
ART  OF  SPA

| MÉREGTELENÍTŐ KEZELÉS

Só peeling
testre  

rossz tónusú, száraz bőrtípusra
Holt-tengeri ásványi anyagok & illóolajok

arcra & testre 

Szőlő peeling

| HIDRATÁLÓ KEZELÉS
minden bőrtípusra
habzó bor kivonata & szőlő varázslatos illata organikus zöld tea & rizstej

| EXTRA FINOM KEZELÉS
érzékeny bőrtípusra

arcra & testre 

Rizs peeling

HÁMLASZTÁS &
KERINGÉS FOKOZÁS

Peelingek| 1. lépés

A szép és ápolt bőr kezelése kész művészet – a rituálét kezdd 
a bőr radírozásával, az elhalt hámsejtek eltávolításával,  
keringésének fokozásával.

száraz bőrre
barna cukor & „arany” jojoba olaj

| EXTRA TÁPLÁLÓ KEZELÉS
testre 
Cukor peeling



testre 

száraz bőrre
karitévaj & kókuszvíz

Sweet honey testvaj

| EXTRA TÁPLÁLÓ KEZELÉS

Energetizáló balzsam
arcra & testre 
| BŐRRUGALMASÍTÓ KEZELÉS
minden, rossz tónusú bőrtípusra
méhviasz & növényi olajok centella asiatica & rezveratrol

Szőlő sorbet
arcra & testre
| FESZESÍTŐ KEZELÉS
minden bőrtípusra minden bőrtípusra

természetes vajak & E-vitamin

testre 
| KÉNYEZTETŐ KEZELÉS

Fehér csokoládé testvaj

SZEBB & SELYMESEBB BŐR

Maszkok & borogatások

Az igazi mesterműveket több rétegben készítik – az igazán puha bőrt 
egy megfelelő rétegben felvitt borogatással érheted el.
Vidd fel vastagabb rétegben, finoman masszírozd a bőrbe, majd a jobb 
hatás érdekében takard be fangó fóliával.
20 perc után mosd le, vagy hagyd fent a kezelés zárására.

| 2. lépés

A kezelési rituálé következő és egyben 
utolsó rétegével megőrzöd a bőr 
selymességét és megerősíted, tartósítod 
az előző lépésekben elért eredményeket.
Vidd fel a bőrre és masszírozd be.

INTENZÍV TÁPLÁLÓ & HIDRATÁLÓ KEZELÉSEK

Testvajak & balzsamok | 3. lépés

KAPHATÓ
2019 TAVASZÁTÓL

KAPHATÓ
2019 TAVASZÁTÓL

Sweet honey maszk 
arcra & testre

| TÁPLÁLÓ KEZELÉS
kimondottan száraz bőrtípusra
royal gelee & kókusz olaj

Fehér csokoládé Soufflé
arcra & testre

| KÉNYEZTETŐ KEZELÉS
minden bőrtípusra
kakaóvaj & guarana extraktum

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  Fb www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary


