
 

PERFECT CODE 
az idő visszafordításának módszere 

 

Dermokozmetológiai hatóanyagok egyedülálló kombinációja, amelyek oly módon 

hatnak a bőr sejtjeinek működésére, hogy azok egyre fiatalabbnak érzik magukat. 

Mintha megállítottuk volna az idő múlását, vagy akár vissza is tekertük volna – az Afrodita 

Professional új PERFECT CODE arcápoló termékcsalád, innovatív hatóanyag 

technológiájának köszönhetően, HÁROM DIMENZIÓBAN fejti ki hatását és lehetővé teszi 

a ráncok számának csökkenését 31%-tól akár 100%-ig*. 

* in vivo tesztekkel igazolva, 25 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, két hónap után 

VISSZATEKERNI AZ IDŐ KEREKÉT? 

 

 

 

Hogyan hatnak a peptidek?  

A peptidek a bőrre való felvitel után a sejtek számára egy jelet küldenek, aminek 

hatására azok intenzívebben regenerálódnak. Ennek köszönhetően a bőr 

„sérülései“, amelyeket ráncok formájában látunk, elkezdenek csökkenni, 

ugyanakkor a bőrben elkezdődik egy újjáépülő folyamat, amely a kollagén, 

elasztin és hyaluronsav növekvő termelődésében nyilvánul meg. A felgyorsult 

szintézisnek köszönhetően a ráncok száma és mélysége is csökken. 

TÖKÉLETES KÉPLET mindenki számára. 

 

 

 

Fordítsd vissza az idő kerekét! Nyerd vissza bőröd fiatalságát – az Afrodita 

Professional új PERFECT CODE termékeivel  

 

  

A Perfect Code arcápoló termékcsaládban NÉGY KÜLÖNBÖZŐ BIOMIMETIKUS 

PEPTID található, amelyek a kozmetológia legújabb innovatív fejlesztését jelentik 

világszerte. 

 Perfect code FILLER-DROPS koncentrátum 

 Perfect code Esszencia 

 Perfect code Maszk 



PERFECT CODE FILLER-DROPS koncentrátum (5 ml) 

Egyedülálló fiatalító cseppek 60%-os peptid komplexummal és „ráncfeltöltő“ hatással! 

EREDMÉNYEK: 

 30 PERCCEL A FELVITELE UTÁN a ráncok hossza akár 34,7%-al csökken*. 

 5 NAP UTÁN erőteljesen felgyorsul az I, III és IV-es típusú kollagén szintézise, akár 104%-al, 

és a hyaluronsav termelődése, akár 174%-al**. 

 2 HÓNAP UTÁN a ráncok láthatósága (akár 77%), a ráncok mennyisége (akár 100%-ban) 

és mélysége (akár 62%) is csökken***. 

Végső hatás: a ráncok háromdimenzionális csökkenése – 31-től  akár 100 %-ig***!  
* in vivo tesztekkel igazolva, 10 önkéntes tesztalanyon, 1x alkalmazva, 30 perccel a felvitel után 

**in vitro kutatásokkal igazolva 

*** in vivo tesztekkel igazolva, 25 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, két hónap után 

 

 

PERFECT CODE Esszencia (30 ml) 

Magas hatóanyag tartalmú képlete biztosítja az erőteljes hatást és ANTI-POLLUTION 

védelmet  

EREDMÉNYEK: 

 EGY ÓRÁVAL A FELVITELE UTÁN akár 42%-al hidratáltabb bőr és akár 31%-al kevesebb ránc.  
 HÁROM NAP UTÁN (in vitro) akár 49%-al megnövekedett kollagén szintézis és akár 46%-al 

több hyaluronsav termelődés**. 
 KÉT HÓNAP UTÁN késleltetett foto- és kronológiai öregedés, illetve akár 5,5 évvel 

fiatalosabb papilláris dermis is kialakulhat***. 
* in vivo tesztekkel igazolva, 15 önkéntes tesztalanyon  

**in vitro kutatásokkal igazolva, fibroblaszt kultúrán alkalmazva, 72 órás inkubációs időszak után 

*** in vivo tesztekkel igazolva, 28 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, két hónap után 

 

 

PERFECT CODE Maszk (50 ml) 

„NEW SKIN EFFECT“ – azaz, „ÚJ BŐRHATÁS“ egy éjszaka alatt, a különleges és 

szabadalmaztatott bioenzim technológiának köszönhetően. 

EREDMÉNYEK: 

 Már az első alkalmazása után simább és puhább bőr*. 

 Rendszeres alkalmazásával jelentős mértékben csökkennek a bőr felszínén található 

rendellenességek, a bőr színe kiegyenlítődik**, és láthatóan feszesebbé válik***. 

Végső hatás: a bőrünk fiatalos és friss külsöt ölt magára!  

* 49 önkéntes tesztalany véleménye, 1x alkalmazva az éjszaka során, 

** in vivo tesztekkel igazolva, 41 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, 28 nap után  

***49 önkéntes tesztalany véleménye, naponta 2x alkalmazva, 21 nap után 

 

 

HATÓANYAGOK: biomimetkusi peptidek, fejlett H2O technológia anti-pollution 

hatásmechanizmussal, papain enzim, vitaminok. 

 

 

   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/ 
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