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ÖS SZ E KÖTÖTTÜ K AZ 
„ÖS SZ EKÖT HE TET LE NT ”

FORRA DA LM I  Ú JD ONSÁGOK

Fedezd fel a két koncentrátum 
szépítő erejét!

SENSITIVE 
YOUTH SERUM

Ú J K É ZK RÉ ME INK 
A TÉ L I I D ŐSZ AK RA

Mondj igent az 
ápolt kezekre!
Fedezd fel a legújabb, és potenciálisan 
legkelendőbb kézápoló termékeinket

I T T A MEG OLDÁS A ZS ÍROS , 
T I S ZTÁTALAN BŐR KEZ E LÉ SÉ RE

az új Pure Skin Solution 
HIDRATÁLÓ EMULZIÓVAL 

Professzionális anti-ageing 
bőrápolás, amelyet az érzékeny 
bőr is kiválóan tolerál

Több hidratálás, 
kevesebb 
szennyeződés

RETINOL és 
BAKUCHIOL 
SHOT



ÚJDONSÁG
Sensitive Youth Serum
Az érzékeny bőr briliáns ANTI-AGEING kezelése

parfüm
alkohol
paraffin
színezőanyag% 0 BŐRGYÓGYÁSZATILAG

TESZTELT
természetes 
összetevő% 94 KÖNNYŰ +

GYORSAN BESZÍVÓDÓ 
TEXTÚRA

MINDEN BŐRTÍPUS 
SZÁMÁRA

Meggyőző bőrfiatalító hatást vársz el a mindennapi 
bőrápolástól, miközben a bőröd kimondottan 
érzékeny? 

Ezt a ragyogó újítást neked találták ki!

A Sensitive Youth Szérum, rendkívül hatékony ANTI-
AGEING képlettel rendelkezik, hozzáadott 
illatanyag nélkül, kimondottan az érzékeny, 
allergiára hajlamos bőr ápolására kifejlesztve. 

ÖSSZEKÖTÖTTÜK AZ „ÖSSZEKÖTHETETLENT”
Professzionális anti-ageing bőrápolás,
amelyet ezzel együtt az érzékeny bőr is kiválóan 
tolerál!

FEDEZD FEL BRILIÁNSAN RAGYOGÓ HATÁSAIT
Éld át a különleges bőrápolás élményét, miközben a gondosan kiválasztott 
összetevők kifejtik varázslatos hatásukat: 
serkentik a kollagénrostok szintézisét, kisimítják az apró barázdákat 
és ráncokat, intenzíven hidratálják a bőrt, enyhítik a pigmentációs 
elváltozásokat és csillapítják az irritáció érzését.

Egy pillanat alatt bele fogsz szeretni eme fényűző, selymes és krémes 
textúrába, amely tökéletesen összeolvad a bőröddel, és a teljes kényelem 
érzetét kelti.

EREDMÉNYEK, AMELYEKET IMÁDNI FOGSZ
• azonnali ránccsökkentő hatás: - 31 %*
• a bőr jobb hidratáltsága: + 42 %*
• csökkent bőrérzékenység: - 26 %**

*IN VIVO teszteredmények, 15 önkéntes bevonásával, egy órával a felvitel után. 
**IN VIVO teszteredmények, 31 önkéntes bevonásával, 28 napos, napi kétszeri használat után

Kód: 5984 | 100 ml

A hatóanyagok BRILIÁNS SZINERGIÁJA,                                    
az irritáció minimális lehetőségével

1. LIFTINGHATÁSÚ KOLLAGÉN
2. HIDRATÁLÓ HYALURON
3. NYUGATÓ PENTAPEPTID-59                                      
4. MULTI-AKTÍV NIACINAMID



Az Afrodita NEWS e számát teljes egészében az innovációknak szenteltük. 
Büszkén mutatjuk be Neked az Afrodita Professional új fejlesztési eredményeit, 
illetve termékeit, amelyekben a tudomány és a technológia legmodernebb 
vívmányait ötvöztük, valamint forradalmian új hatóanyagokat és kivételesen 
krea�v eljárásokat alkalmaztunk!

Megörvendeztetünk egy régóta várt újgenerációs re�nollal. Egy csodálatos 
szépségkoncentrátummal,  a rendkívül magasnak számító, 2%-os 
koncentrációban jelen lévő bakuchiollal. Egy briliáns an�-ageing képle�el 
az érzékeny bőr ápolására. Egy új szuper hidratáló emulzióval a Pure Skin 
Solu�on termékcsaládból és további más újdonsággal.

Hiszem, hogy az új termékeink kielégí�k, sőt felülmúlják a legmagasabb 
elvárásaid, és segítenek abban, hogy egyszerűen szépnek érezd magad 
a bőrödben.

Danica Zorin Mijošek
a Kozme�ka Afrodita Igazgatónője

Kedves Kolléganők 
és Kollégák!
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02  SENSITIVE YOUTH SERUM 
Az érzékeny bőr briliáns ANTI-AGEING 
kezelése

04  KIEMELT HATÓANYAGTARTALOM
Fedezd fel a KÉT ÚJ beauty SHOTS-ban rejlő 
erőt, amelyek a modern anti-age bőrápolás 
határait feszegetik!

07 TÖBB HIDRATÁLÁS, 
KEVESEBB SZENNYEZŐDÉS
Az új Pure Skin Solution 
HIDRATÁLÓ EMULZIÓVAL 

08 MONDJ IGENT AZ ÁPOLT KEZEKRE!
Fedezd fel a legújabb, és potenciálisan 
legkelendőbb kézápoló termékeinket

08  100% TERMÉSZETES OLAJOK 
SZINERGIÁJA
Japanese Cherry és Bali Mango 

A termékeinkkel, kezelési eljárásainkkal 
és képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődj 
Területi Képviselődnél és Mentorodnál, 
aki mindenben segíteni fog Neked! 
Illetve hívj vagy írj: 

▪  apollos@afrodita-kozmetika.hu
▪  +36 1 212 9339; +36 70 378 8873

TA RTALOM

AFROD I TA AKADÉM I A
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S I N C EB E A U T I F U L I N M Y S K I N 

KIADJA:
Kozmetika Afrodita d.o.o.
Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina
Slovenija



ÚJDONSÁG I BEA UT Y F ILLER SH OT S

KIEMELT HATÓANYAGTARTALOM
Fedezd fel az Afrodita Professional KÉT ÚJ beauty SHOT termékében rejlő erőt,
amelyek a modern anti-age bőrápolás határait feszegetik!

NEXT GENERATION 
RETINOL SHOT

Újgenerációs, -os koncentrációjú retinoiddal: 0,1%
Hydroxypinacolone Retinoate (HPR)

ANTI-AGE SZUPERHŐS

A lényegesen simább, feszesebb 
és teltebb bőrért, kevesebb ránccal!

LENYŰGÖZŐ EREDMÉNYEK

• A felhám vastagságának növekedése: +25%.*
• A ráncok látható csökkenése az alanyok 100%-ánál.**
• Jelentősen feszesebb bőr az alanyok 96%-ánál.**

ÉJSZAKAI 
BŐRÁPOLÁS

ÁPOLÓ KÉPLET,
amely a bőr barrier
rétegét óvja

PARFÜM
SZILIKON
SZÍNEZŐANYAG

Kód:  5981 I 30 ml

HPR - forradalmi újítás a retinoidok családjában.
A SHOT, azaz koncentrátum ún. HPR retinoidot tartalmaz. 
A HPR a retinolhoz hasonló hatással bír, miközben 
mellékhatásait tekintve attól lényegesen kevesebbel, vagy 
egyáltalán nem rendelkezik.
A titok a különleges formájában rejlik, amely már biológiailag 
aktív, ezért a retinoidnak nem kell közbenső átalakulásokon 
átesnie ahhoz, hogy hatékony legyen (ellentétben a retinil-
észterekkel, a retinollal és a retinallal).

*IN VITRO vizsgálat
**30 önkéntes ÖNÉRTÉKELÉSE 3 hónapos, heti három- vagy négyszeri használat után



BAKUCHIOL
PHYTO RETINOL SHOT 

Kód:  5982 I 30 ml

NAPPALI +
ÉJSZAKAI 
BŐRÁPOLÁS

ÉRZÉKENY BŐRRE
IS ALKALMAZHATÓ

PARFÜM
SZILIKON
SZÍNEZŐANYAG

Lucija Nemeš,
vegyipari mérnök,
az Afrodita Professional fejlesztési vezetője

„A Next Generation Retinol Shot egy új, 
modern, HPR retinoidot tartalmazó 
termék, amely a klasszikus retinolhoz 
képest lényegesen stabilabb, kevésbé 
irritáló és rendkívül hatékony.

A Bakuchiol pedig egy rendkívül hatékony, 
100%-ban természetes alternatívája
a retinolnak, amely nem okoz irritációt,
és érzékeny bőrre is
kiválóan alkalmazható.“

Bakuchiol, -os koncentrációban2%
CSODÁLATOS SZÉPSÉGELIXÍR

Az új, érezhetően simább, feszesebb 
és hihetetlenül fényesebb bőrért.

JELENTŐSEN CSÖKKENTI:

• A RÁNCOK MÉLYSÉGÉT: akár  -38%*
• HIPERPIGMENTÁCIÓT: -14%**
• KOMEDÓKAT ÉS PATTANÁSOKAT: -57%***

*IN VIVO vizsgálat 17 önkéntes bevonásával, 3 hónapos, napi kétszeri használat után
**IN VIVO vizsgálat 44 önkéntes bevonásával, 3 hónapos napi kétszeri használat után
***IN VIVO vizsgálat 60 önkéntes bevonásával, 6 hetes, napi kétszeri használat után

Magas tisztaság
A koncentrátum rendkívül tiszta Bakuchiol: 

®Sytenol  A-t tartalmaz. Ez a francia Sytheon 
SARL cég neves, többszörösen díjazott 
összetevője, amelyben legalább 99% Bakuchiol 
található.

Tudtad?
A bakuchiol egy 100%-ban természetes növényi 
kivonat, amelyet a Psoralea corylifolia (Babchi, 
azaz Malájtea) növény magjából nyernek. Utóbbi 
Indiában és Srí Lankán található, és az 
ayurvédikus és a hagyományos kínai orvoslásban 
évszázadok óta használják különböző 
bőrproblémák (pikkelysömör, bőrgyulladás, 
ekcéma stb.) enyhítésére.



Retinol vagy Bakuchiol?
Nem tudod, hogy melyik új SHOT-ot válaszd? 
Íme, egy hasznos összehasonlító táblázat, amely megkönnyíti a döntésed.

Kombinálhatók egymással?
Természetesen! A Next Generation Retinol és a Bakuchiol 
Shot tökéletesen kiegészítik egymást, és szinergiában 
kiemelkedő eredményeket nyújtanak. Ha bőröd jól tolerálja 
a retinoidokat, javasoljuk, hogy mindkét terméket építsd 
be a napi bőrápolási rutinodba.

Az új szépség-koncentrátumok minden más + 
termékkel kompatibilisek, többek közö� a már 
meglévő Beauty Filler Shotokkal is.

NEXT GENERATION
RETINOL SHOT

BAKUCHIOL
PHYTO RETINOL SHOT

MIÉRT ŐT VÁLASZD?

LEHETSÉGES IRRITÁCIÓK

KINEK AJÁNLOTT?

BŐRTÍPUS

HASZNÁLAT

"arany szabályként" alkalmazandó az öregedés 
jelei ellen

lényegesen kevesebb irritációt okoz, mint
a klasszikus retinol

- ideális választás mindazok számára,
akik a legtöbbet várják az anti-age bőrápolástól

- mindenkinek, aki jól tűri
a retinoidokat

- kevésbé érzékeny bőrtípusok számára
- nélkülözhetetlen az erősen ráncos bőr 

számára

- több korlátozás a termék használatára 
vonatkozóan

- heti kettő-négyszeri használat, szeptembertől 
májusig, csak esti bőrápolásra
- kötelező UV-védelemolásra

“sensitive”, avagy növényi alapú retinol

nem okoz irritációt
 

- tökéletes választás mindazok számára, 
akik a retinol természetes és 

hatékony helyettesítőjét keresik
- mindazok számára, akik

a retinoidokat nem találják megfelelőnek 
a mellékhatásaik miatt

- minden bőrtípus anti-age ápolására, beleértve
az elvékonyodott

és érzékeny bőrt is
- különösen alkalmas a zsíros, tisztátalan bőr 

állapotának javítására

- korlátozás nélkül használható
- napi használat, reggel és este

- ajánlott UV-védelem



2 ERŐTELJES HATÓANYAG 1 SZUPER FORMULÁBAN

HYALURON                                            NIACINAMID
az intenzív hidratálás érdekében    a zsíros, tisztátalan bőr problémáinak 
                                                             kezelésére 

HOGYAN MŰKÖDIK?

• Intenzív és hosszú távú hidratálást biztosít.
• Csökkenti a faggyúkiválasztást (-23%*) és mattítja a fénylő arcbőrt. 
• Kiegyenlíti a bőr tónusát és csökkenti az aknék okozta pigmentelváltozásokat.

 JELENTŐSEN CSÖKKENTI•
   AZ ÚJ PATTANÁSOK KIALAKULÁSÁT:            

LÉPÉSEK A TISZTA, SZENNYEZŐDÉSEKTŐL MENTES BŐRÉRT

-52%

*IN VIVO teszteredmény 23 önkéntes bevonásával, 2 hónapos, napi kétszeri használat után.
**IN VIVO teszteredmény 76 önkéntes bevonásával, 2 hónapos, napi kétszeri használat után.

paraffin
szilikon
alkohol% 0 NEM TÖMÍTI EL

A PÓRUSOKAT

**

A feltűnően zsíros, 
kitágult pórusú 
bőrfelületeket (általában 
a T-zónában) először
a Pórusösszehúzó 
fluiddal kell kezelni.

Ezután vidd fel
a Hidratáló 
emulziót egész 
arcra.

Végezetül, szükség 
esetén alkalmazd
a ZnO krémet helyileg, 
közvetlenül
a pattanásokra.

1. Tisztítsd le és tonizáld a bőrt (Tisztítóhabbal + Összehúzó tonikkal).
2. Vidd fel a Tisztító maszkot.
3. Bőrápolási rutinod zárd a megfelelő ápoló termékekkel.

+ Elbűvölően könnyű, gyorsan felszívódó textúra, amely nem hagy olajos foltot maga után.

Kód: 5983 | 50 ml

ÚJDONSÁG I PUR E SKI N S OLU TI ON

TÖBB HIDRATÁLÁS,
KEVESEBB SZENNYEZŐDÉS
Az új Pure Skin Solution HIDRATÁLÓ EMULZIÓVAL 
a kombinált, zsíros és tisztátalan bőrtípusok különleges igényeit 
tudod kezelni.



Az erő, ami a 100% natúr olajokban rejlik
Az Afrodita Professional masszázsolajok népszerű családja mostantól a következőkkel egészül ki: 
2 új, elképesztően illatos, ápoló képletet tartalmazó olajjal!

Lépj be egy édesen illatos, 
cseresznyevirágokkal teli japánkertbe!

Add át magad a 100%-ban természetes 
makadámia-, jojoba- és mandulaolajok által 
nyújtott luxus masszázsnak, amelyek 
intenzíven ápolják a bőrt, erősítik barrier 
funkcióját, illetve bársonyosan puhává 
varázsolják azt.

Japanese Cherry Bali Mango
Élvezd a lédús mangó illatát, amely javítja a 
hangulatod és elrepít az álomszép Balira! 

A 100%-ban természetes kókusz-
és avokádóolajok egzotikus keveréke 
rendkívül magas tápanyagtartalmuknak 
köszönhetően finoman és gyengéden 
kényeztetik a bőröd, miközben hihetetlenül 
simává varázsolják azt.

paraffin
szilikon
színezőanyag% 0 BHT 

MENTES

Kód:  5964 I 500 mlKód:  5963 I 500 ml

Mondj igent
az ápolt kezekre!
Kellemes, illatos és rendkívül ápoló... Fedezd fel a legújabb, és potenciálisan 
legkelendőbb kézápoló termékeket, amelyek a kéz bőrének különleges 
igényeihez igazodnak!

Luxurious Gold

Atopic Sensitive

Pure Karité

Japanese Cherry

+
limitált 
Karácsonyi 
kiadás 

HAPPY HOLIDAYS
Ünnepi kézkrém
E-vitaminnal 
és ceramidokkal

  Kód: 5980 | 30 ml

paraffin% 095% 
természetes 
eredetű 
összetevőkakár 

*

*A kiválasztott termékekre vonatkozik.

ÚJDONSÁG I HAN D CR EAM

ÚJDONSÁG I MASSAGE O IL

20% SHEA BUTTER

Hatóanyagokban gazdag 
regeneráló kézkrém
tápláló shea vajjal

   Kód:  5976 | 50 ml

FAST ABSORBING

Gyorsan felszívódó 
kézkrém
hidratáló glicerinnel 
és E-vitaminnal

   Kód: 5977 | 50 mll

PERFUME FREE

Kézkrém érzékeny, 
atópiás bőrre
pentapeptid-59-cel 
és ceramidokkal

   Kód: 5979 | 50 ml

RICH AND 
REPAIRING

Luxus kézkrém
bio kakaóvajjal és 
arany pigmentekkel

   Kód: 5978 | 50 ml

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


