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SUMMER
AFFAIR 

BE MU TATJUK

SZERESS BELE 
A HAJADBA

Add át magad a nyári
kalandoknak

Professionális hajápoló termékek,
hogy otthon is elérhető legyen 
számodra a szalon minőségű haj

„MUST-HAVE”, AZAZ 
KIHAGYHATATLAN 
KOZMETIKUMOK
Minden kozmetika és otthoni
szépségpolc elengedhetetlen
termékei
   

Ü TŐS N YÁR

BB KRÉM SPF 20 
és SPF 30 
FÉNYVÉDŐ 
PEPTIDES FLUID    
Szépség tippek mindennapra,
minden bőrtípusra
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+
MIKOR ÉS HOGY ALKALMAZHATÓ?

 A fluidot egész évben javasolt alkalmazni, de különösen nélkülözhetetlen
a gyümölcssavas, illetve egyéb, a bőr napfényre való érzékenységét növelő 
kézi, vagy gépi kozmetikai kezeléseket követően. 
A kezelés utolsó lépéseként kell alkalmazni – az összes krém felvitele 
után, de még a BB krém/smink felvitele előtt.

AFRODITA JAVASLATA:

A BB krém ideális termék viszonteladásra (otthoni ápolásra), ugyanakkor 
nélkülözhetetlen olyan tisztító, gyümölcssavas vagy egyéb kézi/gépi 
kozmetikai kezeléseket követően, amelyek átmeneti bőrpírt okozhatnak.

5 féle szépséghatás 1 arckrémben!
100%-ban természetes eredetű ásványi pigmentekkel,
hidratáló szkvalánnal, E-vitaminnal:

1. Elfedi a bőrhibákat.
2. Kiegyenlíti az arcszínt.
3. Erőteljes hidratálást biztosít.
4. Biztosítja a hatékony UV-védelmet.
5. Intenzív anti-ageing hatással rendelkezik.

Tökéletesen idomul a bőr természetes tónusához,
így a lehető legtermészetesebb megjelenést kölcsönzi
minden bőrtípus számára.

paraffin
alkohol% 0 100%-BAN TERMÉSZETES

EREDETŰ ÁSVÁNYI PIGMENT
UNIVERZÁLIS SZÍNÁRNYALAT
MINDEN BŐRTÓNUSRA

BŐRGYÓGYÁSZATILAG 
TESZTELT

BB Színezett ANTI-AGE krém
I N S T A N T S K I N P E R F E C T O R

SPF 20 Hatékony védelem az  UVA  és UVB sugarak ellen.

Mindennapos, emelt szintű
védelem az UVA + UVB + IR
és .kék fény ellen

Illatanyagmentes képlet, különösen alkalmas érzékeny,
allergiára hajlamos bőrtípusokra.

• Anti-ageing karnozin dipeptid és nyugtató
   pentapeptid-59.
• Gátolja a bőr fotoöregedését, a pigmentfoltok
   kialakulását és a bőrsejtek DNS károsodását.
• Nyugtatja a bőrirritációt és 26%-kal bizonyítottan
   csökkenti a bőr érzékenységét.*

       Rendkívűl könnyű és gyorsan felszívódó textúrájával elkápráztat bennünket.
       Nem zsírosítja a bőrt és nem hagy fehér csíkokat rajta.

BŐRGYÓGYÁSZATILAG 
TESZTELT

ALKALMAS 
MINDEN BŐRTÍPUSRA

*IN VIVO tesztekkel igazolva, 31 önkéntes tesztalanyon, napi kétszer alkalmazva, 28 nap után.

PARFÜM% 0

SPF 30 Fényvédő, peptides fluid



A nyár már i� kopogtat az ajtónkon. Ebben a hírlevélben büszkén szeretnénk Nektek 
bemutatni két vadonatúj arcápolási termékünket: A Mul�ac�ve BB Szineze� an�-age 
krémet SPF 20, illetve a Mul�ac�ve fényvédő pep�des fluidot SPF30.

Mindkét termék jelentős sikerként járul hozzá szakmai, szépségipari, piaci 
jelenlétünkhöz.
A BB krém nem csupán egy teljesen új termék ebben a kínálatban, hanem kimagasló 
fontosságú szerepet tölt be a kozme�kai kezelési eljárásokban és az o�honi 
bőrápolásban is. Az SPF 30 fényvédő pep�des fluid teljesen feldob majd eredményével 
és a gyorsan felszívódó textúrájával. Magas szintű védelmet nyújt a bőr számára, 
miközben nem tartalmaz irrita�v hatóanyagot, parfümöt, de bizonyíto�an lenyugtatja 
az irritációra hajlamos bőrt. Pl: (allergia, atopias derma��sz).. 

Nincs kétségünk afelől, hogy az új Summer Affair termékcsalád hűséges nyári társad 
lesz. Neve egy izgalmas nyár ígéretét rej� magában, amit maguk a termékek teljes 
mértékben beváltanak. A bőrradírtól az erős, még intenzívebb önbarnító testápolóig, 
a szuper-ak�v 3 az 1-ben marmeládéig (teljesen eltér az általad eddig ismert és használt 
marmeládéktól), az intenzíven bronzosító illatos, csillámos olajig, és végül, de nem 
utolsó sorban a napbarníto� színt megtartó testápolóig, ami szintén ide sorolható.

Ugyanakkor ne feledkezzünk meg an�-ageing barátainkról sem, amelyek 
elengedhetetlen részei a szépségápolási ru�njainknak az évszaktól függetlenül, minden 
nap. Tovább lapozva  tudsz ezekről az érdekes kombinációkról olvasni.

Az utólsó témánk ebben a Hírlevélben az új Afrodita Professzional HAIR CARE hajápoló 
termékeinkről szól, amelyekről máris megannyi pozi�v véleményt kaptunk helyi 
felhasználóinktól. Használd őket o�hon Te is, mert szalon minőségű hajat eredményez 
számodra.

Végezetül, de nem utolsó sorban engedjétek meg, hogy megragadjam a lehetőséget, és 
kellemes, gyönyörű, meleg nyarat kívánjak mindenkinek. Hamarosan újabb 
termékekkel jelentkezünk, hogy feldobjuk az számotokra őszt is.   

Danica Zorin Mijošek
Director, Afrodita Cosme�cs

Kedves Kollégák és Kolléganők!
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A képzésekkel kapcsolatos további 
információkért érdeklődj Területi 
Képviselődnél, illetve vedd fel velünk 
a kapcsolatot a következő e-mail címen: 
apollos@afrodita-kozmetika.hu vagy 
hívj bennünket a +36 1 212 9339; 
+36 70 378 8873 telefonok egyikén. 

KIADÓ:
Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina
Slovenija
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EXKL U Z ÍV

5-in-1 PRÉMIUM Peeling 
– készen állsz a nyári 
kalandokra?
Egy trendi, fantasztikus illatú rózsaszín peeling, 
csillámos szemcsékkel.
Ebben a selymes, krém állagú napraforgó olajban 
gazdag testradírban öt féle abrazív anyag található, 
mint például kapszulázott formában az aktív szén, 
amely méregtelenítő és t isztítő hatással is 
rendelkezik. A peelingben található többi abrazív 
anyaggal egyetemben, eltávolít ják az elhalt 
hámsejteket, és selymessé, simává, csodálatosan 
illatossá varázsolják a bőrt - felkészítve azt a soron 
következő nyár összes kalandjára!

3-in-1 Super-Active KRÉM 
MARMELÁDÉ 
– nyári ösztönzés. 
A szuper-aktív krém marmeládé három fő jellemzője: 
•  44%-al nagyobb önbarnító hatás*.
•  SPF 10 faktoros fényvédelem. 
• Gátolja a test kerületének növekedését a kritikus 
részeken,  i l letve gátol ja  az  új  zs írpárnák 
kialakulását.

Forradalmian új képlete fokozza a melanin szintézisét 
(sötét színű pigmentek), ami által gyorsítja a barnulás 
folyamatát. A koffein és a lótuszvirág kivonata segít 
csökkenteni a lerakódott zsírpárnákat, ennek 
köszönhetően alakformáló hatással is rendelkezik. 
Jelentősen eltér a többi marmeládétól, mivel könnyű 
és krémes állaga gyorsan beszívódik, és nem hagy 
zsíros, olajos érzetet maga után.

*in vivo teszteredmények, 22 önkéntes alanyon elvégezve, 14 napon keresztül, 
napi egyszeri használattal

SUMMER AFFAIR
Add át magad a nyári kalandoknak!

Vadonatúj termékek élőben és nagyon vonzó csomagolásban, melyek
nélkülözhetetlenek abban, hogy vonzóbbá tegyék külsődet a nyári strandszezon alatt.

Extra Erős ÖNBARNÍTÓ 
TESTÁPOLÓ LOTION                
– a kedvenc csokoládés 
kezelésed 
Önbarnító testápoló lotion, amely 100%-al magasabb 
koncentrációban tartalmaz önbarnító hatóanyagot*,       
a még soha nem látott intenzív barnulásért, káros UVB 
sugárzás mentesen. A természetes hidratáló összetevők 
magas koncentrációja biztosítja a bőr intenzív és 
hosszantartó hidratálását, egyenletes barnaságát 
narancssárga árnyalatok nélkül, valamint egészséges, 
napsütötte megjelenését.

*Összehasonlítva a már létező Afrodita Professzional önbarnító testápolóival.

A zsírégetés bizony LEHETSÉGES, 
pihenés és napozás alatt is.
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NAPBARNÍTO� SZÍNT 
MEGTARTÓ TESTÁPOLÓ             
– legyen a nyári románc véget nem 
érő…
Könnyű, frissítő testápoló a bőr kondicionálására napozás 
után, amely azonnali, hosszan tartó hidratálást biztosít   
és csillapítja az esetleges irritációt.

   Természetes önbarnító komplexuma finom barnaságot 
eredményez, és abban segít, hogy hosszan megőrizzük 
ezt a külsőt.

INTENZÍV ILLATOS OLAJ 
Arany szemcsékkel – a tökéletes 
�örtöléshez
100% természetes jojoba olajat tartalmaz, gyorsan 
beszívódik, nyugtatja és hidratálja a bőrt, gyengéddé       
és érzékivé téve a bőröd érintését. 

  Az arany szemcséknek és bronzosító hatásának 
köszönhetően bőröd színének, azaz külsődnek, hihetetlen 
vonzó arany ragyogást biztosít, míg a cseresznyevirág     
és kókusz i l lata,  a közelgő nyári  romantikára 
ösztönöznek.

  Put your tan ON!



L EGÚ JABB

Kozme�kai termékek, amelyek egy kozme�kus 
polcáról sem hiányozhatnak!

„MUST-HAVE” kozmetikumok 
A tavasz és a közelgő nyár elhozza számunkra a várva várt melegebb és kellemesebb 
időt.
A természet éledezik és vele együ� mi is. Megváltozik a bioritmusunk éppúgy, mint 
ahogyan megváltoznak a bőrünk alapvető szükségletei is.
Kozme�kusként mit tehetsz annak érdekében, hogy ezekre a változásokra megoldást 
nyújthass? 
Ismerd meg az Afrodita Professional „must-have”, azaz kihagyhatatlan termékeit, 
amelyekkel garantáltan szebbé tudod varázsolni a vendégeid bőrét!

            ENZIM-PEELING
Búcsúzz el az elhalt hámsejtektől – amelyek 
fáradtnak láttat ják az arcodat – a lehető 
legkíméletesebb módon, majd élvezd az egészséges 
megjelenésű arcbőröd!

A CLEAN UP Enzim-peeling non-invazív kezelési 
eljárás, amellyel serkentjük a bőr természetes 
tisztítási folyamatát, amelynek során a papain enzim 
lebontja az elhalt hámsejteket és eltávolítja               
a pórusokban felgyülemlett tisztátalanságokat. 
Minden bőrtípusnál alkalmazható 
– még    a legérzékenyebbeknél is.

Miért szeretjük ennyire? Mert használata után           
a bőrünk széppé, puhává, hihetetlenül simává, 
selymessé és egészségesen fénylővé válik.
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           BEAUTY FILLER SHOT-OK 
– Professzionális feltöltő cseppek
Az Afrodita Professional a koncentrátumok fejlett, kifinomult, 
rendkívül hatékony formuláit biztosítja a számodra. Erőteljes 
hatásuknak köszönhetően a bőr szinte azonnali átalakuláson megy 
keresztül, mintha „belőtték” volna a hatóanyagot.

A SHOT-oknak mindenképpen a polcodon van a helyük, mert 100%-
ban be tudod építeni a kezelési terveidbe, rutinjaidba!
• Hyaluron + B5 BOOST SHOT, hidratáló feltöltő szérum a rendkívül 
hidratált, telt bőrért –szabadalmaztatott, 100%-ban természetes 
hialuronsavat, B5-provitamint és NMF hidratáló komplexumot 
tartalmaz.
• Instant Oxygen POWER SHOT, az újjászületett, oxigénnel ellátott és 
akár 5 évvel fiatalosabb bőrért* – FIFLOW BB61 aktív hatóanyagot 
tartalmaz, amely megköti a légkörből az oxigénmolekulákat, eljuttatja 
a dermiszbe, majd ott „szabadon“ engedi őket).
* In vivo klinikai tesztek, 20 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 28 napos 
használat után, naponta kétszer alkalmazva.
• C10 vitamin SUPER SHOT, a pigmentfoltok eltávolítására, a bőr 
tónusának kiegyenlítésére, létfontosságú funkciói működésének 
javítására, anti-aging kezelésére – 10%-ban tartalmaz olajban oldódó, 
stabilizált C-vitamin-származékot: Ascorbyl tetraisopalmitate-ot. A 
Japánból származó hatóanyag 25-ször erősebb hatásfokkal működik, 
mint a kozmetikumokban általában használt C-vitamin, azaz 
aszkorbinsav.

2/
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0% PERFUME

Protective uid 
with peptides

UVA  UVB  + IR + BLUE LIGHT

Zaščitni uid 
s peptidi

H I G H P R O T E C T I O N | S P F 3 0

SPF 

I N S T A N T 
S K I N P E R F E C T O R

Tinted cream
ANTI-AGE
Obarvana krema

adapts to all skin tones

U N I V E R S A L S H A D E

SPF 20 UVA  UVB 

M E D I U M  P R O T E C T I O N

          ANTI-AGE 
SZÖVETSÉGESEINK
A speciális kozmetikai termékekre egyfajta szuperhősként 
tekintünk, de nem szabad elfelejteni, hogy azok nem 
helyettesíthetik a klasszikus ápolószereket, amelyek 
többek között megakadályozzák a nedvesség elpárolgását 
a bőrből és megvédik a káros külső hatásoktól.

Ismered az Afrodita Professional kedvenc ANTI-AGE 
termékeit?
• BRILLIANT YOUTH Fiatalító Szérum:  az egyik 
legfejlettebb dermokozmetikai képlettel rendelkező 
termék, amely azonnali lifting hatást és hosszan tartó 
bőrfiatalítást végez, belülről kifelé hatva. 
• PURE GOLD 24Ka Divine Lifting Szérum: tiszta 
aranyszemcsékkel, amely szemmel láthatóan csökkenti     
a ráncok mélységét a homlokunkon, a nyakunkon és az 
érzékeny szem körüli területen. 
• PERFECT CODE Filler-Drops Koncentrátum: a piacon 
jelenleg kapható egyik legmagasabb bioaktív peptid 
hatóanyag-tartalommal (60%), amely már 30 perccel          
a felvitele után jelentősen csökkenti a ráncok hosszát, akár 
34,7%-kal.*
*In vivo teszteredményekkel igazoltan, 10 önkéntes tesztalanyon elvégezve, 30 
perccel a felvitel után, egyszer alkalmazva.

         A�NYSZABÁLY: 
FÉNYVÉDELEM, AZAZ 
ÓVAKODJUNK AZ UV-
SUGA�KTÓL!
Tudtad, hogy a bőr gyors öregedésének folyamatait 80%        
- ban az UV-sugárzás okozza?
Gondoskodj a megfelelő UV-védelemről – minden 
életkorban és az év minden napján.

Az Afrodita Professional a megfelelő és hatékony UVA + 
UVB védelem érdekében a VITA DERMA Fényvédő SPF 30 
k ré m e t  j a v a s o l j a  a l k a l m a z n i ,  a m e ly  g á t o l j a                                  
a fotoöregedést, a pigmentfoltok kialakulását, illetve                      
a bőrsejtek DNS-károsodását.

3/
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        KÉSZÜLJ 
ÚJÍTÁSOK�L A 
VENDÉGEID SZÁMÁ�!
Az Afrodita Professional termékei között 
megtalálod a

• MULTIACTIVE BB színezett anti-age SPF 20 
krémet, 100%-ban természetes eredetű ásványi 
pigmentekkel és a
• MULTIACTIVE Fényvédő peptides SPF 30 
fluidot, hozzáadott parfüm nélkül, érzékeny, 
allergiára hajlamos bőrtípusok számára is.

!/

Protective uid 
with peptides

Zaščitni uid s peptidi

SPF   0



BEMU TATJU K

SZERESS BELE 
A HAJADBA!
Hajápoló termékek a szalonminőségű haj eléréséhez.
Exkluzív professzionális hajápoló termékek, új tervezésű kollekciója, tökéletességig
fejlesztett ápoló formulákkal az Afrodita Cosmetics laboratóriumaiból.

I 
P U R P L E
Y O U
Mondj búcsút a nem kívánatos
sárga tónusoknak!

Y O U R
H A I R 
T H E R A P Y
Ints búcsút a sérült és törékeny hajvégeknek, 
a száraz és törékeny hajnak!

A hajadnak nincs fénye, kissé merev, ráadásul nem is csillog 
és töredezettek a hajvégeid? Túlságosan száraz, vagy sokat 
lett vegyszerrel kezelve (dauer, egyenesítés)? Amennyiben 
szeretnél egy gyönyörűen ápolt, mámorítóan illatos, 
egészséges fényű hajzuhatagot magadnak, amely elegánsan 
hullámzik a szélben és lágyan, mint a selyem, kellemes 
érintéssel csusszan át az ujjaid között, akkor megvan                
a megoldás számodra!

Szeretnél egy igazán gyönyörű, gyöngyházfényű szőke árnyalatot?
Elszomorít a meleg, sárga tónus, a töredezett és ősz hajszín? Akkor 
ez a tökéletes kombináció csak Neked, a ragyogó szőkének szól! 
Lehetővé teszi  számodra,  hogy elérd szőke legszebb 
színárnyalatait és egészséges, gondosan ápolt hajad legyen akár 
természetes, akár festett.

Elégedett nők, akik már 
használták és megerősítették

termékeink hatékonyságát.
ELŐTTE/UTÁNA

Apollos Bt.
1126 Budapest
Böszörményi út 19/C.

t: +36-1-212-9339
m: +36-70-378-8873
e: apollos@afrodita-kozmetika.hu
w: www.afrodita-kozmetika.hu
f: www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary
i: www.instagram.com/afroditaprofessional_hu/ 

TERÜLETI KÉPVISELŐK:
Dél-Pest megye + Dél-Pest:
Kovács Adrienn: +36-30-309-2409
Pest + Észak & Kelet-Pest megye:
Székely Éva: +36-70-378-8874
Buda, Nyugat–Pest megye
Fürjesné Papp Erika: +36-70-378-8880
Hajdú-Bihar & Szabolcs-Szatmár-Bereg &
Heves & Borsod megye:
Tóthné Gergely Tímea: +36-70-378-8886
Csongrád & Békés & Bács-Kiskun megye:
Központi Iroda: +36-30-237-2454
Zala & Vas & Győr-Moson-Sopron megye:
Juhász Istvánné Anikó: +36-20-944-8074
Zala & Somogy megye:
Porgányi Katalin: +36-70-378-8877

FORGALMAZÓK:
Baranya és Somogy megye:
Dobosi Tamás: +36-20-513-0059
Győr-Moson-Sopron megye:
Celtia Bt. Ingrid Schmeidl: +36-20-941-2987 
Tolna megye: 
Weller István: +36-20-203-2263
Fejér megye:
Weller Gábor: +36-70-426-6340
Bács-Kiskun megye:
Faragó László: +36-20-399-2679
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Lealdo Kft. Fakó Judit: +36-30-500-3604
Békés megye:
Mészár Brigitta: +36-66-361-479
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