sedežu podjetja 
ter v naši spletni trgovini: 
webshop.afroditacosmetics.com



Skenirajte QR kodo in prelistajte posodobljen 
katalog Home Care na naši spletni strani.

www.kozmetika-afrodita.com


