
Ampule 
za vse vrste kože / 5 x 1,5 ml

- 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 odložijo naravni proces staranja ter bistveno pomladijo 
dermalno strukturo kože. Posledično privzdignejo kožni tonus ter delujejo z intenzivnim učinkom 

korekcije gub.

3D Pomlajevalna maska 
za vse vrste kože / 150 ml

- 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!

Vlažilna krema / Hranljiva krema
za normalno do mešano kožo / za suho kožo / 50 ml

- 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 (- 37 %) in volumen 
(-18,5 %) gub ter opazno izboljša kožni tonus (+ 19,5 %)*. 

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

Očesna krema
15 ml

- 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.

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

Intenzivna nočna esenca 
za vse vrste kože / 30 ml

- intenzivira regeneracijo kožnih celic, znatno poveča sintezo kolagena (+ 35 %) in hialuronske 
kisline (+ 14 %)*. Posledično bistveno upočasni kronološko in fotostaranje kože ter jo vsestransko 

pomladi: izboljša njeno čvrstost, zgladi kožni relief ter zmanjša število in amplitudo izraženih gub. 
Vsak večer (v primeru suhe kože tudi zjutraj) jo nanesite kot podlago izbrani negovalni kremi.

*in vitro študija

ZAKAJ NOČNA NEGA?

Ponoči metabolizem kože deluje najbolj intenzivno in koža se obnavlja do osemkrat hitreje 
kot čez dan. Ravno zaradi slednjega takrat potrebuje še posebej intenzivno, v ta namen 

zasnovano nego. 3 PEPTIDES Intenzivna nočna esenca deluje v harmoniji z naravnim 
nočnim bioritmom kožnih celic - za biološko mlajšo kožo medtem ko spite!
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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. 

Idealna izbira za reševanje najzahtevnejših kožnih stanj ter za vse, ki od anti-age nege 
preprosto pričakujete več!

Pri vsaki točki 
izvedemo 

intenzivnejši pritisk; 
med točkami se 

pomikamo z močnim 
drsenjem.

Močan privzdig z 
dvema prstoma v 

smeri puščic. 
Pričnemo od predela 

senc proti 
notranjosti obraza. 

Celosten koncept za »dih jemajoče« pomlajevalne učinke!

Ob inovaciji 3 PEPTIDES smo razvili tudi specialno, profesionalno masažo »3D ANTI-AGEING« s tehniko 
digitopresure za izboljšanje čvrstosti mišičnega tkiva ter intenziviranje želenih pomlajevalnih učinkov na koži. 



Kozmetika Afrodita d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, Slovenija-EU
www.kozmetika-afrodita.com

NAGRAJENA 
SESTAVINA

Kompleks peptidov Matrixyl®, 
vgrajen v izdelke 3 PEPTIDES, 
je prejel prestižno nagrado 

"25 years of Innovation 
Award" in bil tako prepoznan 

kot sestavina z največjim 
vplivom na osebno nego 
zadnjega četrt stoletja. 

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.

Z MOČJO 
PEPTIDOV

Izdelki 3 PEPTIDES delujejo na 
osnovi treh bio-aktivnih 

peptidov, ki predstavljajo novo 
generacijo celično aktivnih 

sestavin. Peptidi so naravno 
prisotni v naši koži - v 

medceličnem prostoru in 
predstavljajo zaporedje do 20 

aminokislin. So prenašalne 
molekule, ki imajo moč 

regulacije aktivnosti celic - 
stimulirajo nastajanje novih, 
zdravih kožnih celic ter jih 

spodbujajo k obnovi 
ekstracelularnega matriksa. 

Poštnina
plačana 
pri pošti
3102

Nov razvojni dosežek moderne dermo-kozmetologije

Z BIOLOŠKO-AKTIVNIMI 
PEPTIDI, ki kožo pomladi 
od znotraj navzven!

Preberi več: www.kozmetika-afrodita.com
Na voljo tudi v spletni trgovini: www.webshop.afroditacosmetics.com 

Inovacija 3 PEPTIDES predstavlja napreden 
pristop k anti-age negi kože, ki se izraženim 

znakom staranja zoperstavlja na ravni njihovih 
vzrokov ter kožo tako pomladi od znotraj 

navzven! 

Z močjo biološko-aktivnih peptidov deluje 
neposredno na kožne celice ter z reaktivacijo 
vrste dermalnih in epidermalnih genov obudi 

njihov mladostni potencial! Celice 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 tonus: + 19,5 % in 

elastičnost kože: + 9 %;
- zmanjšana gostota gub: - 37 % in 

volumen gub: - 18,5 %.

KLINIČNO DOKAZANO!

In vivo študija na 23 prostovoljcih po dvomesečni uporabi 2-krat dnevno.

SLO

SUPERIORNI 
ANTI-AGEING

http://www.kozmetika-afrodita.com/
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