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V največje zadovoljstvo mi je, da sem v službi lepote že od leta 1970, ko sem z 
ustanovitvijo Kozmetike Afrodita uresničila svojo veliko željo po proizvajanju 
vrhunskih kozmetičnih izdelkov. Iz želje in temeljne ideje je nastala čudovita zgodba 
o vodilni slovenski hiši lepote, o blagovni znamki, ki danes z več kot 620 različnimi 
kozmetičnimi izdelki navdušuje porabnike v 20 državah sveta. 
V izdelkih Kozmetike Afrodita so združeni najnovejši izsledki znanosti, najboljše 
naravne učinkovine in velik ustvarjalni navdih vseh mojih sodelavcev. Naše izdelke 
razvijamo v kompleksu lastnih razvojnih laboratorijev, kjer jih tudi preizkusimo 
z natančnimi fizikalno-kemijskimi in mikrobiološkimi testi. Dermatološke teste 
in teste učinkovitosti pa opravljajo na svetovno priznanih neodvisnih institucijah. 
Veliko in konstantno kakovost naših izdelkov potrjuje tudi izpolnjevanje zahtev 
mednarodnega standarda ISO 22 716, ki izhaja iz načel ključnega stebra nove 
evropske zakonodaje na področju kozmetike – Good Manufacturing Practices (GMP).
V Kozmetiki Afrodita verjamemo v moč narave, zato v izdelke, razvite po lastnih 
recepturah, v zajetni meri vgrajujemo le preverjeno najboljše naravne aktivne 
sestavine ter vedno bolj izločamo nenaravne primesi, kot so parabeni, parafin, 
silikoni, vazelin, umetna barvila in sintetične dišave. Naši izdelki tako vsebujejo do 
96,5 % naravnih sestavin, poleg tega pa si prizadevamo, da izbiramo sestavine iz 
ekološke pridelave. Ker spoštujemo življenje in možnost svobodne izbire, izdelkov 
niti v končni niti v nobeni vmesni razvojni fazi ne preizkušamo na živalih, na tej 
podlagi pa že vrsto let izbiramo tudi dobavitelje surovin.
Pohvalimo se lahko z neustavljivim razvojem in vlaganjem v inovacije. Nenehno smo 
v iskanju novih razvojnih rešitev, inovativnih patentov in revolucionarnih sestavin, na 
podlagi katerih vsako leto razvijemo več kot 60 novih izdelkov. 
Verjamem, da ste se z izdelki Kozmetike Afrodita že srečali na enem izmed številnih 
maloprodajnih mest. Če pa jih še niste doživeli v ‘živo’, naj vam bo pri izbiri nege ‘po 
meri’ v pomoč knjižica, ki jo držite v roki. Na naslednjih straneh vam predstavljamo 
nasvete za popolno nego kože obraza in telesa (pozabili pa nismo niti na lase), skupaj 
z Afroditnimi kozmetičnimi rešitvami. Verjamem, da boste v naši res raznoliki ponudbi, 
ki ustreza potrebam najrazličnejših vrst kože, našli prav tisto, ker potrebujete.

Danica Zorin Mijošek

P.S. Za nakup izdelkov kliknite webshop.afroditacosmetics.com ali nas poiščite na prodajnih mestih.Ko
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Resnična lepota 
NIMA ČASOVNIH OKVIRJEV
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KORAK1 DO LEPE KOŽE

Če ste prepričani, da za čiščenje 
kože zadostuje voda, živite v 
zmoti, ki vaši koži najverjetneje 
onemogoča, da bi zasijala v vsej 
svoji lepoti. Ker se v olju topne 
sestavine nečistoč v vodi ne topijo, 
jih zgolj z njo namreč ni mogoče 
odstraniti. Potrebujete kakovostno 
kozmetično čistilo, pripravljeno 
glede na potrebe vaše kože. Brez 
redne in pravilne uporabe takšnega 
izdelka še tako kakovostna 
kozmetična nega na vaši polti ne bo 
dosegla pravega učinka. 

NEŽNO ČIŠČENJE ALI 
ZAKAJ VODA NI DOVOLJ

Kožo ne čistite le pred spanjem, pač pa tudi zjutraj. Koža je ponoči najbolj aktivna ter na svojo 
površino izloča maščobo in lastne presnovne izločke, ki jih je potrebno zjutraj odstraniti. Čiščenje 
kože mora biti temeljito, a nežno. Zakaj je to tako pomembno? Ker s čistilnim sredstvom s kože 
odstranite odvečni sebum in trde delce, ki jih prekrije loj. Med njimi niso le prah in saje, pač pa so 
tudi soli in sečnina, ki ostanejo, ko znoj izhlapi, ter bakterije in ostanki kozmetičnih izdelkov.

1ČIŠČENJE

ZA VSE VRSTE KOŽE
ČISTILNI GEL

S kože učinkovito 
odstrani odvečno 

maščobo, ličila 
in druge nečistoče 

ter jo z dodano 
hialuronsko kislino 

hkrati vlaži. 

ZA SUHO IN 
OBČUTLJIVO KOŽO 

ČISTILNO 
MLEKO SOFT

Nežno odstrani obrazna 
in očesna ličila ter druge 
nečistoče. Z bisabololom 
in s hialuronsko kislino 

kožo pomirja. Ne vsebuje 
alkohola.

ZA POPOLNOMA 
VSAKO KOŽO, TUDI 

NAJOBČUTLJIVEJŠO
MICELARNA RAZTOPINA

Inovativna micelarna 
sestava kot magnet nase 

veže nečistoče in ličila 
ter kožo tako očisti z 

neverjetno nežnostjo – 
povsem brez drgnjenja. 

ZA NORMALNO DO 
MASTNO KOŽO
ČISTILNA PENA

Kožo temeljito očisti in 
razmasti, pri čemer s 

hialuronsko kislino in z 
izvlečkom limone ohranja 
njeno svežino in voljnost. 
Odstranjuje tudi očesna 

ličila. 
4



DO LEPE KOŽE

ZA NORMALNO 
DO MASTNO KOŽO

TONIK
Vsebuje izvleček hamamelisa, 
ki uravnava izločanje maščobe 

in zožuje razširjene pore. S 
hialuronsko kislino in z izvlečkom 
limone kožo hkrati vlaži, ji povrne 
njen naravni pH ter jo poživi. Ne 

vsebuje alkohola.

ZA SUHO IN 
OBČUTLJIVO KOŽO 

TONIK SOFT
S hialuronsko 

kislino in z bisabololom 
kožo navlaži in pomiri, 
ji povrne njen naravni 

pH ter spodbudi proces 
obnavljanja. Ne vsebuje 

alkohola.

ZA VSE VRSTE KOŽE
KREMNI PILING

Z zrnci iz marelice 
in alantoinom nežno 

odlušči odmrle 
celice ter spodbuja 
obnavljanje. Enkrat 
do dvakrat na teden 
oziroma takrat, ko je 

potrebno, ga nanesite 
na vlažno kožo in jo 

masirajte minuto 
ali dve. 

                                           KO KOŽA POTREBUJE VEČ
•  SOS POMIRJEVALNA MASKA umirja izražene znake vzdraženosti
•  KAROTIN REGENERATIVNA MASKA obnavlja ter intenzivno ščiti pred staranjem
•  MASKA ZA EKSTREMNO NAVLAŽITEV kožo vlaži
•  4D LASER MASKA intenzivno deluje proti gubam
•  24h LIFTING MASKA + PILING odstranita odmrle celice in kožo napneta
•  OČESNA MASKA podari spočit videz koži okoli oči

SPECIALIST ZA 
VSE VRSTE KOŽE 

Odstranjevalec 
očesnih ličil izjemno 

hitro in brez 
drgnjenja odstrani 
tudi vodoodporna 

ličila. Dodani 
bisabolol neguje in 
pomirja kožo okoli 

oči.

Tisti, ki kožo čistijo, vendar izpuščajo toniziranje, 
delajo koži medvedjo uslugo. S toniziranjem ji 

namreč povrnete njen naravni pH 5,5, ključen pri 
zaščiti kože pred infekcijami in pri njeni odpornosti, 

s tem pa tudi omogočite kar najboljše prodiranje 
sestavin iz negovalnih izdelkov.

Piling s kože odstrani odmrle 
celice povrhnjice. Na ta 

način izboljša strukturo kože 
ter jo pripravi na optimalno 
absorbcijo aktivnih sestavin 

iz nadaljnje nege.

Kadar vaši koži osnovna nega ni več dovolj, uporabite masko. 
Preizkusite eno izmed 6 inovativnih formul obraznih mask Kozmetike 

Afrodita, ki so prilagojene potrebam različnih vrst kože. 

2

3
4

TONIZIRANJE

PILING

MASKA

Čiščenje
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Koža v različnih starostnih 
obdobjih potrebuje različno 
nego. Pripravili smo vam 
vodnik po linijah, primernih za 
določena starostna obdobja. 
Pri tem seveda upoštevajte, 
da je vsaka koža svet zase, 
tako da so začrtani starostni 
mejniki le vodilo. 

NEGOVALNI
KOLEDAR
KAJ VAŠA KOŽA POTREBUJE V 
RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH

15 +

20 +

30 +

35 +

40 +

45+
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15 +
YOUNG & PURE kožo nežno, a kljub temu temeljito 
očisti ter ji zagotavlja odlično vsakodnevno vlažilno 
nego. Preprečuje tudi nastanek morebitnih nečistoč, 
kot so mozolji in ogrci, že nastale nadloge pa hitro in 
učinkovito odpravi. Zelo učinkovite formule popolnoma 
ustrezajo specifičnim potrebam različnih tipov mlade 
kože in temeljijo na naravnih aktivnih sestavinah. 

Lepotno pravilo: Ključ do čiste kože je vztrajanje 
pri dosledni in učinkoviti rutinski negi kože.

UKROTITE LESK IN MOZOLJČKE
KOZMETIKA AFRODITA 

PRIPOROČA: 
YOUNG & PURE, 

inovativno, koži prijazno linijo, 
zasnovano posebej za čiščenje in nego 

vseh vrst mlade kože. 

ČIŠČENJE
Za čiščenje mastne 
in nečiste kože je 
pravšnja Čistilna 
pena CLEAN!, 

za normalno do 
mastno kožo brez 
večjih nečistoč pa 
Čistilni gel + piling 

+ maska 3 IN 1. 

TONIZIRANJE
Po vsakem 

čiščenju kožo 
tonizirajte z 
Osvežilnim 

tonikom 
REFRESH!

NEGA
Za nego mastne in 

nečiste kože uporabite 
Negovalno matirno 

kremo MAKE IT 
MATT!, za nego 

normalne do mešane 
kože pa Vlažilno 
kremo MAKE IT 

BEAUTIFUL!

RAZVAJAJTE 
Z MASKO

Za ‘piko na i’ kožo 
dvakrat do trikrat 

na teden razvajajte 
z izbrano masko. Če 
je vaša koža mastna 
in nečista, izberite 

Osvežilno masko MAKE 
IT PERFECT!

STOP MOZOLJI
Ko vas preseneti 
mozolj, ga hitro 

in učinkovito 
izsušite z 
izdelkom 
REMOVE 
SPOTS!

MUST 
HAVE

Prva pomoč 
pri mozoljih
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20 +
Linija HYDRA Thermal deluje skladno s kožo, tako da ji 
zagotovi najboljše vlaženje tam in takrat, ko je to potrebno. 
Zasnovana je na edinstveni mineralni vodi iz Rogaške 
Slatine in 100-odstotno naravnem Hyaluronu, ki so jima 
dodali še dva izjemna naravna vlažilca: gel aloe vere in 
beta-glukan. Inovativna formula visoke tehnologije in 
naravnih aktivnih sestavin omogoča intenziven prenos 
vlage v kožo in njeno razpršitev v globlje plasti.

Lepotno pravilo: Naj se nega začne s HYDRA ACTIVE koncentratom, 
ker kožo v trenutku ‘ekstremno’ navlaži, da je videti sveža in spočita. 

IZDATNO VLAŽITE

KOZMETIKA AFRODITA 
PRIPOROČA: 

HYDRA Thermal 
– neusahljivi vrelec vlage in 

mineralnih snovi.

Negovalni koledar

24H ULTRA VLAŽILNA 
KREMA ZA NORMALNO 

DO MEŠANO KOŽO 
Z edinstveno naravno 

mineralno vodo, ki vsebuje 
raztopljene mineralne snovi, 
in s 100-odstotno naravnim 

Hyaluronom koži povrne 
energijo in kožo 
intenzivno vlaži.

24H HRANLJIVA 
VLAŽILNA KREMA 

ZA SUHO KOŽO
Vsebuje tudi 
kakavovo in 

karitejevo maslo ter 
olje belega oslada, 

sestavine, ki nahranijo 
in negujejo še tako 

izsušeno kožo.

HYDRA ACTIVE 
KONCENTRAT

 Neizčrpen vir vlage 
za vse vrste kože. 
Pri negi suhe kože 

se odlično kombinira 
kot podlaga hranljivi 

kremi, pri mastni 
koži pa se uporablja 

samostojno.

KREMA ZA OKOLI 
OČI PROTI PRVIM 

GUBICAM 
Poživite kožo okoli oči in ji 
podarite svež, spočit videz! 
Ta čudežni eliksir pomaga 
zmanjševati podočnjake, 

podočesne vrečice in 
zabuhlost, hkrati pa kožo 

odlično vlaži.

ZVEZDNIŠKI 
IZDELEK
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30 +
Linija Hyaluron LIFT s 100-odstotno naravno hialuronsko 
kislino deluje večnivojsko. Spodbuja sintezo kolagena 
in s tem povečevanje čvrstosti, čemur rečemo učinek 
liftinga, izboljšuje povezave med celicami in s tem 
barierno funkcijo kože, normalizira vlaženje in vnovič 
vzpostavlja obnovitveno sposobnost kože.

Lepotno pravilo: Ne pozabite na kožo okoli oči, 
saj je tanjša in podvržena hitrejšemu nastajanju gubic. 

UKREPAJTE PROTI STARANJU
KOZMETIKA AFRODITA 

PRIPOROČA:
 Hyaluron LIFT 

s patentirano, 100-odstotno naravno 
hialuronsko kislino, ki se prepričljivo 

postavlja po robu staranju kože.

DOLGOTRAJNA 
HIDRATACIJA & 

UČVRSTITEV
Hranljiva lifting krema 

z regenerativnim 
delovanjem najbolj 

ugaja suhi, izsušeni koži 
brez tonusa. Podnevi 

je najboljša v sinergiji z 
Lifting koncentratom.

ZAŠČITA PRED 
STARANJEM & PROTI 

GUBAM
Vlažilna lifting krema 

zagotavlja obilje vlage in 
najbolj prija normalni do 

mešani koži. Kadar je koža 
izsušena, kot podlago za 
kremo nanesite Lifting 

koncentrat. 

PROTI PODOČNJAKOM 
& ZABUHLOSTI

Lifting očesna krema 
razvaja nežno kožo okoli 
oči, zagotavlja odlično 
učvrstitev in pomaga 
zgladiti prve gubice. 

Uspešno kljubuje neljubemu 
pojavu temnih krogov in 

blazinic pod očmi.  

INTENZIVNA 
HIDRATACIJA & 
ZAŠČITA PRED 

STARANJEM 
Lifting koncentrat 

naj bo vaš 
nepogrešljivi 

spremljevalec, saj 
zanesljivo ‘odžeja’ 

vse tipe kože. 

ZVEZDNIŠKI 
IZDELEK
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Sodobni način življenja že v 30. letih pospešuje nastanek 
znakov staranja, zato koža potrebuje učinkovito pomoč. 
Linija PEARL Prestige z izvlečkom belih biserov in aktivno 
sestavo peptidov, inovacijo s pomembno vlogo pri prenovi 
celostne strukture kože, polt oskrbi z vlago in s hranljivimi 
snovmi, spodbuja nastanek kolagena in elastina, pospeši 
obnovo celic ter jih optimalno zaščiti pred staranjem. 

Lepotno pravilo: Pospešite naravno obrambo kože s pomočjo peptidov. 
Rezultati testiranj kažejo na 44-% skupno zmanjšanje števila in amplitude gub*. 

UKREPAJTE PROTI STARANJU GLADITE PRVE GUBICE

KOZMETIKA AFRODITA 
PRIPOROČA: 

ekskluzivno obrazno linijo 
PEARL Prestige, 

namenjeno negi vseh vrst kože.

EKSKLUZIVNA 
VLAŽILNA KREMA 

S svojo posebno sestavo 
kožo naredi vitalno, spodbudi 
nastajanje kolagena in elastina 
ter kožo izdatno zaščiti pred 
neprijetnimi zunanjimi vplivi, 

ki povzročajo pospešeno 
staranje celic. 

RAZKOŠNA 
HRANLJIVA KREMA 

Krema za razvajanje, ki se 
v sinergiji belih biserov in 
naravnih negovalnih olj pri 
nanašanju čudovito vpije 
v kožo, s svojo svilnato 

teksturo omogoča takojšnje 
nanašanje ličil. 

ELIKSIR LEPOTE
Lahka sveža formula v obliki 
dovršenega eliksirja izdatno 

poživlja utrujeno in izsušeno kožo. 
Obogatena z izvlečkom belih biserov 

in aktivnih peptidov je odlična 
podlaga za vse negovalne kreme, če 

je koža mastna, pa jo priporočamo za 
samostojno nego.

35+

Negovalni koledar

     *klinična študija: 24 testirank po 56 dneh z uporabo 2-x dnevno.

ZVEZDNIŠKI 
IZDELEK
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40 +
Marine collagen so mikrosfere morskega kolagena, ki ob 
nanosu na kožo prodirajo globoko v gube. V zgornjih plasteh 
nase vežejo vlago, ki bi sicer iz kože izhlapela, in nabreknejo 
v desetkrat večji volumen. Linija Natural Lift vsebuje tudi 
kompleks ceramidov, ki spodbuja proces obnove hidrolipidne 
bariere v roženi plasti povrhnjice. Amazonski kompleks 
uspešno rešuje probleme mešane do mastne kože, rastlinski 
vitamin A (Retinol) pa skrbi za pospešeno obnavljanje celic.

Lepotno pravilo: Najprej uporabite vlažilni serum, ki kožo 
odlično odžeja, nato pa izberite tipu kože primerno kremo. 

UČINEK LIFITNGA V 1 URI
KOZMETIKA AFRODITA 

PRIPOROČA: 
Natural Lift 

z neinvazivno tehnologijo 
zapolnjevanja gub z 

mikroizglajevalno naravno aktivno 
sestavino Marine collagen.

Negovalni koledar

24H KREMA PROTI 
GUBAM ZA NORMALNO 

DO MEŠANO KOŽO 
Patentirane mikrosfere 
morskega kolagena ob 

nanosu na kožo prodirajo 
v globoke linije gub, poleg 

tega uporaba dokazano 
zmanjšuje probleme 
mastnih delov kože.

24H KREMA PROTI 
GUBAM ZA 

SUHO KOŽO 
Bogastvo dodanega 

kompleksa ceramidov 
izdatno obnavlja 

hidrolipidni sloj kože in 
suhi, utrujeni zreli koži 

brez tonusa vrača napet 
in sijoč videz brez gub.

VLAŽILNI SERUM 
PROTI GUBAM 

Kožo dolgotrajno 
varuje pred izgubo 

vlage ter spodbudi in 
krepi imunski sistem 
celic kože. Odlična 

rešitev za samostojno 
nego normalne do 

mastne kože.

KREMA PROTI 
GUBAM OKOLI OČI 

Bogata vsebnost 
rastlinskega vitamina A 

dokazano obnavlja 
kožne celice. Z redno 

uporabo zjutraj in zvečer 
se poveča elastičnost 

kože okoli oči in opazno 
zmanjša število gub.

ZVEZDNIŠKI 
IZDELEK
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45+
Linija obrazne nege MA3GENIX zagotavlja takojšen občutek 
prerojene kože in viden pomlajevalni učinek v 14 dneh. 
Vsebuje MATRIGENICS.14G, naravno in do okolja prijazno 
sestavino iz alge Undaria pinnatifida, ki pri obnavljanju 
zunajceličnega matriksa reaktivira 14 sodelujočih genov in 
s tem prinese viden pomlajevalni učinek – napeto kožo in 
zmanjšanje gub. Linija je namenjena negi vseh tipov zrele 
kože po 45. letu starosti.

Lepotno pravilo: S staranjem kože izgubljamo trikotnik lepote - 
opredeljene ličnice in izrazito čeljustno linijo, zato koža potrebuje novo definicijo.

OBNOVITE TRIKOTNIK LEPOTE

KOZMETIKA AFRODITA 
PRIPOROČA: 

MA3GENIX, 
linijo, ki gladi gube, kožo učvrsti 

in izboljša njeno strukturo.

POMLAJEVALNA DNEVNA 
KREMA ZA OBRAZ & VRAT 

& DEKOLTE
Kožo izdatno navlaži in učvrsti 
ter zmanjšuje gube. Reaktivira 

14 genov, odgovornih za sintezo 
kolagena, elastina in hialuronske 

kisline. Vsebuje tudi aktivni 
vlažilni kompleks, ki obnovi 

naravni vlažilni faktor v povrhnjici.

POMLAJEVALNA NOČNA 
KREMA ZA OBRAZ & VRAT 

& DEKOLTE
Zahvaljujoč oljnemu kompleksu 
kožo bogato nahrani, obnavlja 
njeno čvrstost in jo poživlja. 

Zakladnica vitaminov, nenasičenih 
maščob in proteinov izboljšuje 

obnovitveno sposobnost kože ter 
njeno naravno zaščito.

POMLAJEVALNI 
KONCENTRAT 3 V 1 - SUHO OLJE

Z dragocenim šipkovim oljem, 
vitamini in s ceramidi to suho 

olje zagotavlja anti-age zaščito, 
regeneracijo kože ter celodnevni 

občutek navlaženosti. Uporabljate 
ga lahko na 3 načine: samostojno 

kot podlago ali v kombinaciji z 
dnevno ali nočno kremo.
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Kamilica je ena 
najbolj priljubljenih in 
uporabljenih rastlin v 
slovenskem ljudskem 

zdravilstvu. Cvetovi 
kamilic so prava 

zakladnica eteričnih, 
zdravilnih in negovalnih 

olj, ki razstrupljajo, 
spodbujajo kožno 

presnovo in celjenje ran. 

V laboratorijih Kozmetike Afrodita 
so rešitev za blagodejno nego 

zelo občutljive in kuperozne kože, 
ki je suha, razdražena ter polna 

drobnih rdečih žilic oziroma 
razpokanih kapilar, predvsem 

na licih in nosu, odkrili v cvetu 
kamilice. 

NARAVE
NEGOVALNA MOČ

KAMILICA 

KAMILICA 
EXTRA SENSITIVE  

Narava je prava zakladnica negovalnih sestavin, 
ki kožo negujejo na nežen in prijazen način. 
Ne le za vsako bolezen, kot pravi ljudski rek, ki 
dejansko drži, tudi za vsako kožo rož’ca raste. 
Predstavljamo vam bisere narave, ki jih je 
Kozmetiki Afrodita uspelo ‘ujeti’ v kozmetične 
lončke.

ZA OBČUTLJIVO KOŽO 

ZA KUPEROZNO KOŽO

Naravni 
bisabolol je 

najdragocenejši 
izvleček cveta 

kamilice. Blaži 
nadraženost 

kože in jo 
pomirja.

�

�

PREVERJE
NA

RECEPTURA

Z VAMI Ž
E 
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Zaradi velike količine beta 
karotena in drugih vitaminov 

se korenčkovo olje v 
kozmetiki uporablja za nego 

zrele kože, glajenje gub in 
izboljšanje tonusa. Beta 

karoten se v telesu pretvori 
v aktivno obliko, v vitamin 
A, ki deluje pomlajevalno, 

saj pospeši razvoj in obnovo 
epitelijskih celic. 

Tanki, občutljivi, neelastični, 
ohlapni, hrapavi, zgubani 

in suhi koži po 50. letu 
priskočijo na pomoč 

naravne sestavine, kot so 
izvleček indijske sene, 

sojini fitosteroli in vitamin 
E, ki jih vsebujeta dnevna 

in nočna krema Karotin 
50+. Omenjene sestavine 
s spodbujanjem nastanka 

kolagena blažijo nastajanje 
gub. Zrelo kožo obilno 
nahranijo ter podprejo 

njeno naravno obnovo in 
zaščito.

KAROTIN 

KAROTIN 
+50

PROTI STARANJU 

PO 50. LETU

�

�

Zaradi izjemne regenerativne moči so izdelki 
MANDELJ nepogrešljiv za nego vseh tipov kože,  

še posebej blagodejno pa razvajajo zelo suho kožo. 
Mandljevi proteini kožo izdatno negujejo, učvrstijo 

in gladijo, mandljevo olje z vitaminoma A in E pa ji 
nudi podporo pri obnovi, izdatno nahrani ter ovije 

v ugodje mehkobe.

MANDELJ 
naravno olje 
za nego in 
čiščenje suhe 
ter občutljive 
kože odlično 
odstranjuje tudi 
ličila, neguje 
trepalnice in 
preprečuje njihovo 
izpadanje. 

MANDELJ 
ZA REGENERACIJO SUHE IN IZČRPANE KOŽE �

15



Ognjič je v kozmetiki 
zelo cenjen, ker kožo 

izvrstno pomirja, pomaga 
pri hitrejšem obnavljanju 

in blagodejno vpliva na 
razdraženost, rdečico … 

Njegove zdravilne učinkovine 
pomagajo pri alergijah in 

večajo odpornost kože. 

Aloe vero barbadensis so stari Egipčani 
imenovali kar rastlina nesmrtnosti. V 

tradicionalnih medicinah jo imenujejo 
zdravilo ravnovesja in tiha zdravilka, saj 
pospešeno obnavlja suho, vzdraženo in 
poškodovano kožo ter lajša alergijske in 

druge dermatološke težave. 

OGNJIČ

ALOE VERA 

ZA NARAVNO OBNOVO 

KADAR PRIMANJKUJE VLAGE 

Ognjič zadosti še tako velikim 
potrebam vseh tipov kože, 

zaradi česar ga lahko brez skrbi 
uporabljajo vsi družinski člani.

Hranljiva krema aloe vera gel & jojoba oil vsebuje tudi olje 
jojobe, bogato z vitaminom E. V koži nadomešča izgubljene 

lipide, uravnava vsebnost vlage in pospešuje obnavljanje kože.

�

�

Hladno stiskano arganovo olje je z 80-odstotno vsebnostjo nenasičenih 
maščobnih kislin omega-3, omega-6 ter omega-9 eden najbogatejših 
virov visoko vrednih hranil. Kožo odlično navlaži in je prava zakladnica 
vitamina E z intenzivnim antioksidativnim delovanjem. 

ARGAN
ZA ZRELO KOŽO�

Nega obraza
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Za kar najboljšo 
zaščito morate 

nanesti debelo plast 
zaščitnega sredstva, 

in to vsaj pol ure 
pred odhodom na 

sonce. Nanos morate 
obnoviti na vsaki 

dve uri.

42

3

Sončni žarki na polti 
povzročajo gube in druge 
starostne spremembe. 
Odpravljanje poškodb je 
precej manj učinkovito 
od uporabe izdelkov z 
zaščitnim faktorjem in 
klobuka. Zatorej se v 
poletnih mesecih nikamor 
ne odpravljajte brez 
zaščite pred UV-žarki. 
Priporočamo SUN CARE 
ANTI-AGE KREMI ZA 
OBRAZ ZA SONČENJE 
SPF 25 in SPF 30.

Ključ sta postopnost in uporaba 
ustrezne zaščite pred UV-žarki. 
Začnite z najvišjimi stopnjami in 
počasi prehajajte na nižje. Linija 
KOZMETIKA AFRODITA SUN 
CARE ponuja mleko za sončenje 
s SPF 30, 20, 15 in 10 ter olje za 
sončenje s SPF 6, prav vsi izdelki 
pa vsebujejo zelo kakovostne UVA 
in UVB-filtre, ki zanesljivo varujejo 
pred opeklinami, hkrati pa kožo 
tudi pomirjajo in vlažijo.

Koža po sončenju potrebuje 
izdatno nego. SUN CARE MLEKO 
PO SONČENJU je pravi balzam 
za pomiritev od sonca nadražene 
kože. Zahvaljujoč naravnim 
sestavinam, kot so izvleček 
aloe vere in kamilice ter iz ovsa 
pridobljeni naravni beta glukan, 
kožo oskrbi z izgubljeno vlago, 
jo pomiri in varuje pred prehitrim 
staranjem. Izdelek ima tudi 
izjemen hladilni učinek.

Čudovito 
zagorela 
polt je poleti 
pomemben 
‘modni dodatek’. 
Poskrbite za 
negovano 
kožo, ki sije od 
zdravja.  

ZAŠČITITE 
OBRAZ 

RJAVITE POČASI PO SONČENJU

POLEPŠAJTE 
POLT

ČUDOVITA 
ZAGORELOST

1

Ko je vaša koža že dobro navajena 
na sonce, poskrbite za še 
intenzivnejšo, a zdravo zagorelost. 
SUN CARE MARMELADA pomaga 
pri hitrejšem in intenzivnejšem 
pridobivanju privlačno zagorele 
polti ter ji podarja čudovit lesk. 
Dragocena naravna olja kožo 
izdatno hranijo in vlažijo. SUN 
CARE MARMELADA SUHO 
OLJE pa polt še dodatno okrasi 
z bleščicami, medtem ko oljni 
kompleks korenčka, oliv in orehov 
kožo bogato neguje, hrani in vlaži. 

Na soncu

Izdelka ne 
vsebujeta 
UV-zaščite.

17



LEPEGA
TELESA

POPOLNI VODNIK DO

S svojim telesom smo 
precej bolj zadovoljni, 

kadar imamo lepo in sijočo 
kožo. Gladka in zdrava 
polt namreč učinkovito 

skrije tudi kakšen odvečen 
kilogramček in celulit. In 

vse to brez naprezanja 
v telovadnici. Če za 

resnejšo telovadno-dietno 
kombinacijo poletnega 

oblikovanja telesa nimate 
prave volje, se posvetite 

zgolj svoji koži. Brez 
posebnega truda lahko ob 
pomoči novih, tehnološko 

izpopolnjenih kozmetičnih 
izdelkov dosežete zavidanja 

vredne rezultate. 

Nova linija izdelkov za prhanje 
SECRET GARDEN vas popelje skozi 
skrivnostne cvetlične vrtove in vas obda 
s prefinjenim vonjem nežnega cveta 
magnolije, ljubkih vrtnic, divje orhideje 
in romantične potonike. Tako oljne kot 
tudi kremne formule zagotavljajo nežno 
čiščenje, zaščito pred izsuševanjem 
ter negovano in mehko kožo. Izdelki, 
ki ohranjajo naravno pH-ravnovesje, so 
primerni tudi za občutljivo kožo. 

CVETNI UŽITKI

OLJNA GELA za prhanje MAGNOLIA 
BLOSSOM in WILD ORCHID kožo ščitita 
pred izsuševanjem, KREMNA GELA za 
prhanje LOVELY ROSES in ROMANTIC 
PEONY pa nudita bogato razvajanje in 
sprostitev.

KOZMETIKA AFRODITA PRIPOROČA: 

1

NOVO
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Spremenite dnevno prhanje v lepotilni 
obred za telo. Ob pomoči nekajminutnega 
krtačenja telesa boste odlično prekrvili 
kožo in jo naredili bolj gladko. Potrebujete 
le krtačo za telo in kremni gel za tuširanje, 
ki bo poskrbel, da koža med prhanjem ne 
bo izgubila vlage. Telo ščetkajte s krožnimi 
gibi od pet proti srcu.

Tistim, ki kožo redno vlažijo, se ne more zgoditi, da 
bi se koža na njihovih komolcih, kolenih ali rokah 
luščila. ‘Dodaten’ dobrodejni rezultat take redne 
nege je tudi bolj napeta koža, preprosto zato, ker 
se z nanašanjem preparatov izboljša prekrvitev 
telesa. Po 30. letu starosti začne koža namreč 
izgubljati čvrstost in prožnost, zato jo je pametno 
vsak dan vlažiti in spodbujati obnovo celic. 

NEGA POD PRHO

NAHRANITE IN ZMEHČAJTE 
CVETNI UŽITKI

Pri Kozmetiki Afrodita boste našli gele za 
tuširanje za vse okuse in potrebe kože. 
KREMNI GELI ZA PRHANJE s 100-% 
kakavovimi delci vas popeljejo v svet 
čudovitih dišav sveže maline, sladke pistacije, 
sončne pomaranče, burbonske vanilje in 
kokosa, ljubitelji bogate nege preizkusite 
OLJNE GELE ZA PRHANJE JOJOBA OIL, 
MYSTIC ARGAN in RED GRAPES, za nežno 
vlaženje med prhanjem pa med drugim 
poskrbi GEL ZA PRHANJE HYALURON.

Po prhanju uporabite negovalne izdelke, ki koži 
vračajo izgubljeno energijo. Glede na potrebe 

kože lahko izbirate med sedmimi različicami – med 
hranljivim mlekom MYSTIC ARGAN ali JOJOBA OIL s 
karitejevim maslom, negovalnim mlekom COCONUT 

MILK, vlažilnim losjonom HYALURON, vlažilnima 
GREEN TEA s provitaminom B5 in z aloe vero ter 

negovalnim mlekom ACAI BERRIES z vitaminom C.

Nega telesa

2

3
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6

Celulit ne prizanaša nikomur. Če ste 
ga lahko vso zimo skrivali pod oblačili, 
bo to v toplih dneh nemogoče. Še 
posebej, ker celulit spremljajo še 
pomanjkanje mišičnega tonusa, 
kar videz pomarančne kože le še 
bolj poudari, zabuhle noge, kar je 
posledica zastajanja vode, maščobne 
blazinice na stegnih, trebuhu, bokih … 
Rešitev? Telovadba, zdrava prehrana in 
kakovostni kozmetični izdelki.

CELULIT

Linija ANTI-CELLULITE s štirimi izjemnimi 
izdelki ponuja učinek po meri:
• COCKTAIL 4D z eteričnim oljem limone 
učvrsti in izboljša strukturo kože, sveti 
lotus poveča razgradnjo maščobe, bodeča 
lobodika pospeši izločanje vode, eterično 
olje grenivke pa spodbudi prekrvitev. 
• GARCINIA STRONG z močnim grelnim 
delovanjem odpravlja najtrdovratnejši 
celulit, pospešuje odvajanje vode in 
strupov iz kože in oblikuje telo.
• PITAYA ACTIVE zmanjša obseg trebuha, 
stegen in bokov.
• CECROPIA POWER+ z izrazitim 
hladilnim delovanjem blagodejno deluje 
na ožilje in zmanjša občutek težkih nog.

5

Nega intimnih delov je za zdravje žensk temeljnega 
pomena. Ker živimo hitro in stresno, je sluznica dovzetnejša 
za škodljive zunanje vplive, ki rušijo njeno zaščitno 
ravnovesje. Pravilna intimna nega to naravno ravnovesje 
ohranja. Preizkusite INTIMNA MILA Kozmetika Afrodita, 
primerna za ženske vseh starosti. 

INTIMNA NEGA4
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Ne le oči, tudi roke so ogledalo duše, žal vse prevečkrat zapostavljeno, pa čeprav je prav 
koža na rokah izpostavljena najbolj uničujočim dejavnikom iz okolja.

NE POZABITE NA ROKE

Vsakodnevno večkratno umivanje rok obremenjuje 
kožo in jo izsuši. Tovrstne težave boste uspešno 
preprečili z uporabo TEKOČIH MIL Kozmetike Afrodita. 
Z močjo izbranih naravnih sestavin kožo rok temeljito 
očistijo, varujejo pred izsušitvijo ter hkrati tudi bogato 
negujejo.

6

Poskrbite, da bodo v dobri formi tudi vaša stopala. 
Odpravite trdo in suho kožo, potenje in neprijeten 
vonj ter utrujenost oziroma občutek bolečih, težkih 
in oteklih nog.

LAHKOTEN KORAK 

Šest učinkovitih izdelkov FOOT CARE ob pomoči 
skrbno izbranih naravnih aktivnih sestavin v 
medsebojni sinergiji preprečuje in odpravlja ključne 
probleme nog in stopal.
• ZELIŠČNA KOPEL ZA NOGE
• BALZAM in FRESH BALZAM ZA NOGE
• SOS BALZAM ZA TRDO, RAZPOKANO KOŽO
• ANY GOBICA ZA ODSTRANJEVANJE TRDE KOŽE 
• ABSORBCIJSKA KREMA PROTI NEPRIJETNEMU 
VONJU STOPAL

7

KREME ZA ROKE IN NOHTE iz Kozmetike Afrodita 
vsebujejo izobilje naravnih sestavin za popolno 

obnovitveno nego. Kožo rok, nohte in obnohtno kožico 
obnavljajo, ščitijo pred izsušitvijo, obilno negujejo, oskrbijo 

s potrebnimi hranili, varujejo pred neugodnimi zunanjimi 
dejavniki in obdajo z nežno mehkobo skozi ves dan.

Nega telesa

ZVEZDNIŠKI 
IZDELEK
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Poskrbite za gladko kožo. Gladko telo brez dlačic je za 
lepo veljalo že v starem Egiptu, redno depilirano kožo pa 
zapovedujejo tudi sodobne smernice. 

DEPILACIJA

Linija izdelkov Depilation poskrbi za nežno, a nadvse učinkovito 
depilacijo – zanjo in zanj. Koži prijazne formule ob pomoči 
skrbno izbranih naravnih aktivnih sestavin in z odličnimi vlažilnimi 
sestavinami zagotavljajo hitro in enostavno odstranjevanje 
nezaželenih dlačic. Na voljo imate vrsto preizkušenih metod. 

DEPILACIJSKE KREME 
• Depilacijska krema za obraz in bikini 
EXTRA SENSITIVE je namenjena 
najobčutljivejšim delom telesa.
• Depilacijsko kremo SUPREME z 
arganom izberite, če imate suho kožo.
• Depilacijska krema SENSITIVE s 
pomirjajočim izvlečkom kamilice 
odlično depilira občutljivo kožo.
• Depilacijska krema HYDRA temeljito 
odstrani dlačice že v 3 minutah.

DEPILACIJSKI TRAKOVI
Na voljo imate tudi tri vrste 
Depilacijskih trakov s hladno 
smolo. Izbirate lahko med 
različicami:
• SENSITIVE, ki je obogatena z 
izvlečkom kamilice in ognjiča,
• EXTRA SENSITIVE, ki je 
namenjena zelo nežni in 
občutljivi koži,
• SUPREME, ki je obogatena z 
arganovim oljem in vitaminom 
E za suho kožo.

GEL PO 
DEPILACIJI
upočasni rast 
dlačic, kožo 
pomiri ter 
deluje blago 
antibakterijsko.

ZA ENOSTAVNO BRITJE  
Z OLJNO FORMULO
Gel za britje & prhanje z 
napredno oljno formulo 
argana, jojobe in 
makadamije omogoča 
enostavno britje kar 
med prhanjem, hkrati pa 
kožo varuje med britjem 
in po njem. 

KOZMETIKA AFRODITA PRIPOROČA: 

8
Nega telesa

MUST HAVE 
STEP



Adijo ureznine, pordela koža in mozoljčki! 
MEN 3D SENSITIVE SHAVE GEL poskrbi za 
gladko britje brez pretiranega penjenja ali 
ureznin. Dodan oljni kompleks kožo zaščiti, 
navlaži in ji podari mehkobo. 

Koža po britju potrebuje takojšen 
občutek olajšanja in pomiritve, 
saj se med britjem uniči 
hidrolipidni sloj na površini kože. 
MEN AFTER SHAVE BALZAM 3 V 1 
kožo prijetno pohladi in navlaži.

Za dodatno vlaženje kože po nanosu balzama 
uporabite kremo MEN 24H HYDRA EXTREME. 

Nadomesti odstranjene lipide, ne maši por 
in ne pušča mastnega sijaja. Zrelejši koži 

privoščite kremo MEN 24H AGE PROTECT, ki 
bo zavrla nastajanje gubic. 

Za super urejeno brado in 
brke poskrbijo izdelki MEN 
BEARD. Očarajte s svilnato 
mehko brado, ki jo zagotavlja 
OLJE BEARD OIL, obogateno 
z olji argana, zlate jojobe 
in makadamije. Hitro in 
enostavno stilsko rešitev 
ponuja VOSEK ZA NEGO 
BRADE IN BRKOV BEARD 
WAX, BALZAM ZA BRADO 
BEARD CONDITIONER pa naj 
poskrbi za lažje razčesavanje. 
Namig: uporabite ga lahko 
tudi za lase.

MOŠKO
NEGA PO

BRITJE BREZ TEŽAV

PO BRITJU 

BREZ NEGE NE GRE 

UREJENA 
BRADICA

Linija Afrodita Men 
ponuja preproste, a 

učinkovite rešitve za 
moško lepoto od A 

do Ž. Z inovativno 
formulo Men Fit, ki 

vsebuje visoko aktivni 
anti-age vitamin B3 
ali niacin, spodbuja 

obnovo celic.
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SPA
DOMA

Pri procesu obnove stare 
celice na površini kože 
otrdijo, zaradi česar je 
koža videti pusta. Z leti 
je treba odmrle celice 
redno odstranjevati tako z 
obraza kot s telesa. Preden 
si privoščite sproščujočo 
kopel, na telo nanesite 
piling in ga še posebej 
temeljito vmasirajte na 
dele z grobo kožo.

Redno negovanje telesa in duha spodbudno vpliva na naše počutje. V ta namen 
je bil oblikovan t. i. SPA ali wellness koncept, ki se od ‘obdelave’ v klasičnih 
kozmetičnih salonih razlikuje predvsem po tem, da na človeka deluje holistično 
in razvaja ne le njegovo kožo, pač pa vse njegove čute. Sledite štirim korakom 
Afroditinega SPA-sistema in blagodejno delovanje wellnessa užijte kar doma.

ODSTRANITE 
ODMRLE CELICE

1  

100% SPA SLADKORNI 
PILING ZA TELO 

brown sugar & shea 
butter učinkovito 
odlušči površinski 
sloj odmrlih celic 

povrhnjice in ponuja 
koži sladko razvajanje, 
odišavljeno z vaniljo.

100% SPA PILING ZA TELO 
z naravnimi abrazivi mareličnih 

koščic nežno, a hkrati 
učinkovito odstranjuje odmrle 

celice povrhnjice. Dodana 
sinergija olja makadamije 
in karitejevega masla kožo 
obnavlja, nahrani, varuje in 

izboljša njeno prožnost. 
24



Masaža s svojim sprostitvenim in terapevtskim 
učinkom izboljšuje prekrvitev. Preveč 

napete mišice se sprostijo, ohlapne mišice 
brez tonusa pa napnejo. Če nimate pri roki 

partnerja, si privoščite tudi samomasažo. Pred 
uporabo masažno olje segrejte na telesno 

temperaturo, nato pa si zmasirajte celo telo.

POPOLNA SPROSTITEV

Po kopeli telo izdatno nahranite s posebej 
bogatim negovalnim izdelkom, ki bo 
poskrbel, da bo koža ostala mehka in 

gladka ves teden.

NAHRANITE IN 
NAVLAŽITE

3  

2  

100% SPA MASLO 
ZA TELO z oljem 

jojobe in karitejevim 
maslom omogoča 

sproščujočo 
obnovitveno nego 
vseh tipov kože, še 
posebej pa suhe in 

upadle.

100% SPA MOUSSE 
ZA TELO z dodanim kakavovim 

maslom koži zagotavlja 
globinsko vlaženje ter 

preprečuje njeno izsuševanje. 
Mikrokapsule vitamina E se ob 
nanosu na koži zlahka stopijo 

in jo varujejo pred prezgodnjim 
staranjem.

100% SPA ORGANIC 
ARGAN masažno 
olje za obraz 
in telo vsebuje 
100-odstotno 
naravna olja in 
je zakladnica 
vitamina E.

100% SPA ORANGE 
masažno olje za 
obraz in telo z 
eteričnim oljem 
pomaranče spodbuja 
delovanje limfnega 
sistema in pospešuje 
razstrupljanje kože. 

100% SPA MASAŽNO 
OLJE RELAX z 
dodanim maslom 
karite kožo ovije z 
žametno mehkobo 
in omamnim vonjem 
sladke vanilje.

100% SPA MASAŽNO 
OLJE ANTI-STRESS 
z eteričnimi olji 
lavande, rožmarina 
in limone omogoči 
sprostitveno masažo, 
ki izboljša počutje.

Dobro počutje

100% SPA 
STRAWBERRY KISS  
masažno olje za 
sproščujoče razvajanje 
s sladkim vonjem 
jagod! Primerno je 
za vse vrste kože 
ter obogateno z 
dragocenim oljem 
makadamije, ki kože 
intenzivno neguje. 

NOVO
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LAS
NOVE SMERNICE

V OBLIKOVANJU

Neobičajni zvitki, ki jih lahko 
spenjate po mili volji, so zelo 

romantičen poletni trend. 

Seksi moker videz je še posebej 
primeren za poletne mesece. 

Nežno nakodrani in razmršeni 
lasje so letos izjemno modni.

Dolgi, kratki, spuščeni ali speti ... letos je modno 
vse. Predstavljamo vam 3 ključne videze sezone.

ROMANTIČNO 
SPENJANJE

ZAPELJIVI 
WET LOOK

ŠIK KODRI

Lase posušite, naredite 
prečko na eni strani, nato pa 
lase na vsaki strani oblikujte 

v romantičen zvitek.
Za obstojnost, nego in lep 

videz bodo poskrbeli izdelki 
iz linije Keratin, v kateri so 

na voljo: 
• GLOSS ELIKSIR 

ZA LASE 3V1
• LAKA ZA LASE NORMAL 

in STRONG
• UTRJEVALEC ZA 

OBLIKOVANJE LAS, 
obogateni s keratinom, 

z arganovim in jojobinim 
oljem.

OLJA ZA LASE AFRODITA 
revitalizirajo celotno 
lasišče, izboljšujejo 

strukturo las ter ščitijo 
lasne konice pred 

cepljenjem. Na voljo so: 
• ČIČKOVO
• OREHOVO

• ARGANOVO OLJE 
• SERUM 10 V 1, 

ki zagotavlja globinsko 
revitalizacijo in 

pomlajevalno nego. 

AFRODITIN NAMIG AFRODITIN NAMIG 

Afroditini geli za lase:
• SPIKER
• ENERGY
• POWER

• H20 
Z različnimi stopnjami utrjevanja 
zagotavljajo edinstvene pričeske 

- od izredno močne do blage 
utrditve, mokrega videza las in 

dodatne nege. Glede na tip las pa 
lahko izbirate tudi med geloma 

za oblikovanje:
• GIALLO za suhe in 
poškodovane lase 

• VERDE za mastne lase.

AFRODITIN NAMIG 

MUST 
HAVE 

ZA SIJOČE 
IN ZDRAVE 

LASE
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