Szeretnél örömet okozni egy olyan ajándékkal, amely praktikus és élvezetes? Akkor
válogass az Afrodita Cosmetics 2018 –as kiváló minőségű kozmetikai ajándékcsomagjaiból
és lepd meg vele Szeretteidet!
Kellemes illatai és kiemelkedő összetevői garantáltan mindenkit lenyűgöznek! A csomagokban
lévő termékek gazdag bőrápolást biztosítanak, különösen hatnak az érzékszervekre, elegáns
megjelenésük pedig tökéletes ajándékot tesz lehetővé.
A tündöklő ajándékcsomagok a női testápolásra, kéz és lábápolásra, illetve a férfi bőrápolásra
is szolgálnak. Mindenkinek szeretetteljes és különleges ünnepi ajándékot adhatsz, legyen szó
Születésnapról,
Névnapról,
Mikulásról
vagy
Karácsonyról.

FEEL PLESURE kézápoló ajándékcsomag
Folyékony szappan 300 ml
A hidratáló tulajdonságú glicerinnel dúsított lágy textúra tisztítja és
kondicionálja a bőrt, ami bársonyosan puhává válik a használatot
követően. Az édes vanília kellemesen illatoztatja a kezeinket, és
emlékezetes élményt biztosít az érzékek számára. Vegán, bőrbarát pH.
Kézkrém 75 ml
Intenzív regeneráló kézápolás, hogy kellemesen puha érintésért. A természetes calendula
extrakt alaposan védi, puhítja és simítja a bőrt, miközben megakadályozza annak kiszáradását.
Vegán, bőrbarát pH.
FEEL JOYFUL testápoló ajándékcsomag
Tusoló krémgél 190 ml
A vidámság forrása a zuhany alatt. Gyengéden tisztítja a bőrt, miközben a
tápláló méz gazdagon regenerálja és kellemesen illatoztatja. Élvezd a
vidámságot hozó bőrápolást. Bőrbarát pH.
Testápoló tej 190 ml
Kíméletes testápolás tápláló mézzel, mely intenzív regeneráló hatással bír. A bőrt selymes
puhasággal borítja be, ezzel minden bőrtípus igényét kielégítve. Élvezd a vidámságot hozó
bőrápolást. Paraffin mentes, bőrbarát pH.
FEEL HARMONY wellness ajándékcsomag
Könnyű tusoló vajkrém 190 ml
A magas shea vaj tartalmának köszönhetően rendkívül tápláló hatású és
rendkívül puha bőrt eredményez. Egyedi bőrápoló élmény a zuhany alatt,
amely harmóniát teremt különleges illatkombinációjával a test és a lélek
között. Száraz vagy nedves bőrön alkalmazd, majd öblítsd le. Vegán és
szilikon mentes.
Bővebb információért keresd a Területi képviselőinket:www.afrodita-kozmetika.hu/kapcsolat
Apollos Bt; 1126, Budapest, Böszörményi út 19/C
Tel;+36-1-212-9339; +36-70-378-8873, web: Facebook: www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary/

Ápoló olaj 190 ml
A hidegen sajtolt szűz jojobaolaj és a shea vaj szinergiája a rendkívül értékes tápanyagok
végtelen forrása, amely intenzív tápláló, regeneráló és védő hatású. Kellemesen illatozza a
bőrt, és harmóniát teremt a test és a lélek között. Masszázsra és napi testápolásra is alkalmas.
Vegán, paraffin és szilikon mentes.
FEEL BEAUTIFUL arcápoló ajándékcsomag
Arctej 190 ml
Gyengéden eltávolítja a sminkeket és más szennyeződéseket, míg a 100%
természetes hyaluronsav segít megőrizni a bőr természetes hidro-lipid
egyensúlyát. Alkalmazd az arctejet a bőrödre reggel és este, majd meleg
vízzel öblítsd le. Paraben, paraffin, szilikon mentes, vegán kozmetikum.
Frissítő tonik 190 ml
100% -os természetes hyaluronsavval hidratálja a bőrt, visszaállítja a természetes pHegyensúlyát és a további bőrápolást előkészíti. Minden arctisztítás után alkalmazd (akár
többször is a nap folyamán) és hagyd beszívódni. Vegán és bőrbarát pH.
Hidratáló krém 50 ml
Intenzív bőrápoló formula selyem protein extraktummal, mely intenzív hidratációt biztosít.
Revitalizálja és védi a bőrt a kiszáradástól. Használata simább és üdébb bőrt eredményez.
Szilikon és paraffin mentes, vegán kozmetikum.
KARÁCSONY testápoló ajándékcsomag (PEACE-LOVE-JOY)
Olajos tusoló gél 190 ml
Gazdag bőrápolást nyújt a zuhanyzás alatt. Az jojoba olajnak köszönhetően,
melyet folyékony aranyként is emlegetnek, kíméletesen tisztítja a bőrt,
miközben megtartja a bőr hidro-lipid egyensúlyát. Édes illata kellemesen
hat az érzékekre. Paraffin mentes, vegán kozmetikum.
Testápoló lotion 190 ml
A könnyű és gyorsan felszívódó textúrájának köszönhetően simább és tápláltabb lesz a bőrünk
a használatot követően. 100%-os természetes eredetű hyaluronsavat tartalmaz, mely a
hidratáltságot biztosítja. Édes illata kellemesen hat az érzékekre. Paraffin mentes, vegán
kozmetikum.
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ÉDES CSERESZNYE testápoló ajándékcsomag
Cseresznye tusoló krémgél 200 ml
A tusfürdő kíméletesen tisztítja a bőrt, miközben táplálja és megőrzi
annak nedvesség tartalmát. A receptje az édes cseresznye illatát
sugározza, mely felébreszti az érzékszerveket, és a napi zuhanyzást édes
pihenéssé alakítja át. Alkalmas az érzékeny bőrök ápolására is. Paraben,
paraffin és szilikon mentes.
Cseresznye testápoló 200 ml
A testápoló gazdagon táplálja a bőrt, erősíti védő funkcióját, selymesen sima és puha lesz a
használatot követően. Kellemes gyümölcsös illatával érzéki gondoskodást nyújt az egész
testnek és léleknek. Rendkívül gyorsan felszívódik, és nem hagy zsíros foltot az alkalmazást
követően. Alkalmas az érzékeny bőrök ápolására is. Paraben, paraffin és szilikon mentes.
BOUQUET OF FLOWERS testápoló ajándékcsomag
Tusoló krémgél 200 ml
Igazi romantikus élmény a zuhanyzás alatt! Gyengéden tisztítja a bőrt,
miközben gazdag bőrápolást nyújt és lehetővé teszi a bőr
nedvességének intenzív megtartását Mámorító illat aromájával egy
virágos kertben érezhetjük magunkat, így a napi zuhanyzási rutint egy
érzéki rituálévá alakítja át. Paraben és paraffin mentes.
Testápoló 200 ml
Erős tápláló és hidratáló tulajdonságánál fogva erősíti a bőr védő funkcióját. Használat után a
bőr selymes és puha lesz. A kellemes virágos aroma felejthetetlen bőrápolási élményt nyújt a
hétköznapokban is. Paraben és paraffin mentes.
MEN ENERGY férfi arc és testápoló ajándékcsomag
Men 24’h extra hidratáló krém 50 ml
Hyaluronsavat tartalmaz, amely lehetővé teszi a bőr nedvességének
intenzív megtartását és a mélyebb bőrrétegekbe való bejutását. Könnyű
textúrájának és a könnyen felszívódó formulájának köszönhetően
pótolja a borotválkozás által eltávolított lipideket, így biztosítva
azonnali intenzív hidratálást minden bőrtípusnak, A krém nem tömíti el
a pórusokat, és nem hagy olajos réteget a bőr felszínén.
MEN „after shave” arcszesz 120 ml
Frissítő hidratáló ápolás és bőrnyugtatás minden borotválkozás után. Az enyhén illatosított
krém niacint tartalmaz, ami csökkenti az irritáció kialakulásának a lehetőségét a
borotválkozást követően.
MEN 5D Olajos tusoló gél 250 ml
Bővebb információért keresd a Területi képviselőinket:www.afrodita-kozmetika.hu/kapcsolat
Apollos Bt; 1126, Budapest, Böszörményi út 19/C
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Az aloe vera tartalmú könnyű, olajos formula akadályozza meg a bőrirritációt és a bőr
kiszáradását tusolás közben. Revitalizált, friss és hidratált bőrt eredményez a használatot
követően minden bőrtípusnak. Bőrbarát pH.
MEN SPORT férfi arc és testápoló ajándékcsomag
Men Sport 3D Sampon és tusfürdő 250 ml
A hozzáadott ásványi anyag formula frissességet és új energiát ad a fizikai
és a mentális vitalitáshoz.
Bőrbarát pH-érték, 3D: hajra & arcra & testre, parabén & szilikon mentes
N’1 Univerzális krém 125 ml
Az első Afrodita MEN univerzális krém arcra, testre és kézre. Hidratáló bőrápolás, optimális
védelem. Könnyen és gyorsan felszívódó formula, mely nem hagy a bőrön zsíros, ragadós
foltot maga után. Vegán férfi kozmetikum.
Fő összetevők:
E-Vitamin: gátolja a szabadgyökök káros hatásai miatt kialakuló korai bőröregedést
Glycerin: szabályozza a bőr természetes hidratáló képességét: alaposan hidratálja, puhítja és
megőrzi annak nedvesség tartalmát
GOLD 24 Ka LUXURY NAPPALI arcápoló ajándékcsomag
Pure GOLD 24 Ka Ampulla 5x1,5ml
Tiszta, 24-karátos aranyszemcsékkel minden bőrtípusra, de különösen az
erősen igénybe vett, laza szerkezetű, tónus nélküli bőrre. A bőrt erőteljesen
hidratálja, javítja a keringését, serkenti a kollagén és elasztin rostok
szintézisét, valamint regenerálja a sejteket. Felvitele: letisztított bőrbe kézzel
bemasszírozni – megvárni, hogy az ampulla teljesen felszívódjon. Fő
összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, béta-glükán, panthenol.
Pure Gold 24 Ka Anti-age elixír 30ml
Tiszta, 24-karátos aranyszemcséket tartalmaz, melyek serkentik a sejtek közötti
kommunikációt. Használatával a kialakult ráncok mélysége csökken, a bőr feszesebbé válik és
akár 5 évvel fiatalabb külsőt ölt! Normál és zsíros bőrtípusnál önállóan is, míg száraz bőrtípus
esetén krém alá alkalmazható. Fő összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, indiai szenna.
Pure Gold 24Ka Hidratáló krém 50ml
30. életév felett hihetetlen ragyogó külsőt biztosít, szemmel láthatóan javítja a bőr
struktúráját, regenerálódó képességét. Az arcbőr kisimul, tónusa szebbé válik, alapvetően
fiatalabb külsőt eredményez. Fő összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, karitévaj, B5vitamin, béta-glükán, aloe vera, napraforgó olaj
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GOLD 24 Ka LUXURY ÉJSZAKAI arcápoló ajándékcsomag
Pure GOLD 24 Ka LUXURY Ampulla 5x1,5ml
Tiszta, 24-karátos aranyszemcsékkel minden bőrtípusra, de különösen az
erősen igénybe vett, laza szerkezetű, tónus nélküli bőrre. A bőrt erőteljesen
hidratálja, javítja a keringését, serkenti a kollagén és elasztin rostok
szintézisét, valamint regenerálja a sejteket. Felvitele: letisztított bőrbe kézzel
bemasszírozni – megvárni, hogy az ampulla teljesen felszívódjon. Fő
összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, béta-glükán, panthenol.
Pure Gold 24 Ka LUXURY Anti-age elixír 30ml
Tiszta, 24-karátos aranyszemcséket tartalmaz, melyek serkentik a sejtek közötti
kommunikációt. Használatával a kialakult ráncok mélysége csökken, a bőr feszesebbé válik és
akár 5 évvel fiatalabb külsőt ölt! Normál és zsíros bőrtípusnál önállóan is, míg száraz bőrtípus
esetén krém alá alkalmazható. Fő összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, indiai szenna.
Pure Gold 24Ka LUXURY Tápláló krém 50ml
30. életév felett hihetetlen ragyogó külsőt biztosít, szemmel láthatóan javítja a bőr
struktúráját, regenerálódó képességét. Az arcbőr kisimul, tónusa szebbé válik, alapvetően
fiatalabb, szebb külsőt ölt. Fő összetevők: aranyszemcsék, szójaizoflavin, karitévaj, B5-vitamin,
béta-glükán, aloe vera, édesgyökerű páfrányolaj, ceramidok.
PURE GOLD 24 Ka LUXURY testápoló ajándékcsomag
PURE GOLD 24 Ka LUXURY olajos tusoló gél 150 ml
Gazdag intenzív bőrápoló formula “folyékony arannyal” – jojoba olajjal a teljes zuhanyzás alatt. Gyengéden tisztítja a bőrt, védi a kiszáradástól,
miközben az elegáns parfüm az illatok világába vonz és felejthetetlen
bőrápoló élményt nyújt. Luxus és kiváltság azoknak a bőröknek, amelyek
többet szeretnének és érdemelnek meg egy átlagos bőrápolásnál!
• minden bőrtípusra
• intenzív bőrápoló formula “arany “ jojoba olajjal
• hosszú távon ápolt bőr
• parabén és szilikon Mentes
• hipoallergén parfüm
• vegán termék
Fő aktív összetevők:
Jojoba olaj - aranyszínű folyékony viaszként tartják számon, amely felépítése nagyon hasonlít
az emberi faggyúhoz. A regeneráló és antioxidáns hatású A- és E-vitaminok kincsesbányája.
Mélyen hatol a bőrbe, és intenzív tápláló ápolást nyújt. Segít megelőzni a transzepidermalis
vízveszteséget (TEWL), lágyítja a bőrt és javítja annak rugalmasságát. Az egyedülálló
összetételnek és a non-comedogenic tulajdonságának köszönhetően alkalmas minden
bőrtípusra, beleértve a zsíros bőrt is. Nem csoda, hogy folyékony aranynak nevezik!
PURE GOLD 24 Ka LUXURY intenzív testápoló lotion 150 ml
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Selymes, gyorsan felszívódó textúrája tiszta 24 karátos arany szemcsékkel, igazi exkluzív antiage testápolás. Szója-izoflavinnal és arany jojoba olajjal gazdagítja, intenzíven hidratálja a bőrt,
mindemellett serkenti a kollagén és az elasztin szintézisét, optimálisan táplált, hihetetlenül
sima és észrevehetően feszesebb bőrt kölcsönöz. Luxus és kiváltság azoknak a bőröknek,
amelyek többet szeretnének és érdemelnek meg egy átlagos bőrápolásnál!
• minden bőrtípusra
• luxus tápláló formula
• tiszta 24 karátos arannyal, szója-izoflavinnal és arany jojoba olajjal
• exkluzív anti-age testápolás
• gyorsan felszívódó textúra
• paraben és paraffin MENTES
• vegán termék
• hipoallergén parfüm
Fő aktív összetevők:
Aranyszemcsék a legtisztább formában (24 karátos) - hatékonynak bizonyult bőrfiatalító - a
ráncok simítása és a bőr tónusának javítása terén. Alkalmazva a bőrön, az arany aktiválja az
elektronokat a bőrsejtekben, így serkenti a sejtkommunikációs folyamatokat (a sejtek
regenerálódását és növekedését elősegítve).
Szója-izoflavinok kapszulázott formában - serkenti a kollagén és az elasztin szintézist,
csökkenti azok degradációját. Az eredmény feszesebb (+ 27%), hidratáltabb (+ 29%), simább
(+ 26%) és jobb állagú (+17%)* bőr.
* IN VIVO tanulmány 20 önkéntesnél 3 hónapos napi kétszeri használat után
Jojoba olaj - aranyszínű folyékony viaszként tartják számon, amely felépítése nagyon hasonlít
az emberi faggyúhoz. A regeneráló és antioxidáns hatású A- és E- vitaminok kincsesbányája.
Mélyen hatol a bőrbe, és intenzív tápláló ápolást nyújt. Segít megelőzni a transzepidermalis
vízveszteséget (TEWL), lágyítja a bőrt és javítja annak rugalmasságát. Az egyedülálló
összetételnek és a non-comedogenic tulajdonságának köszönhetően alkalmazható minden
bőrtípusra, beleértve a zsíros bőrt is. Nem csoda, hogy folyékony aranynak nevezik!
Shea vaj - A Shea fa magjából származó egzotikus összetevő rendkívül gazdag
antioxidánsokban, zsírsavakban és vitaminokban. Hidratáló és gyulladás gátló hatása tápláló
tulajdonsággal kombinálódik.
HARMONY ARCÁPOLÁS ajándék szett utazáshoz
Hidratáló krém 30 ml
Erőteljesen hidratálja a bőrt, új energiával látja el, miközben jelentősen
lágyabb, puha és simább bőrt eredményez.
Lemosó arctej 30 ml
Finoman távolítja el a sminket és más szennyeződéseket a bőrről,
ugyanakkor megnyugtatja és megőrzi természetes hidro-lipid egyensúlyát.
Tonik 30 ml
Tisztítás után helyreállítja a bőr pH- egyensúlyát, hidratálja és intenzíven felfrissíti a bőrt.
Bővebb információért keresd a Területi képviselőinket:www.afrodita-kozmetika.hu/kapcsolat
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HARMONY TESTÁPOLÁS ajándék szett utazáshoz
Tusfürdő 30 ml
Gyengéden tisztítja és kondicionálja a bőrt, mialatt megakadályozza annak
kiszáradását.
Testápoló 30 ml
Gazdagan táplálja és hidratálja a bőrt, megerősíti annak védő funkcióját és
selymessé teszi.
HARMONY KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS (nem szett, db-ban vásárolható)
Kézkrém 30 ml
Tápláló kéz- és körömápoló krém, mely serkenti a bőr regenerálódását és
lágyítja a kutikulákat (a bőr elhalt hámrétegét).
Lábbalzsam 30 ml
Intenzíven hidratálja és puhítja a bőrt, serkenti annak regenerálódását,
miközben enyhíti a fáradt láb érzetét.

Bővebb információért keresd a Területi képviselőinket:www.afrodita-kozmetika.hu/kapcsolat
Apollos Bt; 1126, Budapest, Böszörményi út 19/C
Tel;+36-1-212-9339; +36-70-378-8873, web: Facebook: www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary/

