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AZ INSPIRÁCIÓ MAGA AZ EMBER

A Kozmetika Afrodita minden új termék történetét a végéről kezdi felépíteni – azaz 

a végső felhasználóknál, akiknél igyekszünk megérteni, hogy Ők maguk mire 

vágynak, mire van szükségük. Végfelhasználóink szükségleteinek kielégítése, 

illetve az ebből fakadó elégedettségük biztosítja számunkra egy új történet 

megalkotásának kezdetét, kiinduló pontját.

A HOME CARE márkajelzésű termékeink az AFRODITA PROFESSIONAL 

termékcsaládok részét képezik és elsődlegesen azok számára kínáljuk, akik a 

szalonban történő szakmai kezelést otthon is támogatni szeretnék a lehető 

legprofibb termékekkel. A HOME CARE termékkörben megtalálhatók az arc és 

testápoló,  valamint a cellulit elleni készítmények. 

A TERMÉSZET ÖLELÉSE

Jómagunk maximálisan megbízunk és hiszünk a természet erejében. Ezért a saját 

receptúra alapján kifejlesztett termékeinkbe, a lehető leghatékonyabb, 

természetes aktív összetevőket építjük be, lehetőleg ökológiailag tiszta forrásból 

származva, míg a nem természetes anyagokat mellőzzük. Termékeink akár 99,9%-

ban tartalmaznak természetes összetevőket.

 

AZ ÉLET TISZTELETE

Tekintve, hogy minden életformára maximális tisztelettel tekintünk, így 

termékeinket sem a fejlesztés fázisában, sem a végtermék kisérleti időszakában 

nem teszteljük állatokon. Beszállítóinkat is ezen feltételek alapján választjuk meg.





MINŐSÉG, BIZALOM, SZÉPSÉG 

... kulcsfontosságú szempontok, amelyen az üzletvitelünk alapszik. Folyamatosan 

arra törekszünk, hogy termékeinknek a lehető legmagasabb és konstans 

minőséget biztosítsuk, míg ügyfeleinkkel szembeni alapelvünk a becsületesség és 

bizalom. A szépséggel minden pillanatban körül vagyunk véve, amely 

meggyőződésünk szerint mindenkiből belülről fakad – azaz, igazából szépnek az  

látja, aki úgy is érzi magát. Professzionális termékeink használatával ezt a szépséget 

emeljük ki, aminek hatására mindenki a maga valójában pompázik.

TRENDEK ÉS TRADÍCIÓK KÖZÖTT

Mint vezető szlovén kozmetikai cég, amelynek székhelye Rogaška Slatina (Rogaska 

Szlatina) - a gyógyturizmus, gyógyvíz és termálvíz központja – sikertörténetünket 

1970 óta írjuk. Folyamatos fejlesztésekkel, innovációs befektetéseinkkel állandóan 

kutatjuk az új lehetőségeket, forradalmian új hatóanyagok felhasználásával pedig 

lépést tartunk a legmodernebb kozmetikai trendekkel. 

SAJÁT FEJLESZTŐ LABORATÓRIUM 

Termékeinket, az öttlettől kezdve, saját laboratóriumainkban fejlesztjük ki, ahol 

folyamatos fizikai, kémiai és mikrobiológiai teszteknek vetjük alá. A dermatológiai 

és hatékonysági vizsgálatokat pedig világszerte elismert, független, nemzetközi 

intézményekben végeztetjük el.

ÁTLAGON FELÜLI EREDMÉNYEK

Professzionális termékeinket és kezeléseinket sokéves, felbecsülhetetlen 

tapasztalatunk alapján fejlesztjük és készítjük el, amelyek egymást kiegészítve és 

szinergikus együtthatásuknak köszönhetően, átlagon felüli eredményeket 

biztosítanak.



CLEAN UP
Első lépések a �szta bőr érdekében



Kíméletes, alapos és hatékony bőrtisztítás, valamint 

tonizálás minden bőrtípusra, amelyek alapját a természetes 

összetevők képezik, mint pl.: 100% természetes hyaluronsav, 

természetes növényi kivonatok és olajok. Enyhén savas pH 

jellegük (kb 5,5) megfelel a bőr természetes pH értékének. 

Ennek köszönhetően nem sértik a bőr természetes savas 

védőrétegét.  E l lenkezőleg!  Erősít ik  természetes 

védekezőképességét, illetve biztosítják az aktív összetevők 

és hatóanyagok optimális felszívódását a bőrápolás további 

fázisai során.

HYALURON ARCTEJ                                                      200 ml

hipoallergén parfüm  ·  arcra és szem környékére

- szabadalmaztatott, 100% természetes hyaluronsavat 

tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely a bőr 

mélyebb rétegeiben fejti ki hatását. Használata: a tejet 

egyenletesen oszlassuk el a bőr felszínén. Masszírozó 

mozdulatokkal végezzük a tisztítást. Eközben az aktív 

hatóanyagok megkötik a bőrre rakódott tisztátalanságokat. 

Meleg/langyos vízzel le kell mosni, majd a bőrt feltétlenül 

tonizálni kell Clean up Hyaluron hydro tonikkal. Fő 

hatóanyagok: hyaluronsav, glicerin

CHAMOMILE TISZTÍTÓ HAB                                      200 ml

minden érzékeny bőrtípusra  ·  arcra és szem környékére

- alaposan tisztítja, zsírtalanítja, nyugtatja a bőrt, miközben 

nem szárítja ki. Enyhén antiszeptikus. Kitűnő sminkeltávolító, 

de a szemet nem irritálja. Minden érzékeny bőrtípusnál 

alkalmazható. Használata: a habot finoman masszírozzuk a 

bőrbe. Meleg/langyos vízzel le kell mosni, majd a bőrt 

feltétlenül tonizálni kell Clean up Hyaluron hydro tonikkal. Fő 

hatóanyagok: kamilla kivonat, bisabolol, kókusz glükozid

HYALURON HYDRO TONIK                                         200 ml

hipoallergén parfüm

mélységi és hosszantartó hidratálás

- szabadalmaztatott, 100% természetes hyaluronsavat 

tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely a bőr 

mélyebb rétegeiben fejti ki hatását. Használata: az alapos 

tisztítás után a bőrt többször is tonizáljuk, amivel felkészítjük 

és biztosítjuk a bőrápolás további termékeiben található 

hatóanyagok maximális felszívódását. Fő hatóanyagok: 

hyaluronsav, glicerin, panthenol
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A KÖTELEZŐ 

ELSŐ LÉPÉS
· minden bőrtípusra

· érzékeny bőrtípusokkal 

szembeni tolerancia

· a bőr számára megfelelő ph érték

· parabén, szilikon és 

alkohol mentes



PURE OXYGEN  
A bőr újra fellélegzik



Könnyedség, frissesség és az érzés, hogy a bőr lélegzik... 

Mindez és még több minden elérhető az ún. »aktív 

kozmetikumok« új generációjával, a PURE OXYGEN 

termékeivel, amelyek a oxygén tiszta erejét használják a 

bőrápolás során, az egészséges bőr elérése érdekében. 

Az innovatív PURE OXYGEN hatékonyságát a modern 

kozmetológia intenzív fejlődése teszi lehetővé, amely az 

egészségügyet alapul véve fejlődött ki és egy non-invazív 

eljáráson alapul, melynek eredménye a bőr intenzív oxigén 

ellátása (O2). Egy rendkívül hatékony technológiáról 

beszélünk Fiflow BB61 néven, amely jelentősen növeli a bőr 

sejtjeinek oxigén ellátását. Következésképpen, javítja az 

anyagcseréjüket és erősíti a bőr élettani funkcióit. 

A PURE OXYGEN termékek segítenek abban, hogy a bőr újra 

»fellélegezzen« így segít az ideális állapot visszaszerzésében. 

A kezelés után azt érezhetjük, hogy egy »új bőrréteget« 

kaptunk, mivel a bőr szinte újjá születik: üdévé, rugalmassá, 

frissé válik és láthatóan megfiatalodik.

Attól függetlenül, hogy fiatal, érett, száraz vagy zsíros, 

minden bőrtípusnak, illetve sejtjeinek a megfelelő 

működéshez oxigénre van szüksége. A PURE OXYGEN 

termékei ezt segítik elő, ezért minden bőrtípusra lehet 

használni kortól, nemtől függetlenül, de különösen jótékony 

hatással rendelkezik az inaktív, fáradt és duzzadt bőrnél, 

dohányosoknál, az erős külső káros környezeti hatásoknak 

kitett bőrnél, az idő előtt gyorsabban öregedő bőrnél.

A tesztalanyok 93% úgy nyilatkozott, hogy a kezelés után úgy 

érezte, hogy ÚJJÁSZÜLETETT – szemmel láthatóan 

vitálisabb, fiatalosabb BŐRE LETT.*
*30 önkéntes alany véleménye, a PURE OXYGEN termékekkel, 14 

napon keresztül végzett tesztek alapján
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FRISSÍTŐ NAPPALI KRÉM                                              50 ml

non-comedogenic termék

parabén, paraffin és szilikon mentes

- hidratáló-frissítő oxigénes bőrápolás, amely sejtszinten 

hat, és a bőrt belülről kifelé haladva kezeli. A biológiailag 

aktív Fiflow BB61 fokozza a sejtek anyagcsere aktivitását, 

ami által javul a bőr méregtelenítése. Ennek köszönhetően 

nem csak a bőr szemmel látható állapota javul, hanem 

struktúrája és működése is. Alkalmazásával a bőr visszanyeri 

egészséges, fiatalos, pihent külsejét, miközben az öregedési 

folyamata lelassul. Fő hatóanyagok: Fiflow BB61, borsó 

kivonat, karnozin peptid, B5-provitamin, aloe vera

FRISSÍTŐ ÉJSZAKAI KRÉM                                             50 ml

non-comedogenic termék

parabén, paraffin mentes

- tápláló-regeneráló oxigénes bőrápolás, amely éjszaka, 

alvás közben vitalizálja a bőr sejtjeit. A forradalmian új Fiflow 

BB61 hatóanyagnak köszönhetően, amely megköti a légköri 

oxigént, megnő a bőr oxigén ellátása, ami által javul a 

működése is. Eredmény: csillogó, szemmel láthatóan 

fiatalosabb, vitálisabb bőr. Fő hatóanyagok: Fiflow BB61, A-

vitamin, karnozin peptid, jojoba olaj, mandula olaj

OXYGÉN AKTIVÁTOR                                                      30 ml

a sejtek aktivitásának serkentése

parabén, paraffin és szilikon mentes

- a sejtek intenzív oxygén ellátásának egyedülálló 

koncepciója. Fiflow BB61 technológia a termék felvitele után 

azonnal működésbe lép. A bőr felületén sok kicsi apró 

légbuborékot hoz létre, amelyek mennyisége és volumene a 

kezelés első perceiben tovább növekszik, majd a dermiszbe 

jut és ott felszabadul. Fiflow BB61 a dermiszbe való 

behatoláskor azonnal megnöveli a bőr volumenét, azonnali 

fiatalító hatást vált ki. Fő hatóanyagok: Fiflow BB61, 

karnozin peptid, szója izoflavin, béta-glukán

AMPULLA                                                                    5 x 1,5 ml

intenzív revitalizálás

parabén, paraffin és szilikon mentes

- az oxygén kiapadhatatlan forrása, amely serkenti a sejtek 

működését és vitalizálja azok természetes funkcióit. Hatását 

az innovatív Fiflow BB61 technológián alapuló, légköri 

oxygén átvitelnek köszönheti, amelynek köszönhetően 

jelentősen javul a bőr oxygén ellátása. Ennek köszönhetően a 

sejtek működése javul, ami viszont a bőr állagának javulását 

eredményezi: feszesebbé, frissebbé, természetesebbé, 

üdévé válik. Fő hatóanyagok: Fiflow BB61, B5-provitamin
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A BŐR SEJTJEINEK INTENZÍV 

OXIGÉN ELLÁTÁSA 
· minden bőrtípusra 

· az „aktív kozmetikumok“

új generációja

· újjászületett bőr



HYALURON  
Extrém hidratálás



Tapasztalja meg az extrém hidratálás érzését, a 100%-ban 

természetes HYALURONSAVNAK köszönhetően, amely a bőrt 

mélységében hidratálja, mivel molekuláris szerkezetének 

köszönhetően a bőr mély rétegeibe jut. A HYALURON serkenti a 

kollagén és elasztin rostok szintézisét, ami által javul a bőr 

rugalmassága, feszessége, viszkozitása, vérellátása, a sejtek 

tápanyagellátása, a bőr méregtelenítése és a ráncok kisimulnak. 

A HYALURON termékek visszaállítják a bőr normál 

vízháztartását, ami által az feszesebbé válik. Hatása azonnal 

szemmel látható. Jelentősen javul a bőr tónusa, visszanyeri 

fiatalos, friss, bársonyos külsejét.

ELBŰVÖLŐ TESZTEREDMÉNYEK*:

· 91 %  >  szerint a bőre feszesebb lett

· 81 %  >  szerint a bőr tónusa javult

· 91 %  >  szerint a bőr hidratáltsága jelentősen javult

· 87 %  >  szerint a bőr simább lett
*in vivo TESZT: 22 tesztalany önértékelése, 56 napon keresztül, naponta 

kétszeri használat után (a bőr biomechanikus karakterisztikáinak 

javulása, %-ban kifejezve)

24H KRÉM NORMÁL, VEGYES / SZÁRAZ BŐRTÍPUSRA 50 ml

parabén mentes

- szabadalmaztatott, 100% természetes hyauloronsavat 

tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely erőteljes és 

hosszantartó hidratálást biztosít a bőr mélyebb rétegeiben. 

Serkenti a bőr számára két legfontosabb fehérje: a kollagén 

és elasztin szintézisét. A klinikai tesztek bizonyították, hogy 

használata után a bőr szemmel láthatóan hidratáltabb, 

feszesebb, simább és jobb tónussal rendelkezik. Optimális 

eredmény elérése érdekében HYALURON AMPULLÁVAL 

kombináld (többet a 17. oldalon olvashatsz).  Fő 

hatóanyagok krém normál, vegyes bőrtípusra: hyaluronsav, 

karnozin peptid, karitévaj; fő hatóanyagok krém száraz 

bőrtípusra: hyaluronsav, ceramidok, karitévaj, kakaóvaj, 

fehér tajtékvirág olaj

TESTÁPOLÓ LOTION                                                    200 ml

gyors felszívódás  ·  parabén, paraffin és szilikon mentes

- szabadalmaztatott, 100% természetes hyauloronsavat 

tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely segít 

meggátolni a vízveszteséget a dermiszben, és amely ezerszer 

több nedvességet tud megkötni a saját súlyánál is. A bőrt 

hidratálja, feszesíti és rugalmasabbá teszi. Az E-vitamin 

lassítja a bőr öregedési folyamatait. A lotion gyorsan 

beszívódik és nem hagy maga után kellemetlen zsíros foltot. 

Fő hatóanyagok: hyaluronsav, E-vitamin

INTENZÍV 

HIDRATÁLÁS 

ÉS FESZESÍTÉS

· szabadalmaztatott, 

100% természetes hyauloronsav

· klinikai tesztekkel igazolt 

különleges eredmények
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COLLAGEN CMF
Vitalizáló bőrápolás



A természetes öregedési folyamatokkal a kollagén szintje a 

bőrben lecsökken. Éppen ezért,  a mindennapos 

bőrápolással arra törekszünk, hogy ezt a hianyzó kollagén 

mennyiséget pótoljuk. A COLLAGEN CMF termékekkel 

serkentjük a kollagénrostok szintézését, ugyanakkor 

különleges összetevőinek köszönhetően, a bőrt kellőképpen 

hidratáljuk, regeneráljuk és óvjuk a külső káros hatásokkal 

szemben.

EXTRA HIDRATÁLÓ KRÉM                                             50 ml

hosszantartó hidratálás  ·  parabén mentes

- normál, száraz és érett bőr erőteljes táplálására és 

hidratálására szolgál. Elsímítja a kisebb ráncokat, a mély 

ráncok szemmel láthatóan csökkennek. A bőrt feszesebbé, 

rugalmasabbá teszi - „lift effect“ - a kisebb ráncokat szemmel 

láthatóan símítja és lelassítja a természetes öregedési 

folyamatokat. Fő hatóanyagok: tengeri kollagén, mályva 

kivonat, jojoba olaj, avokádó olaj, karitévaj, E-vitamin

INTENZÍV TÁPLÁLÓ KRÉM                                            50 ml

fokozottan száraz, fáradt, érett bőrtípusra

regeneráló hatás

- szabályozza a bőr lipid és vízháztartásának arányát.  

Megújítja a bőr természetes vízmegkötő képességét, 

megóvja a túlzott vízveszteségtől, lassítja az öregedési 

folyamatokat. Már az első alkalmazása után a bőr feszesebb 

lesz – „lift effect“ – míg néhány nap elteltével tónusa szebbé, 

ápoltabbá válik. A mélyebb ráncok mélysége csökken, míg az 

apró ráncok eltűnnek. Fő hatóanyagok: tengeri kollagén, 

jojoba olaj, avokádó olaj, gabonacsíra olaj, E-vitamin

SZEMRÁNC KRÉM                                                          15 ml

szem körüli karikák ellen és lifting hatás  ·  paraffin mentes

- kitűnően hidratál, serkenti a bőr vérellátását, kollagén 

szintézisét és eltünteti a szem körüli karikákat. Már az első 

használat után észlelhető a változás. Az apró szemráncok 

eltűnnek, a mélyebbek kisimulnak, a szemhéj feszesebbé és a 

bőr teltebbé, bársonyosabbá válik. Három hét mindennapos 

alkalmazás után a bőr feszesebbé, vitalizáltabbá, 

ellenállóbbá válik. Fő hatóanyagok: tengeri kollagén, béta-

glukán, szúrós csodabogyó

ANTI-AGEING

· lifting

· tengeri kollagén 

mikroszférával
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VITA DERMA
Energia a bőr számára



A fiatalság elixírjeként hatnak - A sejteket regenerálják, a 

száraz, fáradt bőrt revitalizálják. A VITA DERMA termékek úgy 

lettek megalkotva, hogy nemtől, kortól, külső körülményektől 

függetlenül a leggyorsabb és leghatékonyabb módon ápolják, 

fiatalítsák a bőrt.

MULTIAKTÍV FLUID                                                      100 ml

rendkívüli anti-age elixír

regenerálás és feszesítés  ·  bőrgyógyászatilag tesztelve

- igazi gyógyír a bőr öregedési folyamatának lassítására, mert 

az aktív összetevők a bőr azon rétegeiben szabadulnak fel, 

ahol a sejtek felveszik a tápanyagot és ahol a bőr 

ráncosodásának okai is keresendők. Serkenti a felhámsejtek 

regenerálódását, hatékonyan semlegesíti a szabad gyökök 

romboló erejét. Rendkívül erős a hidratáló és a bőr szerkezetét 

erősítő, feszesítő hatása. Száraz bőr esetében bármilyen krém 

vagy pakolás alá felvihetjük, míg normál – zsíros bőrtípusok 

esetében önállóan is alkalmazható. Fő hatóanyagok: AE 

liposzómák, karnozin peptid, béta-glukán, jojoba olaj, muskátli 

illóolaj, ginkgo kivonat, hamamelisz kivonat

ANTISTRESSZ SZÉRUM                                                  30 ml

azonnali revitalizálás  ·  bőrgyógyászatilag tesztelve

»ice effect«

- „ENERGY BOOST“ képletével és az általa kiváltott hűtő 

hatásával, ill. aktív hatóanyagtartalmával, mindössze 3 perc 

alatt kellemes érzést biztosít bőre számára. Ellazít, optimális 

nedvességet, frissességet és fiatalos megjelenést biztosít. A 

szérum ellátja a bőrt a szükséges energiával, amely 

ellenállóvá teszi a külső és belső káros hatásokkal szemben. 

A szérum minden bőrtípus vitalizálására alkalmas, és 

kihagyhatatlan a fáradt, kiszáradt, öregedő bőrök kezelése 

során is. A szérumot a krém vagy maszk felvitele előtt 

masszírozd a bőrbe. Fő hatóanyagok: fitoamin biokomplex, 

kakaóvaj, ginkgo kivonat, ginseng kivonat, hyaluronsav

FÉNYVÉDŐ KRÉM SPF 30                                              50 ml

minden bőrtípusra

foto-öregedés, napégés, kiszáradás ellen 

- védi a bőrt az idő előtti öregedéstől, amelyet az UV sugarak 

és káros szabadgyökök okoznak, ugyanakkor védi a bőrt a 

kiszáradástól. Arcra, nyakra, dekoltázsra, az év minden 

szakában alkalmazható fényvédő krém. Mindenképpen 

alkalmazni kell a PEEL RE-NEW kezelések során, amennyiben 

AHA vagy BHA savas bőrápolást végzünk (erről bővebben a 

21. oldalon olvashatsz). Fő hatóanyagok: UVA és UVB szűrő, 

E-vitamin, bisabolol

A FÁRADT, 

KIMERÜLT BŐR 
feltöltése energiával

· aktív fiatalító bőrápolás

· bőrgyógyászatilag tesztelt képletek
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A szépség csodatevő cseppjei 

AMPULLÁK
VITA DERMA



Az ampullák magas koncentrációban tartalmaznak aktív 

hatóanyagokat, amelyek gyorsan hatnak és rendkívüli 

eredményekkel exkluzív bőrápolást biztosítanak. A 

különböző állapotban lévő, különböző bőrtípusok számára új 

energiát, megfelelő hidratálást, ránctalanítást, friss és 

csillogó külsőt kölcsönöznek.

HYALURON  - rendkívüli hidratálás                         5 x 1,5 ml

- intenzív és mélységi hidratálás a bőr számára. Felvitele 

után a bőr feszesebbé, frissebbé, fiatalosabbá válik. Minden 

bőrtípus számára alkalmas ampulla, de különösen a 

dehidratált, tónus nélküli, 25. életév felettiek számára nyújt 

megfelelő ápolást. Fő hatóanyagok:  hyaluronsav, 

panthenol, béta-glukán

KOLLAGÉN - lifting hatás                                         5 x 1,5 ml

- azonnali lifting hatás a bőr számára. Hatása azonnal 

látható: a bőr kisimul, felfrissül, feszesebb, fiatalosabb külsőt 

ölt. Érett, ráncosodásra hajlamos és tónus nélküli bőrtípusok 

számára, 30. életév felett, anti-age prevenciós kezelésként 

lehet alkalmazni. Fő hatóanyagok: tengeri kollagén, 

karnozin peptid 

ACNE  - nyugtató és antibakteriális hatás              5 x 1,5 ml

- enyhén antibakteriális és össehúzó hatással rendelkezik. 

Eltávolítja az elhalt hámsejteket, kitisztítja az eltömődött 

pórusokat, szabályozza azok működését. Serkenti a 

vérellátást, a bőrt tisztítja, vitalizálja, nyugtatja. Problémás, 

tisztátalan bőr ápolására szolgál. Fő hatóanyagok: szalicilsav, 

illóolajok

VIT-AMINE KOMPLEX  - vitalizálás és regenerálás 5 x 1,5 ml

- gyors frissítés és regenerálás a bőr számára. Felvitele után 

a bőr vérellátása javul, feszesebb, frissebb, fiatalosabb, ápolt 

külsőt ölt. Használata 20 év felettieknél javasolt, illetve azok 

számára, akik pszichofizikai megterhelés alatt állnak, 

dohányoznak, és folyamatos stresszhelyzetben élnek. 

Lassítja a bőr öregedési folyamatát. Fő hatóanyagok: 

aminosavak, A-vitamin, E-vitamin

HATÓANYAGOK MAGAS 

KONCENTRÁCIÓBAN

· exkluzív bőrápolás

· paraffin és parfüm mentesek 
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HYDRO CONTROL
A zsír és a víz természetes egyensúlya a bőrben



A HYDRO CONTROL termékek hatékonyságát a zsíros és 

vegyes bőrtípusok bőrápolása során, az Amazonas őserdeiből 

származó, válogatott növényi kivonatok biztosítják. Ezek 

szinergikus hatásuknak köszönhetően szabályozzák a 

faggyúmirigyek működését, csökkentik a pattanások és 

miteszerek kialakulásának gyakoriságát és biztosítják a 

kívánt matt hatást a bőr felületén.

Zsíros és vegyes bőrtípusok esetében általában két 

problémáról beszélünk. Az egyik a faggyúmirigyek túlzott 

működése, míg a másik a nedvesség hiánya, az arc egészén 

vagy csak egy részén. E problémák természetes úton történő 

megoldására javasoljuk a HYDRO CONTROL termékek 

kombinált alkalmazását. Míg a szérum csökkenti a 

faggyúmirigyek által termelt zsír mennyiségét és biztosítja a 

matt hatást, addig a krém kellőképpen hidratálja a bőrt.

HIDRATÁLÓ KRÉM                                                          50 ml

mattít és hidratál

- hidratálja a bőrt, a zsíros és vegyes bőrtípusoknál segíti a 

bőr víz- és zsírháztartásának egyensúlyban tartását, 

póruösszehúzó, gátolja a komedók kialakulását (pattanások, 

miteszerek), ugyanakkor enyhén antibakteriális hatással bír. 

Fő hatóanyagok: amazonas komplex, béta-glukán, 

hamamelisz extraktum

MATTÍTÓ SZÉRUM                                                         30 ml

non-comedogenic formula

mattít és hidratál  ·  csökkenti a pórusok eltömítődését

parabén, paraffin és szilikon mentes

- azonnal mattítja a bőrt, csökkenti a faggyúmirigyek túlzott 

működését, non-comedogenic receptúrájának köszönhetően 

csökkenti a pattanások és miteszerek kialakulásának 

lehetőségét, hidratál. Összességében 3 szinten fejti ki hatását: 

csökkenti a faggyútermelést és mattít, hidratál és véd a 

kiszáradástól, szabályozza a bőr víz- és zsírháztartásának 

egyensulyi állapotát. Fő hatóanyagok: amazonas komplex, 

citrom illóolaj, rozmaring illóolaj, B3-vitamin

+ A szérumot naponta többször is lehet alkalmazni – mindig 

amikor a bőr felülete kellemetlenül fényleni kezd.

ZSÍROS, VEGYES 

BŐRTÍPUSRA

· bőrgyógyászatilag tesztelve

· amazonas komplex 

erejével 
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PEEL RE-NEW
A hámlasztás modern módszere



Ráncok, rossz tónusú bőr, egyenetlen bőrszín, egyenetlen 

bőrfelszín, hiperpigmentáció, akné, tisztátalan és tág pórusú 

bőr… Mindezen problémákra és egyéb másra is, mostantól itt 

az új és innovatív PEEL RE-NEW! Egy módszer, amely a bőr 

hámlasztásának modern eljárását jelenti, amelynek alapját a 

hidroxi savak képezik, melyek elvégzik a hámsejtek hatékony 

eltávolítását akár több rétegben, viszont “mellék-hatásként” 

erősen serkentik a sejtek megújulását, így biztosítva a “RE-

NEW” effektust, minden bőrtípus számára:

· visszaadják a bőr természetes színét és frissességét;

· javítják az epidermisz struktúráját, erősítik a bőr 

  természetes barrier funkcióját;

· szemmel láthatóan simítják a bőr felszínét, csökkentik 

  a sérülések nyomait (pl. aknék okozta hegeket);

· csökkentik a hiperpigmentáció okozta elváltozásokat, 

  kiegyenlítik a bőr színét;

· enyhítik a zsíros és tisztátalan bőr problémáit;

· serkentik a kollagén és a hyaluronsav szintézisét, aminek 

  köszönhetően javul a bőr hidratáltsága, csökken a ráncok 

  mélysége, lassul a bőr öregedése.

AZ EREDMÉNY: 

TELJES KÖRŰ MEGÚJULÁS: a “bőrkép” alapvető javulása 

epidermális és dermális szinten!

ARANYSZABÁLY: UV VÉDELEM

A PEEL RE-NEW AHA és BHA savas termékekkel történő 

kezelés megnöveli a bőr fényérzékenységét, ezért ezt a 

kezelést a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban lehet 

elvégezni. Otthoni használatra esti, éjszakai ápolásra 

alkalmas. A kezelések alatt és legalább 15 napig a kezelések 

után kerülni kell a közvetlen napsugárzást, ugyanakkor a bőrt 

óvni kell a VITA DERMA SPF 30-as fényvédő krémmel (erről 

bővebben a 15. oldalon).
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TISZTÍTÓ HAB                                                                 200 ml

tisztít és zsírtalanít

- sminklemosó, alaposan tisztítja és zsírtalanítja a bőrt, 

megőrzi a bőr természetes pH értékét és nem szárítja ki. 

Minden bőrtípusra egész évben alkalmazható, reggel és este 

egyaránt. Nedves arcra, nyakra és dekoltázsra kell felvinni, 

vízzel le kell mosni, majd a bőrt tonizáljuk. Fő hatóanyagok: 

kókusz glükózid

BHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM                                          30 ml

pH 3.4

- a pórusokba jutva erős tisztító hatást fejt ki, miközben 

enyhe antibakteriális és keratolitikus hatással rendelkezik, 

azaz eltávolítja az elhalt hámsejteket. A kitágult pórusokat 

összehúzza, a bőrt frissíti, fiatalosabb külsőt biztosít számára. 

Arcra, nyakra, dekoltázsra, minden bőrtípus tisztítására, 

vitalizálására de különösen a zsíros, tisztátalan bőrproblémák 

állapotának javítására szolgál. Alkalmazásával, a zsíros bőr 

állapota eleinte akár még romolhat is! Ez egy normális 

jelenség, ami az erőteljes tisztító hatás következménye. 

Ilyenkor a kezelést tovább kell folytatni. Fő hatóanyagok: 2 % 

szalicilsav, csalán és tölgy kivonata, panthenol

AHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM LIGHT                             30 ml

pH 3.3

- finom hatású hámlasztó szérum, amely a sejtek közötti 

kötést bontja meg, így idézve elő a felhám hámlását, ill. az 

epidermisz megújulását. Halványítja a pigmentfoltokat, 

egyenletesebbé teszi a bőr tónusát, kisimítja a bőr felületét, 

serkenti a kollagén rostok szintézisét, csökkenti a ráncok 

mélységét. Vékonyabb, érzékenyebb bőrtípusok esetében 

alkalmazzuk. Fő hatóanyagok: 5,8 % glikolsav és tejsav���, 

pektin 

NEUTRALIZÁLÓ                                                             200 ml

pH 8

- a bőr pH értékének növelésével megszünteti az AHA savak 

további működését, ezáltal leállítja a hámlasztás folyamatát. 

Minden bőrtípusnál alkalmazható. A neutralizálót a PEEL 

RE-NEW AHA szérumok hatóidejének letelte után vigyük fel 

és 1-2 percig hagyjuk hatni. Vízzel le kell mosni, majd a bőrt 

tonizáljuk. Fő hatóanyagok: nátrium-hidrogén-karbonát

AHA KRÉM SZÁRAZ BŐRRE                                          50 ml

pH 3.4  ·  parabén, paraffin, bht mentes  

- gyümölcssavakkal a bőr megújulásáért. Teljes körű »RE-

NEW« hatással rendelkezik: serkenti a sejtek regenerálódó 

képességét,  csökkenti  a  hiperpigmentáció által i 

elváltozásokat, kiegyenlíti a bőr tónusát, simítja a bőr 

felületét. A hyaluronsav és a kollagén szintézisének 

köszönhetően javul a bőr hidratáltsága, struktúrája, 

ugyanakkor csökken a ráncok mélysége. Éjszakai 

bőrápolásra. Fő hatóanyagok: 3,15 % glikolsav és tejsav ���, 

argán olaj, glicerol

AHA KRÉM NORMÁL-  ZSÍROS BŐRRE                          50 ml

pH 3.4  ·  parabén, paraffin, bht mentes

- gyümölcssavakkal a bőr megújulásáért. Teljes körű »RE-

NEW« hatással rendelkezik: serkenti a sejtek regenerálódó 

képességét,  csökkenti  a  hiperpigmentáció által i 

elváltozásokat, kiegyenlíti a bőr tónusát, segít eltüntetni az 

aknék okozta hegeket, elváltozásokat. Szabályozza a 

faggyúmirigyek működését, gátolja a pórusok eltömődését, 

alaposan hidratálja a bőrt és fiatalító hatással bír. Éjszakai 

bőrápolásra. Fő hatóanyagok: 3,15 % glikolsav és tejsav���, 

niacinamid, glicerin
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AHA és BHA 

SAVAKKAL

· sokoldalú „RE-NEW“ hatás

· maximális hatékonyság, 

magas tolerancia



3 PEPTIDES
ANTI-AGEING mindenek fele�



A 3 PEPTIDES kozmetikumok az anti-age kezelések legújabb 
fejlesztése, amely a bőr öregedése során, az ezt kiváltó 
okokkal száll szembe és a bőr fiatalítását belülről kifelé végzi.

A biológiailag aktív peptideknek köszönhetően közvetlenül a 
bőr sejtjeire hatnak, miközben számos dermális és 
epidermális gént reaktiválnak, amitől működésbe lép a bőr 
megújuló, fiatalító képessége. A sejteket gyorsabb 
osztódásra serkenti, valamint elősegíti a kollagén, elasztin 
és hyaluronsav szintézisét. Ennek következtében a bőr 
biológiai és foto-öregedése lelassul, azaz a bőr látványosan 
fiatalodik, ami a következőkben mutatkozik meg: szemmel 
láthatóan feszesebb bőr, szemmel láthatóan simább bőr, 
intenzív ránc-korrekciós hatás!

Az EREDMÉNYEK, amelyek elbűvölnek:
· szebb tónus: + 19,5 %;
· a ráncok előfordulásának csökkenése:  - 37 %; 
· a ráncok mélységének csökkenése:  - 18,5 %.
KLINIKAILAG IGAZOLTAN!
In vivo tesztekkel igazolva 23 tesztalany, két hónapon keresztül, 
naponta kétszer alkalmazva.

DERMA-KOZMETOLÓGIA
A 3 PEPTIDES termékcsalád meghaladja a klasszikus 
bőrápoló termékek funkcióját. A biológiailag aktív peptidek 
sejtszinten hatnak, így nem csak a külalakra, hanem a bőr 
struktúrájára és működésére is hatással van! A termékek a 
dermakozmetikai készítmények új nemzedékéhez tartoznak, 
amelyek a kozmeceutikal szegmens részét képezik, ami 
átmenetet jelent a kozmetika és a dermatológia között.

DÍJAZOTT HATÓANYAG
A Matrixyl® peptid komplex, amely a 3 PEPTIDES 
termékekben található, az In-cosmetics 2015 vezető 
hatóanyag rendezvényen, megkapta a „25 years of Innovation 
Award“ (25 év innovációs díja) díjat, amellyel az elmúlt 
negyed században, a bőrápolás terén nyújtott, legnagyobb 
hatással rendelkező hatóanyagot díjazták.

TELJESKÖRŰ FIATALÍTÓ HATÁS
A 3 PEPTIDES termékek kifinomult fejlesztési mechanizmusának 
és rendkívül hatékony képletének köszönhetően, átlagon felüli 
anti-age kezelést biztosítanak, minden bőrtípus számára, 30. 
életév felett. Kifejezetten javasolt azok számára, akik bőre akár 
külső, akár belső okok miatt gyorsabban öregszik.
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HIDRATÁLÓ / TÁPLÁLÓ KRÉM                                      50 ml

normál – vegyes bőrtípusra / száraz bőrre 

parabén, paraffin, szilikon mentes

- fejlett anti-age bőrápolás, amellyel sejtszinten érjük el a bőr 

fiatalodását. A dermális és epidermális gének működésének 

reaktiválásával, javul a bőr sejtjeinek természetes osztódása, 

és  je lentősen  megnő  az  ex t race l lu lá r i s  mátr i x 

makromolekuláinak szintézise, amelyek a bőr feszességéért 

és rugalmasságáért felelnek. Ennek következtében 

jelentősen lassul a bőr öregedése, csökken a ráncok 

mennyisége, mélysége és szemmel láthatóan javul a tónusa. 

Fő hatóanyagok hidratáló krém: 3 bioaktív peptid, barna 

alga extraktum; fő hatóanyagok tápláló krém: 3 bioaktív 

peptid, barna alga extraktum, mandula olaj, jojoba olaj

SZEMRÁNC KRÉM                                                          15 ml

szem körüli ödéma és duzzanat ellen

parabén, paraffin, szilikon mentes

- biológiailag aktív formula, amely friss, fiatalos külsőt 

biztosít. Fokozza a sejtek regenerálódó képességét, növeli a 

kollagén és hyaluronsav szintézisét, javítja a papilláris dermisz 

minőségét. Ennek következtében csökken a szem körüli 

szarkalábak mennyisége (-32,9 %), a szem körüli érzékeny bőr 

feszesebbé válik (+15,5 %)*. A mikrokeringés javításával, 

drenázs és ödéma csökkentő hatásával, hat a szem körüli 

karikákra, szem alatti puffadásra. Fő hatóanyagok: 3 bioaktív 

peptid, barna alga extraktum, cecropia extraktum, szúrós 

csodabogyó extraktum, csipkebogyó olaj, argán olaj, kakaóvaj

INTENZÍV ÉJSZAKAI ESSZENCIA                                    30 ml

minden bőrtípusra

parabén, paraffin mentes

- jelentősen javítja a sejtek regenerálódó képességét, növeli 

a kollagén és hyaluronsav szintézisét, csökkenti a progerin 

hatását. Az esszencia használatának következményeként 

jelentősen lelassul a bőr kronológiai és foto-öregedése, a 

ráncok mennyisége és mélysége csökken, a bőr feszesebbé, 

simábbá válik. Fő hatóanyagok: 3 bioaktív peptid, fehér 

tajtékvirág olaj, csipkebogyó olaj, argánolaj

AMPULLA                                                                  5 x 1,5 ml

minden bőrtípusra

parabén, paraffin, szilikon mentes

- erős, sejtszinten ható koncentrált cseppek, anti-age 

hatással. Serkenti a sejtszintű proliferációt (sejtosztódást), a 

"fiatalság proteinjének" szintézisét, valamint rekonstruálja a 

papilláris dermisz szöveteinek elrendeződését. Ennek 

köszönhetően jelentősen lassítja a természetes öregedési 

folyamatokat, javítja a bőr dermális struktúráját, tónusát, 

valamint csökkenti a ráncok mélységét, mennyiségét. Fő 

hatóanyagok: 3 bioaktív peptid, ceramidok, hyaluronsav, B5-

provitamin

3D FIATALÍTÓ MASZK                                                  150 ml

minden bőrtípusra

parabén, paraffin, szilikon mentes

- idősödő bőr esetében a maszk hatására a bőr úgy kezd 

működni, mintha fiatalabb lenne - a sejtek osztódása 

gyorsabbá válik, több dermális protein szintetizálódik, 

amelyek az extracelluláris mátrix megújításában vesznek 

részt. Az eredmény a szemmel látható 3D hatás: (1.) jobb 

tónus, (2.) rugalmasabb bőr, (3.) kevesebb ránc. Fő 

hatóanyagok: 3 bioaktív peptid, argán olaj
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ANTI-AGEING A 

PEPTIDEK EREJÉVEL

· derma-kozmetológiai fejlesztés

· díjazott hatóanyag

*in vivo teszteredmény, 23 önkéntes alany, 56 napon keresztül, 

naponta kétszer alkalmazva



PURE GOLD
ANTI-AGE fantázia



Az arany értékes fém, a nap szimbóluma, mely fényével, 

ragyogásával régóta mágnesként vonzza az embereket. A 

földön meglehetősen kevés található belől, de tartóssága 

miatt rendkívül értékálló. A hatalom, a gazdagság és a 

szépség szimbóluma, amelyet a kozmetikai iparban is 

alkalmaznak. A PURE GOLD 24 Ka termékekben az arany a 

lehető legtisztább formájában van jelen.

TUDOMÁNYOSAN IGAZOLT HATÉKONYSÁG

Az aktív kutatások igazolták, hogy az arany szemcsékkel történő 

kezelések rendkívül hatékonyak. A bőrre váló felvitel után az 

arany a sejtekben aktiválja az elektronokat, így javítja közöttük 

a kommunikációt, azaz serkenti a sejtek megújulását és 

növekedését miközben csökkenti a kollagén- és elasztinrostok 

degradációját, amelyek a bőr feszességéért, rugalmasságáért 

felelnek. Serkenti továbbá a bőr vérkeringését, csökkenti a 

szabadgyökök romboló hatását, véd a stressztől, amelyek 

gyorsítják a bőr öregedési folyamatát, optikailag is egy 

fénylőbb, fiatalosabb, hibátlan bőr látszatát kelti.

TISZTA ARANY SZEMCSÉK

A professzionális PURE GOLD 24 Ka termékcsalád termékei 

a föld rejtett zugaiból feltárt apró, tiszta aranyszemcséket 

tartalmaznak, amelyek a bőr számára új, pozitív energiát és 

selymes külsőt biztosítanak. Izoflavinnal kombinálva a bőr 

struktúráját jelentősen javítják.

A tiszta arany szemcsék mellett a PURE GOLD 24 Ka 

termékekben a minél hatékonyabb fiatalító hatás 

érdekében, megtalálható még a szója izoflavin is, amelynek 

hatása a bőrre a következőkben nyilvánul meg: erősen 

serkenti a kollagén termelődését, csökkenti a kollagén- és  

elasztinrostok degradációját, a bőrt feszesíti, ami által 

csökken a ráncok láthatósága, erős anti-age védelmet 

biztosít a bőr számára, szemmel láthatóan fiatalabb bőr.

Fényűző ANTI-AGE kezelés:

· javítja a bőr struktúráját,

· javítja a bőr rugalmasságát és szebb tónust biztosít, 

· jelentősen csökkenti a látható ráncok mennyiségét.
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LUXURY NAPPALI KRÉM                                                50 ml

parabén, paraffin, szilikon mentes

- az “arany évekre”, normál, vegyes, száraz bőrtípusra. Tiszta 

aranyat tartalmaz, amely az izoflavinnal kombinálva 

hihetetlen ragyogó külsőt biztosít, szemmel láthatóan javítja 

a bőr struktúráját, regenerálódó képességét. Az arcbőr 

kisimul, tónusa szebbé válik, alapvetően fiatalabb, szebb 

külsőt ölt. Fő hatóanyagok: arany szemcsék, szója izoflavin, 

karitévaj, B%-provitamin, glicerin, béta-glukán, aloe vera, 

napraforgó olaj

LUXURY ÉJSZAKAI KRÉM                                              50 ml

parabén, szilikon mentes

- az “arany évekre” normál, száraz bőrre. Tiszta aranyat 

tartalmaz, mely az izoflavinnal kombinálva csökkenti a 

kollagén- és elasztinrostok degradációját, ugyanakkor 

serkenti az újak kialakulását. Egyedülálló ránctalanító 

formulája biztosítja a bőr számára a kezelés utáni fiatalos, 

bársonyos, puha megjelenést, szebb tónust. Fő hatóanyagok: 

arany szemcsék, szója izoflavin, fehér tajtékvirág olaj, E-

vitamin, ceramidok, béta-glukán, aloe vera

LUXURY ANTI-AGE ELIXÍR                                            30 ml

parabén, paraffin, szilikon mentes

- tiszta arany szemcséket tartalmaz, amelyek serkentik a sejt 

közötti kommunikációt. A liposzómákba beépített 

izoflavonok viszont segítik a kollagén és elasztinrostok 

szintézisét. Ennek köszönhetően a kialakult ráncok mélysége 

csökken, a bőr feszesebbé válik és akár 5 évvel fiatalabb 

külsőt ölt*! Normál és zsíros bőrtípusnál önállóan, míg száraz 

bőrtípus esetén krém alá alkalmazható. Fő hatóanyagok: 

arany szemcsék, szója izoflavin, béta-glukán, panthenol

LUXURY SZEMRÁNCKRÉM                                               15 ml

parabén, szilikon mentes

- bőrt regeneráló, struktúráját javító, alapvetően bőrfiatalító 

képlettel rendelkező krém.  A szem körüli bőr feszesebbé 

válik, a meglévő ráncokat szemmel láthatóan csökkenti, 

ugyanakkor gátolja az újabbak kialakulását. Ráncok nélkül 

»az arany évekre« minden bőrtípus számára! Fő 

hatóanyagok: arany szemcsék, szója izoflavin, béta-glukán, 

ceramidok

LUXURY AMPULLA                                                  5 x 1,5 ml

parabén, paraffin, szilikon mentes

- a szépség csodatevő fiatalító hatású cseppjei, arany 

szemcsékkel minden bőrtípusra, de különösen az erősen 

ráncos, laza szerkezetű, tónus nélküli bőrre. A bőrt 

erőteljesen hidratálja, javítja a keringését, serkenti és 

elasztin rostok szintézisét, regenerálja a sejteket. Fő 

hatóanyagok: arany szemcsék, szója izoflavin, béta-glukán, 

panthenol

LUXURY MASZK                                                            150 ml

parabén, szilikon mentes

- az “arany évekre” arcra, nyakra, dekoltázsra. A tiszta arany 

és az izoflavin kombinációja, serkenti a száraz, külső stressz 

hatásoknak kitett bőr regenerálódását. A GOLD ampullával 

kombinálva javítja a bőr védekező képességét, míg az aktív 

hatóanyagoknak köszönhetően növeli  vital itását, 

hidratáltságát, rugalmasságát. A maszk felvitelével és egy 

felejthetetlen masszázzsal a bőr feszesebbé válik, friss, 

fiatalos, ráncok nélküli külsőt ölt. Fő hatóanyagok: arany 

szemcsék, szója izoflavin, fehér tajtékvirág olaj, kakaóvaj, 

karitévaj, béta-glukán, aloe vera, sárgarépa kivonat
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INTENZÍV 

FIATALÍTÓ 

KÉPLET

· 24-karátos tiszta arany szemcsék 

és szója izoflavinok

· privilégium a bőr számára

*klinikai tesztekkel igazolva, 20 önkéntes alanyon elvégezve, egy 

hónapon keresztül, naponta kétszer alkalmazva



BRILLIANT 
A fiatalítás új dimenziója



DERMA-KOZMETOLÓGIA 

ÚJ VÍVMÁNYA

· arcra, nyakra, dekoltázsra

· minden bőrtípusra

A BRILLANT SZÉRUM új dimenziót képvisel az ANTI-AGE 

bőrápolás terén. Megfelel a legmagasabb minőségi 

e lvárásoknak és  maximál isan kész  k ie légíteni  a 

legigényesebb bőr elvárásait.

TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉS

A szérum serkenti a bőr azon fiziólógiai funkciót, amelyek 

azért felelnek, hogy minél tovább sima, feszes ráncmentes 

maradjon. A célja nem csak az, hogy a bőr hibáit kijavítsa, 

hanem a kiváltó okokat igyekszik megszüntetni. Emiatt a 

terméket az új generációs derma-kozmetikai termékkörbe, 

ill.  kozmeceutikal szegmensbe soroljuk. Olyan termékről 

beszélünk, amely már többet jelent egy kozmetikai 

készítménynél, de nem tulajdonítható neki gyógyító hatás. 

Olyan aktív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek dermatiku-

mokban is megtalálhatóak, viszont kisebb, de azért mégis 

hatékony mennyiségben.

AKTÍV HATÓANYAGOK TÖKÉLETES EGYVELEGE

· Biológiai aktív peptidek

· Ceramidok

· Tengeri kollagén

· Tajtékvirág olaj

· B5-Provitamin

· Természetes olaj kivonatok

· E-Vitamin mikrokapszulák

FIATALÍTÓ SZÉRUM                                                     100 ml

parabén mentes

- azonnali lifting hatást és hosszú távú bõrfiatalítást 

eredményez.  A  különleges  akt ív  összetevõknek 

köszönhetõen erõsíti a bõr sejtjeinek regenerálódó 

képességét, serkenti a kollagén- és elasztinrostok szintézisét, 

illetve a hialuronsav termelõdését. Mindezek hatására a bõr 

1 óra alatt láthatóan fiatalabb, simább, feszesebb és 

ráncmentesebb külsõt ölt*. Két hónap alatt a kisebb 

ráncokat eltünteti, a mélyebb ráncokat csökkenti (-44,9%), a 

bõr tónusát pedig szemmel láthatóan (+19,5%)** javítja. A 

szérumot önállóan vagy alapként, más krém alá is tudjuk 

alkalmazni.
*in vivo teszteredmény, 15 önkéntes alanyon elvégezve, a szérum 

alkalmazását követõ 1 óra elteltével

**in vivo teszteredmény, 23 önkéntes alanyon elvégezve, 56 napon 

keresztül, napi kétszeri használat után
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PHYTO OIL 
Intenzív bőrápolás a természet erejével



NÉGY TERMÉSZETES 

ÁPOLÓ OLAJ

· értékes cseppek számos 

bőrprobléma megoldására

· parabén, paraffin, szilikon, 

vazelin és mesterséges 

szinezőanyag mentes
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A kezelésekhez használatos olajok közül a legjobbak a 

természetes, hideg sajtolással nyert olajok, mivel ezek 

rendkívül gazdagok telítetlen zsírsavakban, növényi 

proteinekben, vitaminokban, ásványi anyagokban. Az ilyen 

típusú ápoló olajok a bőrt táplálják, regenerálják, kellőképpen 

hidratálják és védik a külső káros hatásoktól. Friss, bársonyos 

és rugalmas külsőt, valamint elégedett belsőt biztosítanak.

A növényi ápoló olajok hatásfokát tovább tudjuk erősíteni, 

fokozni néhány csepp illóolaj hozzáadásával.

 ALOE VERA                                                                     30 ml

normál, zsíros bőrre

- a nagyszerű és értékes aloe vera olaj a bőrt megfelelően 

ápolja, növeli nedvességmegtartó képességét, megvédi a 

káros külső hatásoktól, ugyanakkor simává és puhává 

varázsolja. Zsíros bőrnél a bőrt nem zsírosítja tovább, míg 

vízhiányos bőrnél kifejezetten jótékony hatással bír. Fő 

hatóanyagok: aloe vera (olajos kivonat), E-vitamin

GABONACSÍRA                                                                30 ml

száraz, normál bőrre

- a különösen tápláló gabonacsíra olaj valódi vitamin, és 

természetes elasztomer kincsesbánya. Ápolja a bőrt, növeli 

annak regenerációs képességét, védi, puhává, bársonyossá, 

valamint fiatalossá varázsolja azt. Fő hatóanyagok: A-

provitamin, B-vitamin csoport, E-vitamin, telítetlen zsírsavak, 

fitoproteinek |+ Körömápolásra is javasolt alkalmazni, mivel 

gátolja a körmök töredezését, repedezését.|

JOJOBA                                                                                 30 ml

minden bőrtípusra

- gyakorlatban folyékony viaszként emlegetik. Segít a bőr 

nedvességtartalmának megfelelő szinten tartásában, 

csökkenti annak ráncosodásra való hajlamát, kiegyensúlyozza 

természetes savtartalmát és pH szintjét, megvédi azt a 

kellemetlen külső hatásoktól. Nem zárja el a pórusokat és 

nem hagy maga után zsíros foltokat a bőr felületén. Fő 

hatóanyagok: trigliceridek (jojoba magjából nyert tiszta olaj) 

|+  Napozás utáni bőrápolásra is javasolt alkalmazni.|

A, B, E, F - MULTIVITAMIN                                             30 ml

minden bőrtípusra, de különösen száraz bőrre

- az A-, B-, E-, F-vitaminokkal dúsított ápoló olaj keverék 

minden bőrtípus megfelelő ápolására és védelmére 

alkalmas. Növeli a bőr regenerálódó képességét, védi a 

kedvezőtlen külső hatásoktól, erősíti hidrolipid burkát. Fő 

hatóanyagok: ápoló olajok (avokádó, jojoba, gabonacsíra és 

szója), E-vitamin, A-vitamin



WINE THERAPY
Természetes ANTI-AGE bőrápolás arcra és testre
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Azt, hogy a szőlő és a bor olyan titokzatos összetevőket 

tartalmaz, amelyek az emberek fiatalságát őrzik meg, még 

az egyiptomiak fedezték fel. Ismereteiket tovább adták az 

ókori görögöknek és rómaiaknak, akik a szőlővel számtalan 

módon kényeztették magukat. Ez a tradíció, miszerint 

szőlővel és borral igyekszünk egészségünket, fiatalságunkat 

megőrizni, mind a mai napig fennmaradt.

A szőlő és a bor több mint 1000 összetevőt tartalmaz, 

amelyek között a bőr számára számtalan rendkívül értékes 

hatóanyag megtalálható: vitaminok, polifenolok, 

gyümölcssavak stb., amelyek együtt eredményesen veszik 

fel a harcot a bőr öregedése ellen, és hathatós szerepet 

játszanak a RÁNCOK ELTÜNTETÉSÉBEN. A polifenolok 

természetes antioxidánsok, amelyek a szabadgyökök káros 

hatását semlegesítik. Így őrzik a bőr rugalmasságát, 

simaságát, puhaságát.

A BOR-TERÁPIÁS termékcsalád széles termékskálája 

számos – fiatalító hatással járó - kezelési eljárás elvégzését 

teszi lehetővé számunkra! Természetes alapanyagokkal 

biztosítjuk a bőr számára a megfelelő nedvességet, lipideket 

és a hatékony bőrápolást.

· NEM tartalmaznak paraffin olajat, vazelint, szilikont, 

  parabéneket

· NEM tartalmaznak mesterséges színező anyagokat

Felejthetetlen wellness élmény és fiatalabb bőr, amelyeket 

különleges hatóanyagokkal érhetünk el: szőlőmag olaj, 

fehér szőlő kivonat, pezsgő kivonat, vitaminok ...

A szőlő és pezsgő mámorító illata, a bőr friss és fiatalos 

megjelenése!





BOR – SZŐLŐ-VITAMIN KONCENTRÁTUM                 30 ml 

száraz olaj  ·  nem zsírosítja a bőrt

- rendkívül értékes hatóanyag kombinációt tartalmazó olaj, 

amely gyorsítja a sejtek megújulási folyamatát, fiatalítja a 

bőrt, óvja az epidermisz természetes struktúráját. 

Mindennapos alkalmazása során a ráncok mélysége 

csökken, a bőr struktúrája jelentősen javul, azaz feszesebbé 

és keményebbé válik, ugyanakkor lelassul a természetes 

öregedési folyamat, és a bőr ismételten fiatalos, frissességtől 

sugárzó lesz. Fő hatóanyagok: szőlőmag olaj, linolsav, 

oleinsav, E-vitamin, A-vitamin 

BOR – HIDRATÁLÓ KRÉM                                              50 ml

hidratál és erősíti a bőr természetes funkcióit

- valóságos kincsestára a természetes hatóanyagoknak. 

Intenzív hidratáló, arc-, nyak- és dekoltázsápoló krém. A 

jótékony hidratáló komplexum, szőlőmagolaj, fehér szőlő- és 

pezsgő kivonat serkenti a bőr természetes működését és 

lassítja az öregedés idő előtti megjelenését. Optimális 

eredmény elérése érdekében a krém alá alkalmazzuk a 

SZŐLŐ - VITAMIN KONCENTRÁTUMOT. Fő hatóanyagok: 

hidratáló komplex, szőlőmag olaj, fehér szőlő és pezsgő 

extraktum

BOR – TÁPLÁLÓ KRÉM                                                   50 ml

biztosítja a hidrolip egyensúlyt

- a krém erejét a szőlőből, a szőlőmag olajából, szója- és 

gabonacsíra olajból nyeri. A bőrt ellátja tápláló anyagokkal, 

lipidekkel és nedvességgel. Serkenti természetes megújuló 

képességét és lassítja a bőr öregedését. Optimális eredmény 

elérése érdekében a krém alá alkalmazzuk a SZŐLŐ - 

VITAMIN KONCENTRÁTUMOT. Fő hatóanyagok: szőlőmag 

olaj, fehér szőlő és pezsgő extraktum, szója olaj, gabonacsíra 

olaj

BOR – BŐRFESZESÍTŐ LOTION                                  250 ml   

bőr feszesítése és rugalmasságának növelése

    

- rendszeres alkalmazása növeli a bőr rugalmasságát, 

feszesíti, erősíti a mikrokeringését, védi a korai öregedéstől. 

A centella asiatica, azaz tigrisfű kivonatnak köszönhetően 

serkenti a zsírsejtek lebontását, a bőrt nyugtatja, védi a 

kiszáradástól és drenázs hatással rendelkezik. A karitévaj 

hidratálja, ápolja, táplálja, nyugtatja és védi a bőrt a 

kiszáradástól. Fő hatóanyagok: fehér szőlő extraktum, 

trópusi mandula kivonat, fekete bodza kivonat, taninsav 

kivonat, tigrisfű kivonat, karitévaj
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A SZŐLŐ BIZONYÍTOTT 

HATÁSÁVAL

· SPA élvezet a fiatalos 

bőr érdekében

· arcra és testre



MILK & HONEY
PRO-AGE bőrápolás, mámorító illa�al  



A szépségápolásban a mézre és tejre már ősidők óta a luxus 

forrásaként tekintenek, amely csak egy kiváltságos rétegnek 

volt elérhető; kizárólag ők engedhették meg maguknak a 

velük járó kényeztetést. Évezredekkel ezelőtt, az egyiptomi 

fáraók idejéből Kleopátra is előszeretettel alkalmazta 

szépsége megőrzése érdekében a mézet és a tejet. Az 

évszázadok során, a tej és a méz koncepciója a jólét 

megtestesítője, a "tej és méz" fogalmát, még ma is a bőség 

kifejezésére használják.

A termékcsalád fő hatóanyagai illatukkal és szinergikus 

hatásukkal biztosítják a hatékony bőrápolást. A royal zselé 

extraktum számos enzimet, ásványi anyagot és vitamint 

tartalmaz. Kitűnő antioxidáns és biostimuláló, rendkívül 

erős bőrregeneráló és immunerősítő hatással. A karitévajban 

rendkívül sok az antioxidáns, zsírsav és a vitamin. A bőrt 

hidratálja, nyugtatja, ugyanakkor gyulladáscsökkentő 

hatással is rendelkezik. A kókusztej a bőrt rengeteg vízzel látja 

el, amitől az kifejezetten finommá válik. Kellemes illata 

ellazít. A kókusz olaj nagyon gazdag vitaminokban és telített 

zsírsavakban, amelyek a bőrt védik a romboló szabadgyökök 

hatásától és az idő előtti öregedéstől.

A MILK & HONEY termékeket minden bőrtípusra 

alkalmazni tudjuk, de legjobb hatásfokkal a száraz, fáradt, 

gyorsan öregedő, kevésbé regenerálódó bőrtípusoknál 

használhatjuk.

CUKOR PEELING                                                             200 g

testre  ·  vitalizálás és simaság

- hatékonyan eltávolítja a bőr felszínén található elhalt 

hámsejteket, kisimítja és felpuhítja a bőrt, illetve ápolja a 

kimondottan száraz bőrtípust. A karitévaj, jojoba olaj, 

zsírsavak és vitaminok tökéletesen kényeztetik a bőrt. A 

Peeling kifejezetten jó alapot nyújt a további kezelésekhez. 

Fő hatóanyagok: karitévaj, barnacukor, jojoba olaj

TESTVAJ                                                                          250 ml

minden bőrtípusra, de különösen száraz bőrre

kiszáradás és striák ellen

- csodálatos illatának köszönhetően nem csak a testet, 

hanem a lelket is kényezteti. Kifejezetten jó hatással van a 

kimondottan száraz, alultáplált és atrofált bőrtípusra. 

Intenzíven hidratálja, vitalizálja, regenerálja és erősíti a bőr 

immunrendszerét. A száraz bőr visszanyeri puha, selymes 

külsejét. A karitévaj nagy koncentrációban tartalmaz 

természetes zsírsavakat, melyek megújítják a bőrsejteket, 

csökkentik a ráncokat. A striák ellen kitűnően használható. 

Fő hatóanyagok: karitévaj, royal zselé extraktum, jojoba olaj

INTENZÍV 

TÁPLÁLÓ-REGENERÁLÓ 

BŐRÁPOLÁS

· 100 % bőrápoló hatás

· parabén, paraffin, szilikon, 

vazelin és mesterséges 

színezőanyag mentes
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SPA ESSENTIALS  
Új energia a bőrnek



A 99,9% természetes aktív hatóanyag tartalommmal 

rendelkező SPA termékek serkentik a bőr sejtjeinek 

természetes megújulását, hatékony anti-age védelmet 

nyújtanak és különleges ápoló hatást fejtenek ki. Minden 

életkorban teljeskörű felfrissülést és új energiát biztosítanak 

számunkra.

A SPA ESSENTIALS illóolajokban dús termékei egyedülálló 

természetes wellness élményt nyújtanak, amelyek a lélekre 

és testre is hatnak bőrünkön keresztül. Alkalmazásukkal 

egészséges külsőt, hidratált, friss, puha, bársonyos és feszes 

bőrt kapunk.

SÓ PEELING                                                                   300 ml

testre  ·  méregtelenítés

- a Holt tengeri só eltávolítja az elhalt hámsejteket, míg az 

illóolajok serkentik a bőr méregtelenítését. A radírozás után 

a bőr  tisztává, simává, feszessebbé válik, ugyanakkor készen 

áll a további hatóanyagok felvételére. A terméket minden 

bőrtípusra alkalmazni tudjuk, de különösen akkor hatékony, 

ha méregtelenítésre van szükségünk. Használat előtt össze 

kell keverni, majd a végén le kell mosni. Fő hatóanyagok: 

tengeri só, ápoló olajok (makadámia, jojoba, napraforgó, 

szója, kókusz, mandula), illóolajok (rozmaring, borsmenta, 

levendula, fenyő)

ENERGETIZÁLÓ BALZSAM                                          200 ml

arcra és testre  ·  anti-age

- erőteljes fiatalító hatással rendelkezik. Képlete serkenti a 

vérkeringést, helyreállítja a bőr hidrolipid egyensúlyát, 

gyorsítja regenerálódását. Gyors vitalizálást biztosít a test és 

a lélek számára, hosszantartó pozitív hatást fejt ki, miközben 

segít megőrizni a bőr fiatalos és egészséges állagát. Fő 

hatóanyagok: természetes olajok (fehér tajtékvirág, 

makadámia, jojoba, napraforgó, mandula, ricinus), 

méhviasz, pálmaviasz (carnauba), karitévaj, narancs illóolaj, 

citrom illóolaj

99,9% TERMÉSZETES 

AKTÍV HATÓANYAG 

TARTALOM

· intenzív bőrápolás

· parabén, paraffin, szilikon, 

vazelin és mesterséges 

színezőanyag mentes
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ANTI-CELLULITE 
Gyors, látható és hosszantartó eredmények



A cellulit egy kellemetlen bőrprobléma, amely nem egyik napról 
a másikra jelenik meg, és sajnos nem tudunk megszabadulni 
tőle egy éjszaka alatt. Gondoskodjunk róla, hogy ne alakuljon ki 
újra. Az otthoni ápolás segít megőrizni a kozmetikai 
szalonban végzett kezelések eredményét.

Az aktív hatóanyagok gazdag tárháza segít a zsírsejtek 
lebontásában, a sérült kötőszövet helyreállításában, az 
anyagcsere és keringés fokozásában, a méregtelenítési 
folyamatokban …

CELLULIT ELLENI GÉL                                                    150 ml

lipidbontó, drenázs és feszesító hatás

hűtő hatás  ·  bőrgyógyászatilag tesztelve

- az Amazonas vidékéről származó növényi extraktumot 
tartalmaz, amely a szervezetben hűtő hatást vált ki, erősíti az 
aktív hatóanyagok bőrbe jutását, serkenti a vérkeringést és 
anyagcserét. Mindennapos alkalmazásával aktiválódik és 
erősödik a szervezet cellulit elleni védekezőképessége, 
ugyanakkor javul a bőr kötőszövete és feszessége. Könnyen 
felszívódik, nem ragad. A gél mindennapos otthoni ápolása 
segít megőrizni a kozmetikai szalonban végzett kezelések 
eredményét. Fő hatóanyagok: szúrós csodabogyó, guarana és 
cecropia kivonat

BŐRFESZESÍTŐ KRÉM                                                    150 ml

feszesítés és a bőr tömörítése

- az Amazonas vidékéről származó növényi extraktumot 
tartalmazó krém, elsődleges célja a bőr feszesítése, cellulit 
kezelések után, erőteljes fogyás, illetve a bőr petyhüdté válása 
esetén. A bőr feszesebbé és finomabbá válik, néhány nap után 
jelentősen javul a bőr struktúrája és még erőteljesebben 
érezhető feszessége, rugalmassága. Használata reggel és este is 
javasolt, egész testre vagy akár egyes testrészekre (has, kar, 
mellek, comb...). Fő hatóanyagok: guarana kivonat, tigrisfű 
kivonat, trópusi mandula kivonat, fekete bodza kivonat

LIPO-DETOX FINISH KRÉMGÉL - STEP 4                      150 ml

mikrokeringés és lipidbontás  

hőhatás  ·  bőrgyógyászatilag tesztelve

- a szent lótusz- és árnika kivonat serkenti  a bőr 
mikrokeringését, beindítja a lipidbontást, a zsírsejteket 
eltávolítja, korlátozza a lipogenézist, csökkenti a gyulladásos 
folyamatokat az adipozis szövetekben. A fáradt, atrofált és már 
inaktív bőrtípusok kezelésére szolgál. Csökkenti a bőr zsírrétegét 
és szabályozza a vízháztartását. Rendszeres használatával a bőr 
simább, bársonyosabb lesz. A bőrpír, enyhén csipkedő érzés és 
hőhatás a kezelés természetes velejárója. Fő hatóanyagok: 
szent lótusz kivonat, árnika kivonat, nyírfa kivonat, 
vadgesztenye kivonat, panthenol, béta-glukán, feketebors 
illóolaj, A-vitamin, E-vitamin

BIZONYÍTOTT 

HATÉKONYSÁG

· otthoni testápolásra

· anti-cellulit bőrápolás 

és alakformálás
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VÁLOGATÁS
Termékek amelyekre szükségünk van

AFRODITA



MUST HAVE

ERRE SZÜKSÉGEM VAN

· sikertermékek

DEPIL AS

ÁPOLÓ ÉS SZŐRNÖVEKEDÉST LASSÍTÓ GÉL          150 ml

gyantázás és borotválkozás után lassítja a szőr növekedését

- bizonyítottan lassítja a szőrszálak növekedését, gátolja az 

újak megjelenését. Csökkenti a bőrpírt, nyugtatja a bőr 

irritáltságát, kellemesen hűt, ugyanakkor antibakteriális 

hatással bír. Ideális nők és férfiak számára egyaránt, 

szőrtelenítés vagy borotválkozás után, bőrtípustól 

függetlenül. Fő hatóanyagok: plantafluid AH komplex, aloe 

vera

+ AFRODITA AJÁNLÁSA: javasolt a gél használata a 

szőrtelenítés után legalább 10 napon keresztül. lehetőleg 

esténként, amikor a bőr sejtjeinek működése a legaktívabb.

ALOE VERA

HYDRA TONIK                                                                100 ml

nyugtat és frissít

parabén, paraffin, szilikon és parfüm mentes

bőrgyógyászatilag tesztelve

 

- kellemes, frissítő hatású tonik, száraz, repedezett és 

gyulladt bőrtípusok számára. A válogatott gyógynövény 

extraktumok, valamint az aloe vera eredményesen 

nyugtatják az irritált, kiszáradt, és naptól megégett bőrt. A 

spray serkenti a bőr megújulását, visszaadja rugalmasságát 

és egészséges külsejét. Fő hatóanyagok: aloe vera, allantoin

+ Az év minden napján kihagyhatatlan termék, amelynek a 

táskában a helye!
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SZÓTÁR
ak�v hatóanyagok



A

AE LIPOSZÓMÁK
- fő feladata az intenzív hidratálás, regenerálás, a kollagén 
szintézisének serkentése.

AHA SAVAK
- a felhámról segítenek eltávolítani az elhalt hámsejteket, ezáltal 
megnyitják az utat más hatóanyagok előtt. Serkentik a kollagén, 
hyaluron és más glükozaminoglikan szintézisét. Ennek hatására a bőr 
színe egyenletesebbé, szebbé, simábbá, frissebbé, fiatalosabbá válik. 

ALLANTOIN
- számos kozmetikumban használják, mivel sebhegesítő hatású, az új 
sejtek képzését elősegíti, a bőrt simává teszi. Kutatások szerint az 
allantoin csökkenti az öregség külső jeleit, nedvesítő és keratolitikus 
hatásal bír, növeli az extracelluláris mátrix víztartalmát.

ALOE VERA
- a bőrt ellátja nedvességel és nyugtatja.

AMAZONAS KOMPLEX
- az esőerdőkből származó aktív hatóanyagok szinrgiája a vegyes és 
zsíros bőrtipusú problémákra nyújt megoldást. Antioxidáns és anti-
age hatással rendelkezik, hidratál és regenerál. Csökkenti a 
pattanások, miteszerek kialakulását, mattítja a bőrt. 

AMINOSAVAK
- a bőr alap fehérjéinek – kollagén és elasztin – építő eleme. A 
szintetizált fehérjék kulcsszerepet játszanak a szövetek, haj, köröm 
növekedésében és a bőr regenerálódásában. A bőrben különböző 
funkciót töltenek be és számos anyagcsere folyamatban is részt 
vesznek. 

A-PROVITAMIN (BÉTA-KAROTIN)
- erős antioxidáns, amely a szabadgyökök romboló hatását szünteti 
meg. Védi a bőrt az UVA és UVB sugaraktól, sebgyógyító hatással 
rendelkezik. 

ARANY SZEMCSÉK
- a legtisztább formájában (24 karát) bizonyítottan bőrfiatalító, 
tónusjavító, bőrsimító hatással rendelkezik. Az arany szemcsék a bőr 
sejtjeinek elektronjaira hatnak, aminek hatására javul a sejtek közötti 
kommunikáció.

ARGÁN OLAJ
- hidegen sajtolt olaj, amely 80%-ban tartalmaz omega-3, omega-6 és 
omega-9 telítetlen zsírsavat. Az egyik leghasznosabb tápláló 
hatóanyagokat tartalmazó elem. A bőrt hidratálja, az E-vitaminnak 
köszönhetően, amely erős antioxidáns, védi a bőrt a vízveszteségtől. 

ÁRNIKA EXTRAKTUM
- regenerál és nyugtatja a bőrt. 

A-VITAMIN (NÖVÉNYI ALTERNATÍVA)
- serkenti a sejtközötti anyagcsere folyamatokat és regenerálja a 
sejteket. Az ázsiai Vigna aconitifolia növény magvaiból származó 
kivonatot élelmiszeriparban és egészségügyben is alkalmazzák.

AVOKÁDÓ OLAJ
- A-, E- és D-vitaminban gazdag. Hatására javul a száraz, érdes bőr 
rugalmassága, kinézete.

B

B3-VITAMIN
- más néven niacin, aknés problémák esetében biztosít megfelelő 
kezelést. Nyugtatja és hidratálja a bőrt. 

B5-PROVITAMIN
- a bőr általános állapotát javítja, az által hogy erősen hidratálja. 
Jótékonyan hat az irritált bőrre, amelyet a hidratálás mellett puhít is.

BARNA CUKOR
- hatékony bőrradír, amely az elhalt hámsejteket távolítja el 
mechanikus úton. 

BÉTA-GLUKÁN
- természetes poliszacharidok közé tartozik. Megtalálható a zabban, 
árpában, gombában, élesztőben.  Serkenti a bőr megújulását és gátolja 
kiszáradását, rendkívül erős antioxidáns, amely megakadályozza a 
szabadgyökök káros hatását a testben. 

BHA SAVAK
- keratolitikus hatással rendelkeznek, azaz lebontják a bőr elhalt 
hámsejtjeit. Kihatással vannak az elzáródott, eltömődött pórusok és 
verejtékmirigyek megtisztítására is. Gyulladáscsökkentő, antibakteriális, 
pórusösszehúzó tulajdonsággal is bírnak, miközben gátolják a 
pattanások, miteszerek kialakulását. 

BIOAKTÍV PEPTIDEK
- a sejteket serkentik a gyorsabb osztódásra illetve a kollagén, elasztin 
és hyaluronsav szintézisére. Közvetetten szerepet játszanak a 
kronológiai és foto-öregedés lassításában. A bőrt feszesítik, 
kisimítják, csökkentik a ráncok mélységét.

BISABOLOL
- a kamillavirág legértékesebb kivonata. Intenzíven nyugtat, 
gyulladáscsökkentő. 

BORSMENTA ILLÓOLAJ
- fáradt, száraz bőrök ápolására és cellulit elleni kezelésekre 
alkalmazzák. Vitalizálja, frissíti a bőrt, miközben hűtő hatást fejt ki.

BORSÓ EXTRAKTUM
- polipeptidekben gazdag hatóanyag, amely egyben segíti a 
kollagénrostok képződését, másrészt védi őket a károsodástól. Védi 
a bőrt a szabadgyököktől és a külső káros hatásoktól, miközben 
javítja a bőrben lejátszódó fiziológiai folyamatokat. 

B-VITAMIN CSOPORT
- az egészséges hajnak, körömnek és bőrnek is szüksége van rá. Hiánya 
érdes, repedezett, hámló bőrt eredményez.

C

CECROPIA EXTRAKTUM
- az Amazonas öserdeiben termő növény, a Cecropia Obtusa, szárából 
nyert extraktum erős diuretikus (vízhajtó) és lipidbontó hatással 
rendelkezik, miközben a bőrt tisztítja.

CERAMIDOK
- segítik a bőr természetes hidrolipid rétegének megújulását az 
epidermiszben és így gátolják a vízveszteséget. Védik a bőrt a külső 
káros hatásoktól és a korai öregedéstől. 

CITROM ÉS ROZMARING ILLÓOLAJ
- a bőrre enyhén antibakteriális hatással rendelkeznek és együttesen 
segítik a bőr tisztítását.
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CITROM ILLÓOLAJ
- erősíti az epidermisz működését, vitalizálja a száraz, elvékonyodott 
bőrt, erősíti a vérkeringést. Segít a hidrolipid réteg kiépítésében, 
pórusösszehúzó.

CSALÁN EXTRAKTUM
- tisztítja és ápolja a bőrt.

CSIPAKEBOGYÓ OLAJ
- vitaminokban, omega-3 és omega-6 zsírsavakban és béta-karotinban 
gazdag. A bőr regenerálására, egyenetlenségeinek javítására 
alkalmazzák. Az olajban található lipidek nagyon hasonlítanak az 
emberi bőr lipidjeihez, ezért könnyen beszívódnak és nem hagynak 
zsíros foltot.

E

E-VITAMIN
- védi a bőrt a negatív oxidációs stressztől és a szabadgyökök káros 
hatásától. Jól hidratál. 

E-VITAMIN MIKROKAPSZULÁK
- a negatív oxidációs folyamatoktól védi a bőrt és hidratálja azt. 

F

FEHÉR SZŐLŐ ÉS PEZSGŐ EXTRAKTUM
- a szőlő mámorító illata mellett erős antioxidáns is, amely jelentős 
anti-age védelmet nyújt a bőr számára. Hidratál és regenerál. 

FEHÉR TAJTÉKVIRÁG KIVONAT
- az egyik legjobb bőrpuhító. Trigliceridek és karotinoidok természetes 
tárháza. A vitaminoknak és a több mint 90%-ban hosszú szénláncú 
zsírsav tartalomnak köszönhetően, intenzíven regenerálja a bőrt és 
erős antioxidáns védelmet biztosít számára.

FEKETE BODZA EXTRAKTUM
- kifejezetten jó diuretikum és főleg anticellulit kezelésekben 
alkalmazzák.

FEKETEBORS ILLÓOLAJ
- antiszeptikus és immunrendszerre való pozitív hatása miatt kedvelt. 
Serkenti a vérkeringést ami miatt sportmasszázs és cellulit 
kezelésekben szokták alkalmazni.

FENYŐ ILLÓOLAJ
- zsíros, aknés, visszeres bőrök ápolására és cellulit elleni kezelésekre 
alkalmazzák. Serkenti a mikrokeringést és a bőr tisztítását.

FIFLOW BB61
- megköti a légkörben található oxygént, bejuttatja a dermiszbe és ott 
szabadon engedi, miközben serkenti a bőr vérkeringését. 
Ugyanakkor a bőrben megköti a többlet széndioxidot és eltávolítja 
onnan. Megnöveli a bőr volumenét és gyors fiatalító hatást fejt ki.

FITOAMIN BIOKOMPLEX
- mimóza és öt aminosav extraktuma. Serkenti a sejtszintű anyagcsere 
folyamatokat, regeneráló hatású és erősíti a bőr természetes 
hidratáló képességét.

FITOPROTEINEK
- növényi eredetű hidratálást erősítő hatóanyagok.

G

GABONACSÍRA OLAJ
- tápláló olaj, amely nagyon gazdag különböző vitaminokban, 
telítetlen zsírsavakban és fehérjékben. A bőrt ellátja tápláló 
anyagokkal és nedvességgel, erősíti regenerálódó képességét. 
Legjobb hatását száraz bőrön fejti ki.

GINKGO EXTRAKTUM
- magas antioxidáns tartalma segít megakadályozni a sejtek 
károsodását a külső káros hatásokkal szemben. Serkenti a 
vérkeringést.

GINSENG EXTRAKTUM
- serkenti a bőr vérkeringését, erősíti védekező képességét. 

GLICERIN
- a természetes hidratáló állapot fenntartásában segít: hidratál, 
megtartja a nedvességet, puhít.

GLIKOLSAV
- kis molekulatömege miatt a bőr mélyebb rétegeibe jut, eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, serkenti az újak növekedését. Ennek 
köszönhetően lassítja a bőr öregedési folyamatát. 

GUARANA EXTRAKTUM
- úgy ismerik, mint a »hosszú élet elixírjét«. Magas koffein tartalma 
serkenti a vérkeringést és erős lipidbontó hatása miatt főleg cellulit 
kezelésekben alkalmazzák. 

H

HAMAMELISZ EXTRAKTUM
- pórusösszehúzó, hidratáló, tisztító hatással rendelkezik. Érzékeny, 
vékony, hajszálértágulatos bőrtípusok kezelésére szolgál. 

HYALURONSAV
- 100% természetes hyaluronsav, amely alacsony molekulatömege 
miatt a bőr mélyebb rétegeibe jut, ahol optimális hidratálást biztosít 
és gátolja a vízveszteséget. Ennek köszönhetően a bőr rugalmasabb, 
teltebb, simább, szebb külsőt ölt.

I

ILLÓOLAJOK
- a legjobb dolog amit a természet biztosíthat számunkra. Már több 
ezer éve ismert az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásuk.

INDIAI GINSENG EXTRAKTUM
- a hyaluronsav növényi változata. Durva, száraz, érzékeny bőrre 
alkalmazzák. Hosszantartó hidratálást biztosít.

J

JOJOBA OLAJ
- arany színű, folyékony viasz, amely A- és E-vitamint, 96%-ban 
ceramidokat tartalmaz, aminek köszönhetően nagyban hasonlít a bőr 
természetes szébumára. Segít megakadályozni a transzepidermális 
vízveszteséget, a bőrt puhítja, növeli rugalmasságát. Non-
comedogenic tulajdonsága lehetővé teszi a zsíros bőrtípusok 
ápolását is.



K

KAKAÓVAJ
- tápláló hatóanyagokban és E-vitaminban gazdag, erős antioxidáns. 
Védi a bőrt a korai öregedéstől, a külső káros hatásoktól. 
Megakadályozza a bőr vízveszteségét, biztosítja rugalmasságát, 
puhaságát. Megszünteti a száraz, repedezett bőr kinézetét.

KAMILLA EXTRAKTUM
- nyugtatja és ápolja a bőrt.

KARITÉVAJ
- egzotikus hatóanyag a karitéfa magjaiból, amely nagyon gazdag 
antioxidánsokban, zsírsavakban és vitaminokban. Serkenti a sejtek és 
a bőr hidrolipid burkának megújulását, véd a külső káros 
hatásoktól. Ápolja és hidratálja abőrt.

KARNOZIN PEPTID
- erős antioxidáns, amely a szabadgyökök romboló hatását szünteti 
meg. Megnöveli a sejtek élettartamát, serkenti a kollagén szintézisét, 
védi a dermisben található sejtek membránját a nem kívánatos 
hatásoktól.

KÓKUSZ GLÜKOZID
- gyengéd és ápoló hatású habosító természetes alapanyag (kókuszból 
cukorból), amely biológiailag teljesen lebomlik.

KÓKUSZ OLAJ
- a kókuszdió szárított belsejéből nyerik, amely ásványi anyagokban 
gazdag. Gyorsan felszívódik, a bőrt kisimítja és puhítja. Magas az 
antioxidáns tartalma is, ami védi a bőrt a gyors öregedéstől.

L

LEVENDULA ILLÓOLAJ
-  kimondottan erős nyugtató hatással rendelkezik, pl. égési sérülések, 
irritált bőr ill. erős bőrpír esetében. Aknés bőr kezelése során is 
alkalmazzák, mivel segíti a bőr tisztítását és enyhén antibakteriális 
hatással bír.

LINOLSAV
- Omega-6 néven ismert esszenciális zsírsav, nélkülözhetetlen az 
emberi szervezet számára. Gyulladáscsökkentő, védi a bőrt a káros 
külső hatásoktól, megakadályozza a vízveszteséget. 

M

MAKADÁMIA OLAJ
- makadámia dióból nyerik. Rendkívül gazdag telítetlen zsírsavakban, 
E-, B1- és B2-vitaminokban. Gyorsan beszívódik, kellemesen ápolja a 
bőrt. Antioxidáns. Száraz, hámló bőr kezelésére javasolt alkalmazni.

MÁLYVA EXTRAKTUM
- puhítja és hidratálja az érzékeny, törékeny bőröket. 

MANDULA OLAJ
- természetes emoliens, amely puhítja és hidratálja a bőrt. A- és E-
vitaminban gazdag, amelyek regenerálják a bőrt.

MÉHVIASZ
- nyugtat és véd a vízveszteségtől. Kozmetikumokban a termék 
megfelelő állagát biztosítja.

MUSKÁTLI ILLÓOLAJ
- szébum szabályozó. Aknék ellen hat, nyugtatja az irritált és kipirult 
bőrt, valamit ápol. 

N

NAPRAFORGÓ OLAJ
- természetes E-vitamin forrás, eszenciális zsírsavakban gazdag, 
valamint megtalálható benne a B1 és B2-vitamin, lecitin és viasz. 
Nyugtat és hatékonyan ápolja a bőrt.

NARANCS ILLÓOLAJ
- fokozza a vérkeringést, a bőr érzékenységét, megújuló képességét.

NATRIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT
- a pH érték növelésével az AHA savak hatását hivatott megszakítani, 
amelynek hatására leáll a további hámlasztási folyamat is.

NIACINAMID
- a bőrt hidratálja, védi az UV sugaraktól, csökkenti a gyulladásokat. 
Gátolja a komedók kialakulását, valamint a melanoszómák átvitelét 
a keratinocitákba, így akadályozva meg a bőr színének elváltozását.

NYÍRFA EXTRAKTUM
- tisztító hatással bír és segít a narancsbőr eltüntetésében. 

O

OLEINSAV
- telítetlen zsírsav. Avokádóban, mandulában és olívaolajban 
található. Hidratátló és regeneráló hatással rendelkezik. 

P

PÁLMAVIASZ (CARNAUBA)
- karnauba pálma leveléből nyerik. A bőrnek rugalmasságot ad, 
hidratálja és védi a külső hatásoktól.

PANTHENOL
- B5-provitamin, nagyon erős hidratáló hatással. Serkenti a sejtek 
osztódását és enyhén gyulladáscsökkentő.

PEKTIN
- bőrpuhítóként és sok kozmetikumban stabilizátorként alkalmazzák. 
Almából és citrusfélék héjából nyerik.

PLANTA FLUID AH KOMPLEX
- természetev kivonatok kombinációja: komló, fagyöngy, zsálya, 
papaja, amerikai tuja. Szőr növekedését lassító hatással bír.

R

RICINUS OLAJ
- alacsony molekulatömege miatt a bőr mélyebb rétegeibe jut. 
Terhességi csíkok (striák) ellen kitűnő, ill. öregedés ellen is , mivel 
serkenti a kollagén és elasztin szintézisét.

ROYAL ZSELÉ - MÉHPEMPŐ
- természet adta hatóanyag, magas biológiai értékkel. Vitaminokat, 
enzimeket, ásványi anyagokat tartalmaz. Erős biostimuláló és 
antioxidáns, a bőrt erőteljesen regenerálja és erősíti immunrendszerét.
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S

SÁRGARÁPA EXTRAKTUM
- A-provitaminban gazdag, a bőrt simítja, fiatalítja.

SZALICILSAV
- BHA sav erős tisztító, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatással. 
Csökkenti az aknék kialakulásának lehetőségét. Nagyobb 
koncentrációban keratolitikus hatása van.

SZENT LÓTUSZ EXTRAKTUM
- kitűnő anticellulit hatással rendelkezik. Serkenti a zsírsejtek lebontási 
folyamatait, gátolja a zsírpárnák lerakódását és új zsírsejtek 
kialakulását.

SZÓJA IZOFLAVIN
- az ösztrogén természetes alternatív formája, amely mértéke a 
változó korba lépett nőknél jelentősen csökken és ennek hatására az 
öregedési folyamatok is felerősödnek. A bőr elvékonyodik, 
rugalmatlanná válik, ráncosodik. A leghatékonyabb szója izoflavin a 
Genistein.

SZÓJA OLAJ
- sok zsírsavat (linolein, olein, linolen, palmitin), A-, E-, K-vitamint és 
lecitint tartalmaz. A bőrt puhítja, hidratálja és antioxidáns hatással is 
rendelkezik.

SZŐLŐMAG OLAJ
- vitaminok és telítetlen zsírsavak tárháza. Segíti a bőr természetes 
működését. Erős antioxidáns. Gyorsan beszívódik a bőrbe, miközben 
hidratálja, táplálja és ápolja azt. Minden bőrtípusra, de különösen az 
érett,  száraz bőrtípusoknál alkalmazzák.

SZÚRÓS CSODABOGYÓ
- serkenti a bőr vérkeringését, erősíti a hajszálerek falait.

SZÜRKE ALGA EXTRAKTUM
- 14 gén reaktiválásában vesz részt, amelyek serkentik a kollagén, 
elasztin és hyaluronsav szintézisét. Így részt vesznek az 
extracelluláris mátrix megújításában is. Használata fiatalabb, 
feszesebb és ráncmentesebb bőrt eredményez.

T

TANINSAV EXTRAKTUM
- azon sejtek közötti kötést erősíti, amelyek a bőr védekezőképességét 
befolyásolják. Antioxidáns, adsztringens és feszesítő hatással 
rendelkezik.

TEJSAV
- tejtermékekben található, ill. a paradicsomban és áfonyában. Erősen 
hidratál és tisztítja a pórusokat. Telítetlen zsírsavak
- növényi eredtű omega-3 és omega-6 zsírsavak. Ápolnak, 
regenerálnak, óvják a bőrt a káros hatásoktól.

TENGERI KOLLAGÉN
- a tengeri kollagén mikroszférája a bőr felső rétegeibe hatol be, ahol 
magába szívja a légkörben található nedvességet. Saját tömegének 
tízszeresét is képes megkötni. Ennek hatására a ráncok feltöltődnek, 
mélységük jelentősen lecsökken, a bőr feszesebb, szebb külsőt ölt.

TENGERI SÓ (HOLT TENGERI)
- természetes úton nyerik a sóbányákban. Nátrium-Klorid mellett 
számos ásványi anyagot is tartalmaz (Kalcium, Magnézium, Bróm, 
Kálium). Méregtelenít és tisztít. Eltávolítja a bőrből a salakanyagokat, 
vitalizálja a bőrt, gyorsabb megújulásra készteti a sejteket. 

TIGRISFŰ
- elsősorban feszesítésre és simább bőr elérésére szolgál. Serkenti a 
vérkeringést, a zsírsejtek »elégetését«, a pangó víz elvezetését. 

TÖLGY EXTRAKTUM
- adstringens – pórusösszehúzó – hatással rendelkezik.

TRIGLICERIDEK
- egyszerű zsírok, amelyek fő feladata a bőrápolás megfelelő 
táplálással, miközbe puhítják is a bőrt. 

TRÓPUSI MANDULA EXTRAKTUM
- magas polifenol tartalma javítja a bőr biomechanikus képességeit, 
feszességét,  rugalmasságát és segít a hiperpigmentáció 
megszüntetésében.

U

UVA ÉS UVB SZŰRŐ
- a veszélyes UV ságrzástól védenek – foto-öregedéstől, pigment 
elváltozásoktól, napégéstől, allergiás reakciótól. Az UVA szűrő az 
egész évben jelen lévő UVA sugaraktól véd (felhős időben is jelen 
van), ami az ultraibolya sugárzás 95%-t teszi ki. De véd az 5%-ot 
kitevő UVB sugárzástól is. 

V

VADGESZTENYE EXTRAKTUM
- erősíti a hajszálerek falát, serkenti a vérkeringést, csökkenti a 
»nehéz, fáradt láb« érzetét.

 



ELÉRHETŐSÉG

APOLLOS BT.
Böszörményi út 19c
1126 Budapest, Hungary
t  0036 1 212 9339
m  0036 70 378 8873
e  apollos@afrodita-kozmetika.hu
w  www.afrodita-kozmetika.hu
fb  www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary/

KOZMETIKA AFRODITA d. o. o.
Kidričeva 54, SI-3250 Rogaška Slatina
Slovenija - EU
e  info@afrodita-kozmetika.si
w  www.kozmetika-afrodita.si

Az Afrodita Professional HOME CARE termékek 

elérhetőek Kozmetikus Partnereinknél, vagy 

megrendelheti őket webshopunkban, illetve a

fenti elérhetőségek egyikén.

53




