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NŐK ÉS FÉRFIAK SZÁMÁRA

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. Az Afrodita Professional termékei mindenki számára alkalmasak. Az Afrodita 

Kozmetika célja, hogy minden bőrtípusra, nőknek és férfiaknak egyaránt kielégítsük az 

igényeit.

SAJÁT FEJLESZTŐ LABORATÓRIUM

Az Afrodita Professional termékeket, az ötlettől kezdve, saját laboratóriumainkban 

fejlesztjük ki, figyelembe véve a szépségszalonok és a szakemberek mindennapi igényeit. 

Minden termékünket alapos fizikai-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatoknak, valamint 

bőrgyógyászati teszteknek vetjük alá világszerte elismert, független, nemzetközi 

intézményekben.

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 természetes összetevőket 

tartalmaznak.

AZ ÉLET TISZTELETE

Tekintve, hogy minden életformára maximális tisztelettel tekintünk, így termékeinket sem a 

fejlesztés fázisában, sem a végtermék kísérleti időszakában nem teszteljük állatokon. 

Beszállítóinkat is ennek megfelelően 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 a bizalom. A szépséggel, mint fogalommal, minden 

pillanatban foglalkozunk. A szépség, mint megjelenés, meggyőződésünk szerint, mindenkiből 

belülről fakad. A külső és belső összhang pedig ahhoz vezet, hogy önmagunkkal is elégedettek 

vagyunk. Professzionális termékeink használatával azt a szépséget emeljük ki, amelynek hatására 

mindenki a maga természetes harmóniájában 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 befektetésekkel kutatjuk az új lehetőségeket, forradalmian új 

hatóanyagok felhasználásával pedig lépést tartunk a legmodernebb kozmetikai trendekkel.

ÁTLAGON FELÜLI EREDMÉNYEK

Professzionális termékeinket és kezeléseinket sokéves, felbecsülhetetlen mértékű tapasztalatunk 

alapján fejlesztjük és készítjük el, amelyek egymást kiegészítve és szinergikus együtthatásuknak 

köszönhetően, átlagon felüli eredményeket biztosítanak.

Az AFRODITA PROFESSIONAL márka jelzéssel ellátott termékeink Ügyfeleink részére  

munkaeszközként szolgálnak, azaz a professzionális arc- és testápoló kezelési eljárásokban 

alkalmazzák őket. 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.                                          

KÉPZÉSEK ÉS SZEMINÁRIUMOK

Amennyiben a termékeink felhasználását illetően kérdése merülne fel, szeretettel várjuk éves 

rendszerességgel megtartott képzéseinkre és szemináriumainkra, ahol az Afrodita Professional 

teljes szortimentjének használatát és kombinálhatóságát ismertetjük elméleti és gyakorlati szinten. 

Termékeinkről, képzéseinkről a Képviselőinktől, illetve e-mailben (e-mail: apollos@afrodita-

kozmetika.hu), és telefonon (+361-212-9339; +3670-378-8873) kaphat felvilágosítást, amelyekre 

igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

JELÖLÉSEK, FOGALMAK:

               HOME CARE: Jelen katalógusban a HOME CARE jelzéssel ellátott termékek tovább

                értékesítésre is szolgálnak a kezelések otthoni folytatására.

                VEGAN: Ezzel a jelzéssel ellátott termékeink nem tartalmaznak állati eredetű

                összetevőket, és a fejlesztések során sem alkalmaztunk állati kísérleteket.

               DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT: Ezzel a jelzéssel ellátott termékeinket

                bőrgyógyászatilag tesztelt képletek alkotják.

FONTOS: Az Afrodita Professional termékei nagy mennyiségben tartalmaznak természetes 

alapanyagokat, így különösen érzékenyek a fényre és a hőmérsékletre, ezért azt javasoljuk, hogy 

sötét helységben (szekrényben) és szobahőmérsékleten (10 °C - 25 °C között) tárolja őket.



TISZTÍTÁS
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1 ∙ CHAMOMILE SENSITIVE ARCTEJ LIGHT  

Kód: 8815   ∙   Kiszerelés: 500 ml
 
Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz és érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kamilla extraktum, panthenol (B5-provitamin), 
mandula olaj, karitévaj 
Leírás
Gyengéden eltávol ít ja a sminket és egyéb 
szennyeződéseket a bőr felületéről, a szem körüli 
érzékeny bőrről, miközben nem irritál, hanem inkább 
nyugtat és megőrzi a bőr természetes hidrolipid 
egyensúlyát. 
Használat  
Finoman masszírozza át a tejjel a bőr felszínét. Ezután 
mossa le langyos vízzel, majd használja a CLEAN UP 
lemosóhabot.

2 ∙ HYALURON ARCTEJ

Kód: 807   ∙   Kiszerelés: 500 ml

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
a száraz bőrre alkalmazzuk 
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, glicerin
Leírás
Alaposan eltávolítja a sminket és az egyéb szennyeződéseket 
az arcról és a szem környékéről, miközben nem szárítja a 
bőrt, de megőrzi természetes nedvességét. Minden 
bőrtípus tisztítására alkalmas, beleértve az érzékeny 
szemkörnyéket is.
Használat 
Finoman masszírozza át a tejjel a bőr felszínét. Ezután 
mossa le langyos vízzel, majd használja a CLEAN UP 
lemosóhabot.

3 ∙ CHAMOMILE LEMOSÓHAB 

Kód: 8808   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
normál, kombinált és érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kamilla extraktum, bisabolol, kókusz-glükózid
Leírás
Alaposan tisztítja, zsírtalanítja és nyugtatja a bőrt, de 
nem szárítja. Tökéletesen eltávolítja a sminket a 
szemkörnyékéről is, miközben nem irritál.
Használat 
Finoman masszírozza át a habbal a bőr felszínét. Ezután 
mossa le langyos vízzel, majd használja a CLEAN UP 
Hyaluron Hydro tonikot.

4 ∙ SOFT PEELING ARCRA

Kód: 8817   ∙   Kiszerelés: 100 ml   ∙   home care 

mechanikai peeling

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aloe vera extraktum, allantoin, napraforgó olaj, 
mandula olaj
Leírás
Finoman eltávolítja az elhalt hámsejteket, miközben 
ápolja és nyugtatja a bőrt. Apró, gömb alakú abrazív 
szemcséket tartalmaz, melyek nem okoznak sérülést a 
bőr felületén.
Használat  
Nedves bőrfelületen finoman masszírozza egy-két 
percig, majd mossa le langyos vízzel.

Kíméletes, alapos és hatékony bőrtisztítás, 
valamint tonizálás minden bőrtípusra, 
melyek 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. Ellenkezőleg! 
Erősítik természetes védekezőképességét, 
illetve biztosítják az aktív összetevők és 
hatóanyagok optimális felszívódását a 
bőrápolás további fázisai során.

CLEAN UP
Alapos bőrtisztítás
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A KÖTELEZŐ
ELSŐ LÉPÉS

∙ érzékeny bőrtípusokkal
szembeni tolerancia

∙ a bőr számára megfelelő
ph érték 

∙ parabén, szilikon és alkohol 
mentes

5 ∙ ENZIM PEELING

Kód: 956   ∙   Kiszerelés: 100 g

a bőr mélyebb rétegeinek peelingezésére

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen az 
érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
papain enzim, C-vitamin, tigrisfű extraktum, agyag 
Leírás
Alapos non-invazív természetes tisztító folyamat, amely 
során a papain enzim lebontja az epidermisz elhalt 
hámsejtjeit és eltávolítja a pórusokban felgyülemlett 
tisztátalanságot. Eredmény: javul a sejtek regenerálódó 
képessége és a kezelés után a bőr szemmel láthatóan 
simábbá és egészségesebbé válik.
Használat
Az Enzimes peelinget mindig az alkalmazása előtt keverje 
ki. 2 evőkanál peeling port keverjen ki a bőrtípusnak 
megfelelő tonikkal (Hyaluron, A-vitamin, Sensitive) úgy, 
hogy egy pasztaszerű masszát kapjon, majd ecsettel 
vékony rétegben vigye fel a már letisztított, száraz 
bőrfelületre. Finoman masszírozza a bőrbe, majd 5-10 
percig hagyja hatni, vagy masszírozhat is közben.  Ez idő 
alatt, folyamatosan hidratálja a bőrt Hyaluron tonikkal, 
hogy fenntartsa az enzim aktivitását. A hatóidő letelte 
után a peelinget mossa le langyos vízzel, majd a bőrt 
alaposan tonizálja. Végül a bőrtípusnak megfelelően 
kiválasztott termékkel masszírozza az arcot, vagy 
alkalmazzon hidratáló / tápláló krémet.
+ Az Enzim peelinget gőz alatt történő masszírozással is 
alkalmazni tudjuk

6 ∙ PEELING – MINDEN BŐRTÍPUSRA

Kód: 8152   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

mechanikai peeling

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk. 
Arcra és testre egyaránt használható
Főbb hatóanyagok
allantoin, kamilla extraktum
Leírás
Gyengéden távolítja el az elhalt hámsejteket a bőr 
felületéről.  Apró, gömb alakú abrazív szemcséket 
tartalmaz, melyek nem okoznak sérülést a bőr felületén.
Használat
Száraz bőr estén: a peelinget nedves bőrre vigye fel és kb. 
1 percig masszírozzon vele. 
Normál és zsíros bőr esetén: a peelinget vigye fel a bőrre 
és kb. 2-3 percig masszírozzon vele.
A radírozás után mindkét esetben langyos vízzel mossa le 
a bőrt.

7 ∙ CHAMOMILE SENSITIVE
     HIDRATÁLÓ TONIK         

Kód: 8810   ∙   Kiszerelés: 500 ml

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen az 
érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kamilla extraktum, hidratáló komplexum
Leírás
Intenzíven hidratálja és nyugtatja a bőrt, miközben 
visszaállítja a természetes pH értékét
Használat
A tonikot a letisztított bőrfelszínen alkalmazza annak 
érdekében, hogy előkészítse a kezelés további lépéseire. 
Gazdagon hidratálja és nyugtatja az irritált bőrt.

8 ∙ A-VITAMINOS REGENERÁLÓ TONIK 

Kód: 8222   ∙   Kiszerelés: 500 ml

Alkalmazási terület száraz, érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok

A-vitamin, hidratáló komplexum, sárgarépa 
extraktum, panthenol (B5-provitamin)
Leírás

Hidratálja a bőrt és visszaállítja annak természetes pH 
értékét, ugyanakkor serkenti a bőr regenerálódását 
és javítja tónusát. Nélkülözhetetlen a száraz és érett 
bőrtípusok kezelésében.
Használat 
A tonikot a letisztított bőrfelszínen alkalmazza 
annak érdekében, hogy előkészítse a kezelés 
további lépéseire. A kezelés alatt hidratálja és 
revitalizálja a száraz bőrt.

9 ∙ HYALURON ARCTEJ

Kód: 9410   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care 

hipoallergén parfüm

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de 
kü lönösen a  száraz  bőrre  a lka lmazzuk.  
Szemkörnyéki smink eltávolítására is alkalmas
Főbb hatóanyagok

hyaluronsav, glicerin
Leírás
Szabadalmaztatott 100% természetes, kis 
molekulatömegű hyaluronsavat tartalmaz, amely a 
bőr mélyebb rétegeiben hat. Alaposan eltávolítja a 
sminket, tisztítja a bőrt és előkészíti a kezelés 
további lépéseire.
Használat 
A tejet a bőrre egyenletesen vigye fel, majd 
masszírozza át vele, hogy az aktív hatóanyagok a 
szennyeződéseket feloldják és eltávolítsák. Mossa le 
langyos vízzel, majd alaposan tonizálja a bőrt 
Hyaluron tonikkal.

10 ∙ HYALURON TONIK

Kód: 9411   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care 

mélységi és hosszantartó hidratálás
hipoallergén parfüm

Alkalmazási terület normál, vegyes bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok

hyaluronsav, glicerin, panthenol (B5-provitamin)
Leírás

Szabadalmaztatott, 100% természetes hyaluronsavat 
tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely a bőr 
mélyebb rétegeiben fejti ki hatását.
Használat

Az alapos tisztítás után a bőrt többször is tonizálja, 
amivel felkészíti és biztosítja a bőrápolás további 
termékeiben található hatóanyagok maximális 
felszívódását.
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1 ∙ 24H KRÉM NORMÁL, VEGYES BŐRRE

Kód: 726   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 
Kód: 724   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

parabén mentes

Alkalmazási terület normál, vegyes bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, karnozin peptid, karitévaj

Használat  
A krém 24h órás hatást biztosít a bőr számára. Otthoni 
ápolás: Használja minden reggel és este az alaposan 
letisztított és tonizált bőrfelületen. Professzionális 
alkalmazás: használja masszázsra illetve befejező 
krémként.

2 ∙ 24H KRÉM SZÁRAZ BŐRRE

Kód: 727   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 
Kód: 725   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

parabén mentes

Alkalmazási terület száraz bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, ceramidok, karitévaj, kakaóvaj, fehér 
tajtékvirág olaj

Használat 
A krém 24h órás hatást biztosít a bőr számára. Otthoni 
ápolás: Használja minden reggel és este az alaposan 
letisztított és tonizált bőrfelületen. A rendkívül száraz, 
dehidratált és érett – legyengült védekező képességgel 
rendelkező – bőrtípusok esetén éjszaka vastagabb 
rétegben vigye fel. Professzionális alkalmazás: használja 
masszázsra illetve befejező krémként.
HYALURON krémek alapvető hatása
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. Az in-vivo és 
in-vitro klinikai tesztek igazolják, hogy használatuk után 
a bőr szemmel láthatóan hidratáltabbá, feszesebbé, 
simábbá és szebb tónusúvá válik. Optimális eredmény 
elérése érdekében a  krémeket  HYALURON 
AMPULLÁVAL kombinálja.

3 ∙ HYDRO MASZK 

Kód: 728   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

hidratálás és feszesítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, béta-glükán

Leírás
Szabadalmaztatott, 100% természetes hyauloronsavat 
tartalmaz, amely erőteljes hidratálást és lifting hatást 
biztosít.

Használat   
A pakolást az alaposan letisztított és tonizált bőrre vigye 
fel és 20 percig hagyja hatni. Langyos vízzel mossa le, majd 
a bőrtípusának megfelelő HYALURON 24h krémet 
alkalmazza. Még jobb eredmény elérése érdekében a 
kezelés során használja a HYALURON ampullát is 
(bővebben a 17. oldalon). A pakolás az elvárt eredmény 
függvényében akár minden nap alkalmazható.

4 ∙ TESTÁPOLÓ LOTION

Kód: 965   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care 

gyors felszívódás
parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, E-vitamin

Leírás
Szabadalmaztatott, 100% természetes hyauloronsavat 
tartalmaz, alacsony molekulatömeggel, amely segít 
meggátolni a vízveszteséget a dermiszben, mert a saját 
súlyához képes akár ezerszer több nedvességet tud 
megkötni. 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.
Használat
Egész testre vigye fel, és hagyja, hogy teljes egészében 
beszívódjon.

INTENZÍV
HIDRATÁLÁS

ÉS FESZESÍTÉS

∙ szabadalmaztatott, 100% 
természetes hyaluronsav
∙ klinikai tesztekkel igazolt 

különleges hatás

9

Tapasztalja meg az extrém hidratálás érzését, a 100%-
ban természetes HYALURONSAVNAK köszönhetően, 
amely a bőrt mélységében hidratálja, mivel 
molekuláris szerkezetének köszönhetően a dermisz 
mély rétegeibe jut. 
A HYALURON serkenti a kollagén és elasztin rostok 
szintézisét, ami által javul a bőr rugalmassága, 
feszessége, viszkozitása, vérellátása, a sejtek tápanyag 
ellátása és a bőr méregtelenítése, miközben a bőr 
kisimul. A HYALURON termékek visszaállítják a bőr 
normál vízháztartását, ami által az feszesebbé válik.

ELBŰVÖLŐ TESZTEREDMÉNYEK*:
A tesztalanyok 91%-a szerint → a bőr feszesebbé vált
A tesztalanyok 91%-a szerint → a bőr hidratáltsága 
megnövekedett
A tesztalanyok 87%-a szerint → a bőr tónusa javult
* In vivo TESZT: 22 tesztalany önértékelése, 56 napon keresztül, 
naponta kétszeri használat után
 (a bőr biomechanikus karakterisztikáinak javulása %-ban kifejezve)

HYALURON
Extrém hidratálás

2

3

1

1 2

4



1 ∙ AKTIVÁTOR

Kód: 9279   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

serkenti a bőr sejtjeinek aktivitását

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Fiflow Bb61, karnozin peptid, szója izoflavin, béta-
glükán
Leírás
A sejtek intenzív oxigén ellátásának egyedülálló 
koncepciója. A 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 növekszenek, majd a dermiszbe jutnak, és ott 
felszabadulnak. A Fiflow BB61 a dermiszbe való 
behatoláskor megnöveli a bőr volumenét, azonnali 
fiatalító hatást vált ki.
Használat
Az aktivátort minden arc-, nyak- és dekoltázs kezelés 
előtt javasolt felvinni a bőrre, mert a sejtek javuló 
oxigénellátása növeli a kezelés eredményességét.

2 ∙ HABMASZK 

Kód: 9283   ∙   Kiszerelés: 100 g 

oxigénellátás és méregtelenítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Fiflow BB61, C-vitamin, karnozin peptid, alginát, hűsítő 
aktív hatóanyag
Leírás
Javítja a mikrokeringést, oxigénellátást, méregtelenítést 
és serkenti a bőr sejtjeinek optimális működését. 
Könnyű hab (mousse) textúrájának köszönhetően hűti a 
bőrt.
Használat 
A hatás növelése érdekében a maszkkal végezzen 
finom, lazító masszázst.
+ A Maszk ultrahangozható

3 ∙ AMPULLA

Kód: 9281   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

intenzív regenerálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Fiflow BB61, panthenol (B5-provitamin)
Leírás
Az oxigén kiapadhatatlan forrása, amely serkenti a 
sejtek működését és vitalizálja azok természetes 
funkcióit. Hatását az innovatív Fiflow BB61 
technológián alapuló, légköri oxigén átvitelnek 
köszönheti, amelynek következtében jelentősen javul a 
bőr oxigén ellátása. Ennek köszönhetően a sejtek 
működése javul, ami viszont a bőr állagának javulását 
eredményezi: feszesebbé, frissebbé, természetesebbé, 
üdévé válik.
Használat 
Kézi és gépi felvitelre is alkalmas (iontoforézis, 
ultrahang, elektroporátor).
A kozmetikai kezelések eredményeinek megtartása 
érdekében az ampulla otthoni használata kimondottan 
ajánlott.

4 ∙ VITALIZÁLÓ NAPPALI KRÉM  

Kód: 9266   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
normál és vegyes bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Fiflow Bb61, borsó extraktum, karnozin peptid, aloe 
vera gél, panthenol (B5-provitamin)
Leírás
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 

Könnyedség, frissesség és az érzés, hogy a 
bőr lélegzik... Mindez és még több minden 
elérhető az un. »aktív kozmetikumok« új 
generációjával, a PURE OXYGEN termékeivel, 
amelyek az oxigén tiszta erejét  használják a 
bőrápolás során, az egészséges bőr elérése 
érdekében. 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.

Eredmény egy „újjászületett bőr“... A PURE 
OXYGEN termékek segítenek abban, hogy a 
bőr újra »fellélegezzen« így segítik az ideális 
állapot visszaállítását. A kezelés után azt 
érezhetjük, hogy egy »új bőrréteget« 
kaptunk, mivel a bőr szinte újjá születik: 
üdévé, rugalmassá, frissé válik és láthatóan 
megfiatalodik.

PURE OXYGEN
A bőr újra fellélegzik

1

2

Derma-kozmetológia
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egészséges, fiatalos, pihent külsejét, miközben az 
öregedési folyamata lelassul.

5 ∙ VITALIZÁLÓ ÉJSZAKAI KRÉM 

Kód: 9267   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
a száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Fiflow BB61, A-vitamin, karnozin peptid, jojoba olaj, 
mandula olaj
Leírás
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, vitalizáltabb bőr.
PURE OXYGEN krémek használata
Az optimális eredmények elérése érdekében a krémet 
alkalmazhatja a Vita Derma Antistressz szérummal / 
Vita Derma Anti-age multiaktív fluiddal / Pure Gold 24 
Ka Anti-age elixírrel (a bőr állapotától függően). 
Használja a szalonban történő kezelés befejező 
fázisában.

+ A pontos kezelési tervet megismerheti az Afrodita 
Kozmetika PURE OXYGEN szemináriumi mappából!

MINDEN BŐRTÍPUSRA, 
MINDEN KOROSZTÁLY 

SZÁMÁRA

∙ különösen alkalmas száraz, 
fáradt, fakó és

dohányosok bőrére
∙ parabén és paraffin mentes

non-comedogenic termék   4

3

non-comedogenic termék   5



1 ∙ HIDRATÁLÓ KRÉM

Kód: 9812   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

nyugtatás és védelem

Alkalmazási terület érzékeny, zsíros bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
bisabolol, E-vitamin, avokádó olaj, aloe vera gél, 
allantoin
Leírás
Értékes kamilla kivonattal az érzékeny zsíros és normál 
bőr táplálására, hidratálására alkalmas. Kitűnő 
védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben, 
ugyanakkor rendkívül frissítő és nyugtató hatással bír.
Használat 
A kezelés tápláló és befejező fázisában történő 
használata mellett, zsíros és érzékeny bőrtípusok 
masszírozásához is javasoljuk alkalmazását. Ezáltal 
serkentjük és javítjuk a természetes hatóanyagok bőrbe 
jutását. Kitágult hajszálerek (rozácea) esetén adjon 
néhány csepp Anticouperose szérumot a krémhez.

2 ∙ TÁPLÁLÓ KRÉM

Kód: 9813   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

nyugtatás és védelem

Alkalmazási terület érzékeny, száraz bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
bisabolol, E-vitamin, ceramid komplexum, aloe vera gél, 
allantoin 
Leírás
A normál, száraz érzékeny bőrtípusoknak kiegészítő 
védelmet nyújtó készítmény, kitűnő regeneráló, tápláló 
hatással. Helyreállítja bőrünk hidrolipid egyensúlyát és 
késlelteti öregedési folyamatát.
Használat
Masszírozáshoz, illetve a kezelés tápláló, befejező 
fázisában is alkalmazhatjuk, mely során javul az aktív 

összetevők felszívódása. Rozácea esetén tegyen néhány 
csepp Anticouperose szérumot a krémhez. Termo-
modelage maszk alapozójaként is felhasználható. 
Alkalmazása során a bőr rugalmassága érezhetően 
fokozódik, simává, puhává válik.

3 ∙ KAMILLA EXTRA SENSITIVE 
     ANTICOUPEROSE SZÉRUM

Kód: 8803   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

parabén és paraffin mentes   ∙   hipoallergén parfüm
alkohol és színezék mentes

Alkalmazási terület nagyon érzékeny, couperose-s 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
bisabolol, természetes olaj komplexum, aloe vera gél
Leírás
Különleges és természetes hatóanyagok egyvelege, 
amely csökkenti a hajszálerek láthatóságát, az erős 
bőrpírt, enyhíti a bőr érzékenységét. Ezeken túl 
regenerálja a sérült hajszálereket, megőrzi 
rugalmasságukat, jelentősen javítja a bőr ellenálló 
képességét a külső káros hatásokkal szemben.
Használat 
5-7 csepp szérumot masszírozzon a bőrbe minden 
reggel, majd használja a CAMOMILE tápláló krémet. 
Alkalmazza minden este is a megfelelő eredmény 
elérése érdekében. Professzionális felhasználás: 
Rozácea esetén tegyen néhány csepp szérumot 
Camomile Sensitive hidratáló vagy tápláló krémhez, 
vagy alkalmazza magában.

AZ ÉRTÉKES KAMILLAVIRÁG
KIVONAT

A kamilla kivonat megnyugtatja az érzékeny, 
irritált területeket, véd a szabadgyökök ellen, 
serkenti a sejtek megújulását és ellátja a bőrt 
nedvességgel valamint tápanyagokkal, védő 
lipid réteget hoz létre a bőr felületén, és erősíti a 
szerkezetét.

CHAMOMILE 
SENSITIVE
Érzékeny bőr ápolása

2

1

3



1 ∙ TISZTÍTÓHAB

Kód: 9160   ∙   Kiszerelés: 200 ml

mélytisztítás

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
teafa illóolaj, poliglükozidok
Leírás
A pórusokat kitisztítja a felesleges faggyútól és a 
szennyeződésektől, ugyanakkor eltávolítja az elhalt 
hámsejteket. Megnyugtatja és hidratálja a bőrt, 
szabályozza a faggyú termelődését.
Használat 
A hab alkalmas a mindennapi tisztításra. Nedves 
bőrfelszínen alkalmazza. Körkörös mozdulatokkal 
masszírozza át a kezelendő felületet, majd meleg vízzel 
mossa le. A tisztítóhabot a váll, a hát és a mellkas 
letisztítására is használhatja.

2 ∙ TONIK

Kód: 9161   ∙   Kiszerelés: 500 ml 

frissítés és adsztringens hatás

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aktív hidratáló komplexum, kámfor, fenyő illóolaj
Leírás
Összehúzza a kitágult pórusokat, szabályozza a faggyú 
termelését, hidratálja a bőrt és enyhén antibakteriális 
hatással is rendelkezik.
Használat 
Tonikkal átitatott vattakoronggal simítsa át a 
tisztítóhabbal előzőleg letisztított bőrfelszínt. A váll, a 
hát és a mellkas tonizálására is alkalmazhatja.

3 ∙ KRÉM PAKOLÁS

Kód: 9162   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

mikrokeringés serkentés

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
levendula-, kakukkfű-, rozmaring- és bergamott illóolaj, 
kamilla extraktum, gabonacsíra olaj
Leírás
Csökkenti a bőr nagyfokú zsírosságát, antibakteriális és 
adsztringens hatással rendelkezik.
Használat  
Vigye fel vastagabb rétegben, hagyja hatni, majd 15-20 
perc múlva mossa le langyos vízzel. Ha a kezelt felület 
nem túl aknés, gyulladt, abban az esetben lágy, simító 
mozdulatokkal néhány percig masszírozza vele a bőrt.

4 ∙ KRÉM ZnO

Kód: 9163   ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 

nyugtatás és adsztringens hatás

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
teafa illóolaj, hamamelis extraktum, allantoin, zink-oxid
Leírás
Csökkenti a faggyúmirigyek túlzott működését, a bőrt 
nyugtatja, fertőtleníti és gyulladásgátló hatással bír. A 
zink-oxid helyileg szárítja az aknékat.
Használat  
A krémet tisztítás után vastagabb rétegben vigye fel, 
rövid ideig hagyja hatni, majd a felesleges krémet 
óvatosan törölje le. Kitűnően alkalmazható a Termo-
modelage maszkhoz alapozóként a zsíros érzékeny bőr 
esetében.

ZSÍROS & TISZTÁTALAN 
BŐRRE

∙ arcra és problémás
testrészek kezelésére

Tisztátalan, pattanásos bőrtípusok kezelésére, 
ápolására, amelyet a baktériumok és a túlzott 
faggyúmirigy termelése idéz elő. Visszaállítja a 
hormonális egyensúlyt, szabályozza a gének 
működését. Stimulálja a vérben a növekedési 
hormont, így szabályozza a faggyúmirigy 
működését. Professzionális kezeléssel minden 
olyan Vendég eredményesen kezelhető, aki 
régóta küzd aknés és tisztátalan bőr okozta 
problémákkal.

ACNE
Tisztátalan és problémás
bőrtípus ápolása

2

3

4

1
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1 ∙ EXTRA HIDRATÁLÓ KRÉM

Kód: 9295   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 
Kód: 9299   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

hosszantartó hidratálás   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület normál, fáradt és érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
tengeri kollagén, jojoba olaj, avokádó olaj, mályva 
extraktum, karitévaj, E-vitamin
Leírás
Normál, száraz és érett bőr erőteljes táplálására és 
hidratálására szolgál. Elsimítja a kisebb ráncokat, a mély 
ráncok szemmel láthatóan csökkennek. A bőrt 
feszesebbé, rugalmasabbá teszi - »lift effect« - a kisebb 
ráncokat szemmel láthatóan simítja és lelassítja a 
természetes öregedési folyamatokat.
Használat 
Használja a krémet masszírozáshoz illetve pakolásként, 
az aktív összetevők hatékony felszívódása érdekében. 
Az arc-, nyak- és dekoltázs ápolására egyaránt alkalmas.

2 ∙ INTENZÍV TÁPLÁLÓ KRÉM

Kód: 9296   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care  
Kód: 9336   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

regeneráló hatás

Alkalmazási terület rendkívül száraz, fáradt és érett 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
tengeri kollagén, jojoba olaj, avokádó olaj, gabonacsíra 
olaj, E-vitamin
Leírás
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.

Használat  
Használja a krémet masszírozáshoz illetve pakolásként, 
az aktív összetevők hatékony felszívódása érdekében. 
Az arc-, nyak és dekoltázs ápolására egyaránt alkalmas. 
Termo-modelage maszk alapjául is szolgálhat.

3 ∙ SZEMRÁNCKRÉM

Kód: 439   ∙   Kiszerelés: 15 ml   ∙   home care 

paraffin mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
tengeri kollagén, béta-glükán, szúrós csodabogyó
Leírás
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. Három 
hét mindennapos alkalmazás után a szemhéj 
feszesebbé a bőr teltebbé, bársonyosabbá, 
ellenállóbbá, vitalizáltabbá válik.
Használat 
Finoman masszírozza a krémet a szem környéki bőrbe. 
Pakolásként is alkalmazhatjuk, ilyenkor vastagabb 
rétegben vigye fel és 20 perc után masszírozza be a 
fennmaradó krémet.

ANTI-AGEING

∙ lifting

∙ szabadalmaztatott tengeri 

kollagén

A természetes öregedési folyamatokkal a 
kollagén szintje a bőrben lecsökken. Éppen 
ezért, a mindennapos bőrápolással arra 
törekszünk, hogy ezt a hiányzó kollagén 
mennyiséget pótoljuk. A KOLLAGÉN CMF 
termékekkel serkentjük a kollagén rostok 
szintézisét, ugyanakkor különleges 
összetevőinek köszönhetően, a bőrt 
kellőképpen hidratáljuk, regeneráljuk és 
óvjuk a külső káros hatásokkal szemben.

COLLAGEN 
CMF
Vitalizáló bőrápolás

2

3

1
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1 ∙ TÁPLÁLÓ PAKOLÁS

Kód: 9268   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

lifting hatás, ránctalanítás és intenzív regenerálás

Alkalmazási terület száraz, érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
A-provitamin (béta-karotin), sárgarépa extraktum, 
mályva extraktum, A- és E-vitamin
Leírás
A száraz, hámló bőrtípusok erőteljes regenerálására 
szolgáló pakolás. Ápolja, frissíti, valamint szabályozza és 
erősíti a bőr természetes szerkezetét. Hidratálja, 
táplálja, vitaminokkal látja el az érett bőrtípust.
Használat
Vigye fel vastagabb rétegben a pakolást az arc-, nyak- és 
dekoltázs vonalában. 15-20 perc hatóidő elteltével 
törölje le a maradékok. Tökéletes alap a Termo-
modelage maszkhoz.

2 ∙ INTENZÍV HIDRATÁLÓ KRÉM

Kód: 9303   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

anti-age és ránctalanító hatás

Alkalmazási terület érett bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hidratáló komplexum, ceramidok, allantoin, A-
provitamin (béta-karotin), avokádó olaj
Leírás
Hatóanyagokban gazdag krém, normál és zsíros bőr 
hidratálására. A bőrnek visszaadja rugalmasságát, 
hidratáltságát, feszességét, és fokozza regenerálódó 
képességét. Védi a bőrt a nap káros sugaraitól.
Használat 
Ideális krém a zsíros, tisztátalan bőr masszírozására, 
valamint a kezelés befejező fázisában is alkalmazható.

3 ∙ AKTÍV REGENERÁLÓ KRÉM

Kód: 9302   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

anti-age és lifting hatás 

Alkalmazási terület száraz, érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
ceramidok, karitévaj, sárgarépa extraktum, A-
provitamin (béta-karotin), avokádó olaj
Leírás
Érett bőr ápolására szolgáló készítmény. Rendkívül jól 
hat a hámsejtek regenerálására és a bőr mélységében 
történő hidratálására. Érezhetően javítja a szerkezetét, 
elsimítja a ráncokat és megőrzi nedvességtartalmát.
Használat 
Kitűnően masszírozható a krémmel a száraz, érett bőr, 
valamint az ilyen bőrtípusok kezelésének záró 
szakaszában is alkalmazható. Termo-modelage maszk 
alapjául is szolgálhat.

FIATALÍTÓ
VITAMIN

ELIXÍR

∙ A-provitamin
A felgyorsult mindennapok jelentősen 
befolyásolják a bőr állapotát. Romlik a bőr 
fiatalos, friss és élettel teli külalakja, amely komoly 
elégedetlenséget vált ki. A professzionális 
KAROTIN termékek lassítják az öregedés 
folyamatát arc-, nyak- és a mellkas bőrfelületén.

A KAROTIN természetes hatóanyagai serkentik a 
sejtek megújulását, intenzíven hidratálják és 
feszesítik a bőrt, semlegesítik a szabadgyököket, 
és ami a legfontosabb, hogy eltüntetik a 
halvány ráncokat, míg a mélyeket 
halványítják.

KAROTIN
Aktív bőrregenerálás

2

3
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1 ∙  MULTIAKTÍV FLUID

Kód: 9992   ∙   Kiszerelés: 100 ml   ∙   home care 

kivételes öregedésgátló elixír   ∙   regenerálás és 
feszesítés

Alkalmazási terület normál, zsíros bőrtípusra 
alkalmazzuk, valamint a száraz bőr számára alap krém
Főbb hatóanyagok
karnozin peptid, béta-glükán, jojoba olaj, geránium 
illóolaj, ginkgo- és hamamelis extraktum, AE 
liposzómák
Leírás
Igazi gyógyír a bőr öregedési folyamatainak lassítására! 
Serkenti a felhámsejtek regenerálódását, hatékonyan 
semlegesíti a szabadgyökök romboló hatását.
Használat 
Száraz bőr esetében bármilyen krém vagy pakolás alá 
felvihető, míg normál – zsíros bőrtípusok esetében 
önállóan is alkalmazható.

2 ∙ ANTISTRESSZ SZÉRUM

Kód: 116   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

azonnali revitalizáció   ∙   »ice effect«

Alkalmazási terület fáradt bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
fitoamin biokomplexum, kakaóvaj, ginkgo extraktum, 
ginzeng extraktum, hyaluronsav
Leírás
»ENERGY BOOST« képletével, a kiváltott hűtő 
hatásával, ill. aktív hatóanyagtartalmával, mindössze 3 
perc alatt kellemes érzést biztosít a bőr 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.

Használat 
Alkalmazza a szérumot a bőr újjáélesztésére. 
Kombinálja a VITA DERMA Anti-age multiaktív fluiddal.

3 ∙ FÉNYVÉDŐ KRÉM SPF 30

Kod: 5147   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

foto-öregedés, napégés, kiszáradás ellen

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
UVA- és UVB szűrő, E-vitamin, bisabolol 
Leírás
Védi a bőrt a kiszáradástól és az idő előtti öregedéstől, 
amelyet az UV-sugarak és káros szabadgyökök okoznak. 
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.
Használat  
A krémet alkalmazza a reggeli bőrápolás után, illetve a 
kozmetikai kezelések befejező fázisában.

ENERGIABOMBA
a kimerült és fáradt bőr 

részére

∙ aktív
fiatalító ápolás

A fiatalság elixírjeként hatnak - a sejteket 
regenerálják, a száraz, fáradt bőrt revitalizálják. 
Azonnal és hatékonyan ápolják, fiatalítják és 
erősítik a bőrt.

+ A VITA DERMA termékek ideális megoldást 
jelentenek a mindennapi használatra és laza, 
könnyű textúrájuknak köszönhetően megfelelő 
ápolást biztosítanak.

VITA DERMA
Energia a bőr számára

2

1
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1 ∙ HYALURON

Kód: 675   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület száraz bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
hyaluronsav, panthenol (B5-provitamin), béta-glükán
Leírás
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.
+  Bevihető iontoforézissel és ultrahanggal is.

2 ∙ COLLAGEN

Kód: 673   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érett, ráncos és tónus nélküli bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
tengeri kollagén, karnozin peptid
Leírás
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.
*In vivo tesztek alapján, 15 alanyt vizsgálva, egy órával 
az alkalmazása után

3 ∙ VIT-AMINE COMPLEX

Kód: 674   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érzékeny, vékony és couperosa-s bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aminosavak, A-vitamin, E-vitamin
Leírás
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. 
+  Bevihető iontoforézissel és ultrahanggal is.

VITA DERMA Hyaluron, Kollagén és Vitamin ampulla 
használata
Otthon: Alkalmazza a letisztított és habbal zsírtalanított 
arcra, nyakra és dekoltázsra. Ujjbeggyel masszírozza be. 
Végül használja a bőrtípusának megfelelő hidratáló / 
tápláló krémet. A kúrát évente legalább háromszor 
ismételje meg. Használat előtt rázza fel! Egy 1,5 ml 
ampulla elég az egész arc-, nyak- és dekoltázs ápolására.

4 ∙ ACNE

Kód: 663   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület problémás, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szalicilsav (2 %), illóolaj komplexum
Leírás
Enyhén antibakteriális és összehúzó hatással 
rendelkezik. Eltávolítja az elhalt hámsejteket, kitisztítja 
az eltömődött pórusokat, szabályozza a faggyúmirigyek 
működését. Serkenti a vérellátást, a bőrt tisztítja, 
vitalizálja, nyugtatja. Problémás, tisztátalan bőr 
ápolására szolgál.
AKNE ampulla használata
Hagyja hatni a bőrön 15 percig, majd mossa le és 
alkalmazza a VITA DERMA SPF 30 hidratáló és fényvédő 
krémet. Használat előtt rázza fel! Egy 1,5 ml ampulla 
elég az egész arc-, nyak- és dekoltázs ápolására.

ERŐS
KONCENTRÁLT

FORMULA

∙ exkluzív bőrápolás
∙ paraffin és parfüm mentes

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.

A szalonban történő alkalmazás részletes 
leírása megtalálható a „Vita Derma Ampullák” 
szemináriumi mappában. A jobb eredmény 
elérése érdekében javasoljuk, hogy az ampullát 
iontoforézissel, ultrahanggal vagy 
elektropoforátorral együtt használja.

VITA DERMA 
AMPULLA
A szépség csodatevő cseppjei

1
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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.

PEEL RE-NEW
A hámlasztás modern módszere

A PEEL RE-NEW HATÁSAI:

∙ 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!

SOKRÉTŰ ALKALMAZÁSI TERÜLET
A PEEL RE-NEW termékek sokoldalú funkcionalitása 
számos felhasználási lehetőséget biztosít a napi 
gyakorlat során. Például: használhatjuk őket fiatalításra, 
revitalizálásra, hidratálásra, alapos tisztításra, a 
faggyúmirigyek működésének normalizálására, de akár 
pigmentfoltok halványítására is. Minden bőrtípusra, 
arcra, nyakra, dekoltázsra kortól és nemtől függetlenül 
alkalmazhatóak!

PROFESSZIONÁLIS ÉS OTTHONI ÁPOLÁS
Az AHA hámlasztó szérum STRONG és a RE-WHITE 
maszk kizárólag professzionális felhasználásra, míg a 
többi termék otthoni kezelésre is alkalmazható. Így 
jelentősen növelhető egy kezelés eredményessége a 
Vendégek maximális megelégedettségére!

PEEL RE-NEW TERMÉKEK NEM HASZNÁLHATÓAK 
(kivéve a lemosóhab) AZ ALÁBBI ESETEKBEN:

- nagyon vékony és couperosa-s bőr;
- terhesség, szoptatás, krónikus és kemoterápiával
  kezelt betegek;
- herpesz;
- bőrgyógyászati kezelések és szolárium használatakor;
- gyantázás után egy hétig, mikrodermabrázió és
  egyéb gépi kezelések alatt;
- szem körüli bőrfelületen, sminktetoválás, tetoválás,
  anyajegy (kezelés során ezeket a felületeket le kell
  védeni).
- aktív akne.

+ A PEEL RE-NEW termékeket NE használja sérült és 
beteg bőrfelületen.

ARANYSZABÁLY: UV VÉDELEM
A PEEL RE-NEW AHA és BHA savas termékekkel történő 
kezelés megnöveli a bőr fényérzékenységét. Ezért az 
AHA termékekkel a kezelést a késő őszi, téli, kora tavaszi 
időszakban lehet elvégezni, míg a BHA szérum egész 
évben bevethető. A krémek otthoni használatra esti, 
éjszakai ápolásra alkalmasak. 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 (részletek a 
16. oldalon).

Derma-kozmetológia



1 ∙ AHA TISZTÍTÓHAB

Kód: 5143   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care

tisztítás és zsírtalanítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kókusz glükózid
Leírás
Alaposan tisztítja és zsírtalanítja a bőrt, megőrzi a bőr 
természetes pH értékét és nem szárítja ki. 
Sminklemosóként is használható.
Használat
Minden bőrtípusra egész évben alkalmazható, reggel és 
este egyaránt. Vigye fel nedves arcra, nyakra és 
dekoltázsra, langyos vízzel mossa le, majd tonizálja a 
bőrt.

2 ∙ BHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM

Kód: 5141   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

pH 3.4

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
zsíros és tisztátalan bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
2 % szalicilsav, csalán extraktum, tölgy extraktum, 
panthenol (B5-provitamin)
Leírás
A pórusokba jutva erős tisztító hatást fejt ki, miközben 
enyhe antibakteriális és keratolitikus hatással 
rendelkezik. Eltávolítja az elhalt hámsejteket, a kitágult 
pórusokat összehúzza, a bőrt frissíti, fiatalosabb külsőt 
biztosít számára.
Használat 
Arcra, nyakra, dekoltázsra, minden bőrtípus tisztítására, 
vitalizálására de különösen a zsíros, tisztátalan 
bőrproblémák állapotának javítására szolgál. Otthoni 
ápolás: este alkalmazza a letisztított bőrön, hagyja hatni 
legalább 2 percig, majd vigye fel a megfelelő Afrodita 
Professional krémet, zsíros bőrre. Kúra javaslat: évente 
3-4 alkalommal, egy hónapon keresztül minden nap 
használni. Professzionális felhasználás: Klasszikus 
„nyomkodós nagykezelésbe” is beépíthető.
AFRODITA JAVASLAT: A termék egész évben 
használható, mert nem okoz fényérzékenységet.

3 ∙ AHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM LIGHT

Kód: 5140   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care

pH 3.3

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
vékony és érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok

EAC5,8 % glikolsav és tejsav , pektin
Leírás
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.
Használat
Egy egész pipetta AHA LIGHT szérumot vigyen fel a 
letisztított, zsírtalanított bőrfelületre, maximum 10 
percig hagyja fenn, majd a PEEL RE-NEW neutralizálóval 
neutralizálja a savak további hatását. 1-2 perc után a 
neutralizálót mossa le vízzel, majd a bőrt tonizálja, és 

végül vigye fel a megfelelő Afrodita Professional Home 
Care krémet. (az AHA szérum alkalmazásának napján NE 
HASZNÁLJA a PEEL RE-NEW AHA krémet). A kezelést 1x 
(vékony, érzékeny bőr) vagy 2x (zsírosabb bőr) ismételje 
meg hetente. Egy hónapos kúrát javasolt elvégezni, évi 2 
alkalommal. Otthoni kúrakezelést ne végezzen, 
amennyiben szalonban folytat PEEL RE-NEW hámlasztó 
kezeléseket.

4 ∙ AHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM STRONG

Kód: 5139  ∙   Kiszerelés: 30 ml

pH 3.4

Alkalmazási terület minden vastagabb és kevésbé 
érzékeny bőrtípusra alkalmazzuk. NEM ajánlott aktív 
aknék kezelésére!
Főbb hatóanyagok

EAC10,4 % glikolsav , pektin
Leírás
Intenzív 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.
Használat
A savból egy teljes pipettával vigyen fel az előzőleg 
letisztított bőrfelületre, amelyen szükség szerint már 
elvégezte a BHA savas kezelést. A STRONG szérumot 
maximum 5 percig hagyja hatni. A hatóidő letelte után a 
PEEL RE-NEW neutralizálóval feltétlenül semlegesítse a 
savak további hatását.

5 ∙ NEUTRALIZÁLÓ

Kód: 5144   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care  

pH 8

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
nátrium-hidrogén-karbonát
Leírás
A bőr pH értékének növelésével megszünteti az AHA 
savak további működését, ezáltal leállítja a hámlasztás 
folyamatát. Minden bőrtípusnál alkalmazható.
Használat  
A neutralizálót a PEEL RE-NEW AHA szérumok 
hatóidejének letelte után vigye fel és 1-2 percig hagyja 
hatni. Vízzel mossa le, a bőrt tonizálja, majd a kezelést a 
bőrtípusának megfelelő Afrodita Professional krémmel 
folytassa.

6 ∙ FEHÉRÍTŐ MASZK

Kód: 5142   ∙   Kiszerelés: 100 g  

»RE-NEW« effect   ∙   parabén és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
C-vitamin, niacinamid, karnozin peptid
Leírás
Intenzív frissítő hatású maszk, amely a hiperpigmentáció 
ellen, az azt kiváltó szinten hat Csökkenti a 
melanogenesist (4 kezelés után, akár 57%*), azaz a 
hámrétegben található melanociták működésének 
köszönhető melanin szintézisét. Ennek köszönhetően 
csökkenti a pigmentfoltokat, fehéríti a bőrt, valamint 
friss, fiatalos külsőt biztosít
*in-vitro tesztek alapján

AHA &
BHA SAVAKKAL

∙ sokoldalú "re-new" hatás
∙ maximális hatékonyság,

magas tolerancia

1
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Használat 
A Maszkot BHA vagy AHA kezeléseket követően 
alkalmazza. Vigye fel a kívánt hámlasztó szérumot a 
megadott utasítások alapján, majd neutralizálja a bőrt. Két 
lapos evőkanál pormaszkot (12g) keverjünk össze 20 ml 
Hyaluron Hydro tonikkal egy arc, nyak és dekoltázs 
kezeléséhez. Vigye fel a pakolást és hagyja hatni 15 percig. 
A kezelés alatt a maszk hűsítőileg hat. Langyos vízzel 
mossa le a pakolást, majd Hyaluron Hydro tonikkal 
tonizálja a bőrt. A kezelést bármelyik Professzionális 
krémmel zárhatja a bőr típusának megfelelően, kivéve a 
Peel Re-New krémeket.
+ A maszk kitűnően ultrahangozható, és egész évben 
használható, mert nem okoz fényérzékenységet.

7 ∙ AHA KRÉM NORMÁL, VEGYES BŐRRE

Kód: 5146   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

pH 3.4   ∙   parabén és paraffin mentes

Alkalmazási terület normál, zsíros bőrtípusra 
alkalmazzuk. NEM ajánlott aktív aknék kezelésére!
Főbb hatóanyagok

EAC3,15 % glikolsav és tejsav , niacinamid, glicerin
Leírás
Gyümölcssavakkal a bőr megújulásáért. Teljes körű »RE-
NEW« hatással rendelkezik: serkenti a sejtek 
r e g e n e r á l ó d ó  k é p e s s é g é t ,  c s ö k k e n t i  a  
hiperpigmentáció általi 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.
Használat  
A krémet este használja a letisztított és tonizált bőrön. 
Alkalmazza 1-2 hónapon keresztül minden este, 
ismételje meg a kúrát évente kétszer.
FONTOS: A krémeket NE alkalmazza közvetlenül a 
szalonban folytatott PEEL RE-NEW hámlasztó kezelés 
után, illetve azon a napon amikor PEEL RE-NEW AHA 
szérummal kezelték!
8 ∙ AHA KRÉM SZÁRAZ BŐRRE

Kód: 5145   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care  

pH 3.4   ∙   parabén és paraffin mentes

Alkalmazási terület száraz bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok

EAC3,15 % glikolsav és tejsav , argán olaj, glicerin
Leírás
Gyümölcssavakkal a bőr megújulásáért. Teljes körű 
»RE-NEW« hatással rendelkezik: serkenti a sejtek 
r e g e n e r á l ó d ó  k é p e s s é g é t ,  c s ö k k e n t i  a  
hiperpigmentáció általi 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.
Használat  
A krémet este használja a letisztított és tonizált bőrön. 
Alkalmazza 1-2 hónapon keresztül minden este, 
ismételje meg a kúrát évente kétszer.
FONTOS: A krémeket NE alkalmazza közvetlenül a 
szalonban folytatott PEEL RE-NEW hámlasztó kezelés 
után, illetve azon a napon amikor PEEL RE-NEW AHA 
szérummal kezelték!

AFRODITA TIPP: A szalon felhasználás részletes 
leírása megtalálható a témát feldolgozó PEEL RE-NEW 
szemináriumi mappában.
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1 ∙ HIDRATÁLÓ KRÉM

Kód: 291   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care

mattítás és hidratálás

Alkalmazási terület zsíros, kombinált bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
amazonasz komplexum, béta-glükán, hamamelis 
extraktum
Leírás
Hidratálja a bőrt, a zsíros és vegyes bőrtípusoknál segíti 
a bőr víz- és zsírháztartásának egyensúlyban tartását, 
pórusösszehúzó, gátolja a komedók kialakulását 
(pattanások, mitesszerek), ugyanakkor enyhén 
antibakteriális hatással bír.
Használat
Zsíros bőr esetén a krém alkalmas mindennapi 
használatra.
AFRODITA JAVASLATA: A krém alkalmazása kifejezetten 
ajánlott az AHA gyümölcssavas hámlasztásos kezelési 
eljárás alatt és után, mivel biztosítja a bőr számára az 
optimális hidratáltságot és hosszantartó szépségét.

2 ∙ MATTÍTÓ SZÉRUM

Kód: 5158   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care

mattítás és hidratálás   ∙  csökkenti a pórusok 
eltömődését   ∙  parabén, paraffin és szilikon mentes 

Alkalmazási terület zsíros, kombinált bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
amazonasz komplexum, citrom- és rozmaring illóolaj, 
B3-vitamin
Leírás
Azonnal mattítja a bőrt, csökkenti a faggyúmirigyek 
túlzott működését,  non-comedogenic receptúrájának
köszönhetően csökkenti a pattanások és mitesszerek 
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 egyensúlyi állapotát.
Használat 
Kombinált bőr: tisztítás és tonizálás után (reggel és 
este) a problémás területekre (T-zóna - homlok, orr és 
áll) vigye fel a szérumot, míg azokon a területeken, ahol 
a bőr normál vagy száraz, használjon hidratáló krémet.
Zsíros bőr: vigye fel a szérumot az arc bőrére, majd 
felszívódás után használjon hidratáló krémet. Önállóan 
is használható.
+ A szérumot naponta többször is alkalmazhatja – 
amikor a bőr felülete zavaróan zsírosodni, fényleni kezd.

ZSÍROS, VEGYES 
BŐRTÍPUSRA                                                   

∙ az amazonas komplexum
erejével  

∙ ''matt effect''

A HYDRO CONTROL termékek hatékonyságát 
a zsíros és vegyes bőrtípusok bőrápolása 
során, az Amazonas őserdeiből származó, 
válogatott növényi kivonatok biztosítják. 
Szinergikus hatásuknak köszönhetően 
szabályozzák a faggyúmirigyek működését, 
csökkentik a pattanások és mitesszerek 
kialakulásának gyakoriságát és biztosítják 
a kívánt matt hatás elérését a bőr felületén.   

HYDRO
CONTROL
A zsír és a víz természetes
egyensúlya a bőrben

2   non-comedogenic 

1
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1 ∙ HIDRATÁLÓ KRÉM 

Kód: 5151   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 
Kód: 5201   ∙   Kiszerelés: 100 ml 

Alkalmazási terület normál, vegyes bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, barna alga extraktum
Leírás
Fejlett anti-age bőrápolás, amellyel sejtszinten érjük el 
a bőr fiatalítását. A dermális és epidermális gének 
működésének reaktiválásával, javul a bőr sejtjeinek 
természetes osztódása, és jelentősen megnő az 
extracelluláris mátrix 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. 
Használat
Alkalmazza a krémet a letisztított és tonizált arcra, 
nyakra és dekoltázsra, finoman masszírozza be. 
Javasoljuk, a 3 Peptides éjszakai esszenciával 
kombinálva használni.
Otthoni ápolás: Használja a krémet reggel és este.
Professzionális használat: Befejező krémként vigye fel 
és masszírozza a bőrbe.

2 ∙ TÁPLÁLÓ KRÉM 

Kód: 5152   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 
Kód: 5202   ∙   Kiszerelés: 100 ml 

Alkalmazási terület száraz bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, barna alga extraktum , mandula olaj, 
jojoba olaj
Leírás
Fejlett anti-age bőrápolás, amellyel sejtszinten érjük el 
a bőr fiatalítását. A dermális és epidermális gének 
működésének reaktiválásával, javul a bőr sejtjeinek 
természetes osztódása, és jelentősen megnő az 
extracelluláris mátrix 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.
Használat 
Alkalmazza a krémet a letisztított és tonizált arcra, 
nyakra és dekoltázsra, finoman masszírozza be. 
Javasoljuk, a 3 Peptides éjszakai esszenciával 
kombinálva használni.
Otthoni ápolás: Használja a krémet reggel és este.
Professzionális használat: Befejező krémként vigye fel 
és masszírozza a bőrbe.

3 ∙ SZEMRÁNCKRÉM

Kód: 5153   ∙   Kiszerelés: 15 ml   ∙   home care 

szem körüli ödéma és duzzanat ellen

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, tigrisfű extraktum, cecrópia 
extraktum, szúrós csodabogyó extraktum, csipkebogyó 
olaj, argán olaj, kakaóvaj
Leírás
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.
*in vivo teszteredmény, 23 önkéntes alany, 56 napon 
keresztül, naponta kétszer alkalmazva
Használat  
Alkalmazza a krémet a letisztított szemkörnyékére, 
finoman masszírozza be.
Otthoni ápolás: Használja a krémet reggel és este.
Professzionális használat: Befejező krémként vigye fel 
és masszírozza a bőrbe.

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 peptidek közvetlenül a bőr 
sejtjeire hatnak, miközben számos dermális 
és epidermális gént reaktiválnak, amitől 
működésbe lép a bőr megújuló, fiatalító 
képessége. A sejteket gyorsabb osztódásra 
serkentik, valamint elősegítik 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!

3 PEPTIDES
Anti-ageing mindenek felett
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ANTI-AGEING
A PEPTIDEK

EREJÉVEL

∙ parabén, paraffin
és szilikon mentes                         

4 ∙ INTENZÍV ÉJSZAKAI ESSZENCIA 

Kód:  5154   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, fehér tajtékvirág olaj, csipkebogyó 
olaj, argán olaj
Leírás
Jelentősen javítja a sejtek regenerálódó képességét, 
növeli a kollagén és hyaluronsav szintézisét, csökkenti a 
progerin negatív hatását. Az esszencia használatának 
következményeként jelentősen lelassul a bőr 
kronológiai és foto-öregedése, a ráncok mennyisége és 
mélysége csökken, a bőr feszesebbé, simábbá válik.
Használat 
Alkalmazza az esszenciát a letisztított és tonizált arcra, 
nyakra és dekoltázsra – majd használja a bőrtípusának 
megfelelő 3 Peptides vagy bármilyen más Afrodita 
Professzionális krémet, a kor és bőr állapotának 
megfelelően.
Otthoni használat: Alkalmazza minden este (ha a bőr 
száraz, akkor reggel is).
Professzionális használat: Az esszenciát a kezelés végén 
a megfelelő krémmel kombinálva vigye fel és 
masszírozza a bőrbe.

5 ∙ AMPULLA

Kód: 5155   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, ceramidok, hyaluronsav, panthenol 
(B5-provitamin)
Leírás
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.
Használat  
Használat előtt rázza fel, majd alkalmazza a letisztított 
és tonizált arcra, nyakra és dekoltázsra.
Otthoni használat: Reggel és este ujjbeggyel 
masszírozza be a bőrbe, majd, használja a bőrtípusának 
megfelelő 3 Peptides vagy bármilyen más Afrodita 
Professzionális krémet, a kor és bőr állapotának 
megfelelően. Ajánlott az 5 napos kúra elvégzése 
legalább évente három alkalommal. Egy darab 1,5 ml-
es ampulla elég az egész arcra, nyakra, dekoltázsra.

6 ∙ 3D FIATALÍTÓ MASZK 

Kód: 5156   ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
3 bioaktív peptid, argán olaj
Leírás
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! 

Használat  
Otthoni ápolás: Alkalmazza a maszkot vastagabb 
rétegben a letisztított és tonizált bőrfelszínen, hagyja 
hatni 15 percig, ezt követően mossa le vízzel. 
Professzionális felhasználás: Vigye fel a maszkot 
vastagabb rétegben a letisztított, zsírtalanított és 
tonizált arc-, nyak- és dekoltázs bőr felszínére, hogy az 
előzőleg felvitt 3 Peptides ampullával együtt érje el a 
legintenzívebb hatást. Hagyja hatni 15 percig, ezt 
követően mossa le vízzel és tonizálja a bőrt. A kezelést 
zárja a 3 Peptides esszencia és krém kombinációjával, 
vagy a bőr típusának és állapotának megfelelő Afrodita 
Professzionális termékkel.

+ A kezelést végezze a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita 3PEPTIDES szemináriumi 
mappában.
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1 ∙ LUXURY NAPPALI KRÉM 

Kód: 751   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület normál, kombinált és száraz 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, szója izoflavin, karitévaj, panthenol 
(B5-provitamin), glicerin, béta-glükán, aloe vera, 
napraforgó olaj
Leírás
Az “arany évekre”, normál, vegyes, száraz bőrtípusra. 
Tiszta aranyat tartalmaz, amely az izoflavinnal 
kombinálva a 30. életév felett hihetetlen ragyogó külsőt 
biztosít, szemmel láthatóan javítja a bőr struktúráját, 
regenerálódó képességét. Az arcbőr kisimul, tónusa 
szebbé válik, alapvetően fiatalabb, szebb külsőt ölt.
Használat 
Alkalmazza minden reggel a letisztított és tonizált 
bőrön.

2 ∙ LUXURY ÉJSZAKAI KRÉM

Kód: 752   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care  

parabén és szilikon mentes

Alkalmazási terület normál, száraz bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, szója izoflavin, fehér tajtékvirág olaj, E-
vitamin, ceramidok, béta-glükán, aloe vera, indiai 
ginzeng extraktum
Leírás
Az “arany évekre” normál, száraz bőrre, 30 év felett. 
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.

Használat  
Normál bőrtípus esetén alkalmazza minden este a 
letisztított és tonizált bőrön. Száraz és atrofált 
bőrtípusnál használja minden reggel és este.

3 ∙ LUXURY SZEMRÁNCKRÉM

Kód: 983   ∙   Kiszerelés: 15 ml   ∙   home care 

parabén és szilikon mentes  

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, ceramidok, szója izoflavin, béta-glükán
Leírás
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!
Használat  
Javasolt otthoni és professzionális felhasználásra a 
szemkörnyékének az ápolására.

4 ∙ LUXURY ANTI-AGE ELIXÍR

Kód: 984   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület normál, zsíros bőrtípusra 
alkalmazzuk, valamint száraz bőr esetében krém alá, 
alapként
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, szója izoflavin, béta-glükán, panthenol 
(B5-provitamin)
Leírás
Tiszta aranyszemcséket tartalmaz, amelyek serkentik a 
sejtek közötti kommunikációt. A liposzómákba 
beépített izoflavinok 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 

pure gold

TISZTA ARANYSZEMCSÉK
A PURE GOLD 24 Ka termékcsaládunkban a 
föld rejtett zugaiból feltárt apró, tiszta 
aranyszemcsék találhatóak, amelyek a 
bőrnek új energiát és selymes külsőt 
biztosítanak. A termékek látványos javulást 
eredményeznek, simább bőr és kevesebb 
ránc formájában!
A PURE GOLD 24 Ka termékek tiszta 
aranyszemcséket és szója izoflavinokat 
tartalmaznak, melyek tökéletes fiatalítást 
biztosítanak. Klinikai vizsgálatok bizonyítják 
ezek anti-ageing hatását, szemmel láthatóan 
a bőr több évvel fiatalabbnak tűnik!
Erős ANTI-AGE hatás, mely erősíti a bőr 
szerkezetét, javítja annak rugalmasságát és 
csökkenti a ráncok megjelenését.

Anti-age fantázia

1

2

3



INTENZÍV
FIATALÍTÓ
FORMULA

∙ 24-karátos tiszta
aranyszemcsék és szója izoflavin

∙ privilégium a bőr számára

zsíros bőrtípusnál önállóan, míg száraz bőrtípus esetén 
krém alá alkalmazható.
*klinikai tesztekkel igazolva, 20 önkéntes alanyon 
elvégezve, egy hónapon keresztül, naponta kétszer 
alkalmazva
Használat  
Ajánlott professzionális és otthoni használatra 
egyaránt. Alkalmazza a letisztított és tonizált 
bőrfelületre. Száraz, normál bőrtípus esetén vigye fel a 
Luxury anti-age elixírt a megfelelő krém előtt. Normál, 
zsíros bőrtípusnál önállóan is használhatja.

5 ∙ LUXURY AMPULLA

Kód: 754   ∙   Kiszerelés: 5 x 1,5 ml   ∙   home care 

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, szója izoflavin, béta-glükán, panthenol 
(B5-provitamin)
Leírás
A szépség csodatevő fiatalító hatású cseppjei, 
aranyszemcsékkel minden bőrtípusra, de különösen az 
erősen ráncos, laza szerkezetű, tónus nélküli bőrre. A 
bőrt erőteljesen hidratálja, javítja a keringését, serkenti 
az elasztin rostok szintézisét, regenerálja a sejteket. 
Használat 
Otthoni ápolás: Ujjbeggyel masszírozza be az ampullát a 
letisztított és habbal zsírtalanított arc-, nyak- és 
dekoltázs bőrébe. Befejezésként alkalmazza a bőr 
típusának megfelelő hidratáló / tápláló krémet. Egy öt 
napos kúrát, évente legalább háromszor ismételjen 
meg.  Egy darab 1,5 ml-es ampulla elég az arc-, nyak-, 
dekoltázs kezelésére. Használat előtt rázza fel.

6 ∙ LUXURY MASZK

Kód: 5157   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care 

parabén és szilikon mentes

Alkalmazási terület száraz, fáradt bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék, szója izoflavin, fehér tajtékvirág olaj, 
kakaóvaj, karitévaj, béta-glükán, indiai ginzeng 
extraktum, aloe vera, sárgarépa extraktum
Leírás
Az “arany évekre” arcra, nyakra, dekoltázsra. A tiszta 
arany és az izoflavin kombinációja, serkenti a száraz, 
külső stresszhatásoknak kitett bőr regenerálódását. A 
GOLD ampullával kombinálva javítja a bőr védekező 
képességét, míg az aktív hatóanyagoknak köszönhetően 
növeli vitalitását, hidratáltságát, rugalmasságát. A 
maszk felvitelével és egy felejthetetlen masszázzsal a 
bőr feszesebbé válik, friss, fiatalos, ráncok nélküli külsőt 
ölt.
Használat 
A Pakolást vastagabb rétegben vigye fel a már 
letisztított és tonizált bőrre, majd hagyja hatni 20 
percig. A maradék maszkot masszírozza be vagy 
törlőkendővel gyengéden törölje le.
AFRODITA JAVASLAT: A Pakolás hatékonyságát növelheti 
a PURE GOLD 24 Ka ampulla és méhviaszos 
melegborogatás alkalmazásával (méhviaszba áztatott 
gézlap felhelyezése az arcra).

7 ∙ ARANY LAPOK  

Kód: 755   ∙   Kiszerelés: 1 set, 50 x 50 (8/1)

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érett és száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aranyszemcsék
Leírás
A tiszta aranylap a bőr hatékony katalizátora, amelynek 
védelmet és frissességet biztosít. Az arany fénylő hatása 
miatt a bőr fiatalosabb, simább, frissebb külsőt ölt.
Használat 
A PURE GOLD 24 Ka aranylapok használata előtt vigyen 
fel egy ampullát, majd a pakolással együtt, masszírozza 
be a bőrbe (normál felhasználás: 2-3 lap/alkalom).

8 ∙ LUXURY MÉHVIASZOS MELEGBOROGATÁS

Kód: 756   ∙   Kiszerelés: 750 g
 
Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre alkalmazzuk 
Főbb hatóanyagok
méhviasz, jojoba olaj
Leírás
Luxus meleg borogatás méhviasszal és jojoba olajjal. 
Erős ápoló, hidratáló és védő hatást biztosít. A bőrt 
nyugtatja, és közben megnöveli a hatóanyag felszívódó 
képességét az alkalmazott termékekből. Minden 
pakolást hatékonyan juttat a bőrbe.
Használat 
Vastagabb rétegben vigye fel a bőrre a PURE GOLD 24 
Ka pakolást, majd a felmelegített méhviaszos 
borogatásba mártson bele egy gézlapot és helyezze fel 
az arcra. 20 perc elteltével a gézlapot távolítsa el, a 
maradék maszkot masszírozza a bőrbe vagy törölje le (a 
bőr igényének megfelelően).

9 ∙ LUXURY NAPPALI AJÁNDÉK SZETT

Kód: 5197   ∙   Kiszerelés: 1 set

Pure GOLD 24 Ka Nappali krém
Pure GOLD 24 Ka Anti-age elixír
Pure GOLD 24 Ka Ampulla, 5 x 1,5 ml

Használat
A termékek leírásánál megtalálható utasításnak 
megfelelően.

10 ∙ LUXURY ÉJSZAKAI AJÁNDÉK SZETT

Kód:: 5198   ∙   Kiszerelés: 1 set

Pure GOLD 24 Ka Éjszakai krém
Pure GOLD 24 Ka Anti-age elixír
Pure GOLD 24 Ka Ampulla, 5 x 1,5 ml

Használat
A termékek leírásánál megtalálható utasításnak 
megfelelően.

+ A kezelést végezze a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita GOLD 24 Ka szemináriumi 
mappában.
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1 ∙ BRILLIANT SZÉRUM

Kód: 5203   ∙   Kiszerelés: 100 ml   ∙   home care 

az arc-, nyak- és dekoltázs kezelésére   ∙   parabén 
mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
biológiai aktív peptidek, ceramidok, tengeri kollagén, 
fehér tajtékvirág olaj, panthenol (B5-provitamin), 
te r m é sze te s  o l a j  ko m p l exu m  ,  E - v i ta m i n  
mikrokapszulák
 Leírás
Azonnali lifting hatást és hosszú távú bőrfiatalítást 
eredményez. A különleges aktív összetevőknek 
köszönhetően erősíti a bőr sejtjeinek regenerálódó 
képességét, serkenti a kollagén- és elasztin rostok 
szintézisét, illetve a hyaluronsav termelődését. 
Mindezek hatására a bőr 1 óra alatt láthatóan 
fiatalabb, simább, feszesebb és ráncmentesebb 
külsőt ölt*. Két hónap alatt a kisebb ráncokat eltünteti, 
a mélyebb ráncokat csökkenti (-44,9%), a bőr 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 követő 1 óra elteltével
**in vivo teszteredmény, 23 önkéntes alanyon
   elvégezve, 56 napon keresztül, napi kétszeri használat 
után
Használat
Alkalmazza a szérumot a letisztított és tonizált arc-, 
nyak- és dekoltázs bőrfelszínén önállóan (normál, 
vegyes bőrtípus), vagy krém alá (száraz bőrtípus).

+ A Brilliant szérummal a kezelést végezze a részletes 
protokoll szerint, melyet megtalál az Afrodita Derma-
kozmetika szemináriumi mappában.

DERMA-KOZMETOLÓGIA ÚJ 
VÍVMÁNYA

∙ arcra, nyakra, dekoltázsra
∙ minden bőrtípusra

A BRILLIANT SZÉRUM új dimenziót képvisel az 
ANTI-AGE bőrápolás terén. Megfelel a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak és 
maximálisan kész kielégíteni a legigényesebb 
bőr elvárásait.

TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉS
A szérum serkenti a bőr azon fiziológiai 
funkciót, amelyek azért felelnek, hogy minél 
tovább sima, feszes ráncmentes maradjon. A 
célja nem kimondottan 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.

BRILLIANT
A fiatalitás új dimenziója

1

Derma-kozmetológia



WELLNESS
arc- és testápolás
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1 ∙ SZŐLŐ-VITAMIN KONCENTRÁTUM

Kód: 479   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

száraz olaj    ∙   nem zsírosítja a bőrt

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz és tónusát vesztett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szőlőmag olaj, linosav és oleinsav, A- és E-vitamin
Leírás
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 tömörebbé válik, ugyanakkor lelassul 
a természetes öregedési folyamat, és a bőr ismételten 
fiatalos, frissességtől sugárzó lesz.
Használat  
Alkalmazza a szőlő-vitamin koncentrátumot arcra, 
nyakra és dekoltázsra a krém előtt alapként.

2 ∙ HIDRATÁLÓ KRÉM

Kód: 662   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

hidratálja és erősíti a bőr természetes funkcióit

Alkalmazási terület normál, vegyes bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
fehér szőlő extraktum, pezsgő extraktum, szőlőmag olaj
Leírás
A természetes hatóanyagok valóságos kincstára. 
Intenzív hidratáló, arc-, nyak- és dekoltázsápoló krém. A 
jótékony hidratáló komplexum, a szőlőmagolaj, fehér 
szőlő- és pezsgő kivonat serkenti a bőr természetes 
működését és lassítja az öregedés idő előtti 
megjelenését. 
Használat  
A krémet jól letisztított és tonizált bőrre vigye fel. Érett 
bőr esetén - ráncos, gyenge, fáradt és fényét vesztett 

bőr – az optimális eredmény elérése érdekében a krém 
alkalmazása előtt használja a Szőlő-vitamin 
koncentrátumot. Alkalmazza a krémet a kezelés 
befejező fázisában.

3 ∙ TÁPLÁLÓ KRÉM 

Kód: 661   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care 

biztosítja a hidrolipid egyensúlyt

Alkalmazási terület száraz bőrtípusra, de különösen a 
tónusát vesztett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
fehér szőlő extraktum, pezsgő extraktum, szőlőmag 
olaj, szója olaj, gabonacsíra olaj
Leírás
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.
Használat  
A krémet jól letisztított és tonizált bőrre vigye fel. Érett bőr 
esetén - ráncos, gyenge, fáradt és fényét vesztett bőr – az 
optimális eredmény elérése érdekében a krém 
alkalmazása előtt  használja  a Szőlő-vitamin 
koncentrátumot. Alkalmazza a krémet a kezelés befejező 
fázisában.

4 ∙ PEZSGŐ PAKOLÁS

Kód: 477   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

»bőrfiatalítás« 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
tónus nélküli bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
fehér szőlő extraktum, pezsgő extraktum, szőlőmag 
olaj, jojoba olaj, A- és E-vitamin, panthenol (B5-
provitamin)
Leírás
A pakolás javítja a bőr vérellátását, hidratáltságát, 

1
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A szőlő és a bor több mint 1000 összetevőt 
tartalmaz, amelyek között a bőr számára 
számtalan rendkívül értékes hatóanyag 
megtalálható: vitaminok, ásványi anyagok, 
gyümölcssavak stb., így együtt eredményesen 
veszik fel a harcot a bőr öregedése ellen, és 
hathatós szerepet játszanak a RÁNCOK 
ELTÜNTETÉSÉBEN. Ezen kívül megtalálhatók 
bennük a polifenolok – természetes 
antioxidánsok, amelyek a szabadgyökök káros 
hatását semlegesítik. Így őrzik meg a bőr 
rugalmasságát, simaságát, puhaságát. 

WINE 
THERAPY -
BORTERÁPIA
Természetes anti-age
bőrápolás arcra és testre



A SZŐLŐ BIZONYÍTOTT 
HATÁSÁVAL

∙ spa élvezet a fiatalos bőr 
érdekében

∙ parabén, paraffin, szilikon,
vazelin és mesterséges 
színezőanyag mentes

regenerálódó képességét és finoman még az elhalt 
hámsejteket is eltávolítja. A kezelés után a bőr szemmel 
láthatóan fiatalosabb külsőt ölt, ugyanakkor erősödik az 
öregedés elleni természetes védekezőképessége.
Használat  
A pakolást használja arcra, nyakra és dekoltázsra, 
amelyet 20 perc után langyos vízzel mosson le. 
A pakolás az arc- és a test bőrének kezelésére egyaránt 
alkalmazható.

5 ∙ BOR PEELING     

Kód: 476   ∙   Kiszerelés: 250 ml

frissítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
pezsgő extraktum, természetes abrazív szemcsék
Leírás
Finoman, de hatékonyan távolítja el az epidermisz 
elhalt szarulemezkéit, miközben megőrzi a bőr 
természetes vízháztartását.
Használat 
Nagyon száraz és érzékeny bőrtípusnál – a peelingbe 
keverjen néhány csepp természetes GRAPES 
szőlőmagkivonatos olajat. Zsíros bőrtípusnál – a 
peelinget száraz bőrre vigye fel, és úgy végezze a 
kezelést. A peeling felvitele után – a bőrtípusának 
megfelelően – finoman masszírozza a bőrt, mindaddig, 
amíg a bőr felületéről el nem távolította az elhalt 
hámsejteket, majd a maradékot langyos vízzel alaposan 
mossa le.

6 ∙ BOR MASSZÁZS KRÉM

Kód: 478   ∙   Kiszerelés: 200 ml

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz és fáradt bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
fehér szőlő extraktum, pezsgő extraktum, szőlőmag- és 
gabonacsíra olaj, A- és E-vitamin
Leírás
A bőrt gazdagon ellátja tápláló anyagokkal, lipidekkel és 
nedvességgel. Ezen kívül erősíti a bőr védekező 
mechanizmusát a külső káros hatásokkal szemben, 
valamint segíti a sejtek regenerálódó képességét
Használat  
Masszázs után a maradék krémet, amely nem szívódott 
be, finoman törölje le. A Bor – masszázs krémet 
használhatja Termo-modelage maszk (gipszpakolás) alá 
is. Pakolásként is alkalmazhatja az arc- és a test bőrének 
kezelésére egyaránt.
AFRODITA JAVASLAT: Amennyiben a kezelendő bőrtípus 
a kifejezetten érett kategóriába sorolható – ráncos, 
fáradt, feszességét és fényét elveszítette – a krém 
fe l v i te l e  e l ő t t  h a sz n á l j a  a  S z ő l ő - v i ta m i n  
koncentrátumot.

7 ∙ BOR LOTION BŐRFESZESÍTŐ

Kód: 652   ∙   Kiszerelés: 250 ml   ∙   home care 

feszesség és rugalmasság

Főbb hatóanyagok
fehér szőlő extraktum, trópusi mandula, fekete bodza 
és taninsav, tigrisfű (Centella asiatica), karitévaj
Leírás
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.
Használat
A peel-off kezelés után ideális bőrápoló termék, 
ugyanakkor mindennapos alkalmazása otthoni 
ápolásra kimondottan javasolt.

8 ∙ BOR PEEL OFF DRAINAGE PAKOLÁS

Kód: 651   ∙   Kiszerelés: 2400 g

regenerálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szőlőmag olaj, alginát, diatomaföld, fehér- és vörös 
agyag
Leírás
Nyugtató fehér- és tápláló vörös agyagot és értékes 
szőlőmag kivonatot tartalmaz.
A maszkot a már letisztított bőrre vigye fel.  A bőrt 
megtisztítja az elhalt hámsejtektől, serkenti a szervezet 
méregtelenítését, a fölösleges víz elvezetését. Gyorsítja 
a bőr regenerálódó lépességét, megújítja hidrolipid 
egyensúlyát, ugyanakkor új energiával látja el a 
szervezetet.  Enyhe hőhatást vált ki.
Használat 
A Bor - Peel Off pakolást a mellékelt utasítás alapján 
keverje ki, majd vigye fel az egész testre. A felvitel ideje 
kb. 10 perc legyen. A pakolást hagyja 30 percig hatni. A 
felvitele után enyhe hűtő hatás jelentkezik, ami kb. 15 
perc után átvált kellemes melegbe és enyhe bőrpír is 
jelentkezik. 30 perc után a bőrpír elmúlik, míg a 
melegségérzet a pakolás eltávolítása után még egy ideig 
fennmarad. A pakolást egyben, ill. nagyobb darabokban 
távolítsa el. Végezetül a Vendég zuhanyozzon le vagy 
nedves törölközővel törölje le. A kezelést Bor-feszesítő 
lotionnal folytassa, ahol szükséges, adjon hozzá néhány 
csepp szőlő-vitamin koncentrátum száraz olajat.
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1 ∙ CUKOR PEELING

Kód: 654   ∙   Kiszerelés: 200 g   ∙   home care 

élénkítés és selymes tapintás a testnek

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
karitévaj, barna cukor, jojoba olaj
Leírás
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.
Használat  
Gyengéd masszázzsal vigye fel, majd a megmaradt 
szemcséket mossa le. Folytassa a kezelést a Milk & 
Honey tápláló pakolással / testvajjal. Használat előtt 
keverje össze.

2 ∙ TEJFÜRDŐ 

Kód: 657   ∙   Kiszerelés: 1000 ml

Az öregedés látható jeleire, táplálás és nyugtatás

Alkalmazási terület száraz, érett bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
royal zselé extraktum, kókusz tej
Leírás
A bőrnek teljes ellazulást, erőteljes táplálást biztosít, 
miközben a fürdés közben puhítja és simává teszi a bőrt. 
Segít helyreállítani a test és a lélek egyensúlyát.
Használat 
Egy vízzel teli kádba öntsön kb. 2 dl tej fürdőt. 
Pezsgőfürdőben is alkalmazható. Fürdés után javaslunk 
egy laza masszázst a Milk & Honey testvajjal.

3 ∙ TESTVAJ

Kód: 655   ∙   Kiszerelés: 250 ml   ∙   home care  

hidratálás striákra

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
nagyon száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
karitévaj, royal zselé extraktum, jojoba olaj
Leírás
Gazdagon táplálja a bőrt és védi a kiszáradástól. Segít 
megelőzni a striák kialakulását. A kezelés után a bőr 
simább és puhább tapintású lesz.
Használat   
A testvajjal lazító testmasszázst végezzen.

4 ∙ TÁPLÁLÓ PAKOLÁS

Kód: 656   ∙   Kiszerelés: 250 ml
Kód: 658   ∙   Kiszerelés: 2000 ml 

hidratálás és regenerálás
parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület száraz, érett bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kókusz tej, royal zselé extraktum, kókusz olaj, E-vitamin
Leírás
A méhpempő, kókusz extraktum és a »folyékony arany« 
jojoba olaj a bőrt gazdagon táplálja, nedvességgel és 
fiatalos frissességgel látja el. Használat után a bőr 
feszes, selymes és simább lesz.
Használat 
A tápláló pakolást vastagabb rétegben vigye fel az arcra, 
nyakra, dekoltázsra vagy a testre. 15-20 percig hagyja 
hatni. A maradékot nem kell lemosni, masszírozza a 
bőrbe. Ideális alapként szolgál a Termo-modelage 
gipszmaszk alá.
AFRODITA JAVASLAT: A pakolás felvitele után 
hőtakaróval takarja be a Vendéget a jobb felszívódás és 
hatásfok elérése érdekében.
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A méhpempő, karitévaj, kókusz extraktum 
és a jojoba olaj, azaz a »folyékony arany« 
szinergikus hatásukkal biztosítják a 
hatékony bőrápolást! Gazdagon 
táplálják-regenerálják a bőrt kortól 
függetlenül, helyreállítják természetes 
frissességét, rugalmasságát, erősítik 
annak szerkezetét és puhává teszik. Kitűnő 
antioxidáns és biostimuláló, immunerősítő 
és pro-age hatással rendelkeznek.

MILK & 
HONEY
Pro-age bőrápolás
mámorító illattal



INTENZÍV TÁPLÁLÓ-
REGENERÁLÓ
BŐRÁPOLÁS

∙ 100% bőrápoló hatás
∙ parabén, paraffin, szilikon, vazelin 

és mesterséges színezőanyag 
mentes

+ Kleopátra is előszeretettel alkalmazta szépsége 
megőrzése érdekében a mézet és a tejet. A MILK & HONEY 
termékekkel a kezelést végezze részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita MILK & Honey szemináriumi 
mappában.
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1 ∙ ADSTRINGENS PAKOLÁS

Kód: 9883   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan tág pórusú 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
ciprus-, bazsalikom-, bergamott-, boróka- és geránium 
illóolaj, zsálya-, cickafark-, mályva- és bojtorján 
extraktum, aktív szébum abszorbálók
Leírás
Összehúzza a kitágult pórusokat, eltávolítja a felesleges 
faggyút és szennyeződéseket, helyreállítja a bőr 
természetes hidrol ip id egyensúlyát .  Enyhe 
antibakteriális hatású.
Használat  
Keverje össze és vigye fel a pakolást vastagabb rétegben 
a letisztított és tonizált arc, nyak és dekoltázs 
bőrfelületére. 15-30 perc után mossa le langyos vízzel. 

2 ∙ ANTISTRESSZ PAKOLÁS

Kód: 9884   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
hajszálértágulatos bőrtípusok kezelésére alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
citrom-, levendula- és ciprus illóolaj, papaya-, 
borostyán- és mályva extraktum, A- és E-vitamin, 
panthenol (B5-provitamin), jojoba olaj
Leírás
Stresszoldó hatású, és hatékonyan alkalmazható a 
hajszálértágulatos bőrtípusok kezelésére. Regenerálja 
az epidermiszt, javítja a bőr  struktúráját és alaposan 
hidratálja. Szemmel láthatóan csökken a bőrpír.
Használat 
Tisztítás után a pakolást vastagabb rétegben vigye fel az 
arc, nyak és dekoltázs vonalában. Rozáceás bőr kezelése 
esetén javasoljuk, hogy az Anticouperose szérumot 
szintén alkalmazza.  15 percig hagyja hatni, majd 
langyos vízzel mossa le.

3 ∙ AGYAG PAKOLÁS

Kód: 959   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk, de 
különösen az irritált bőr kezelésére
Főbb hatóanyagok
niacinamid, levendula illóolaj
Leírás
Hatékonyan csökkenti a bőrön megjelenő irritációkat, 
mint pl.: bőrpír, erős hámlás, duzzanat stb., ugyanakkor 
enyhe anti-bakteriális hatással rendelkezik.
Használat 
Vigye fel a pakolást vastagabb rétegben a letisztított és 
tonizált arc-, nyak- és dekoltázs bőrfelületére, majd 15 
percig hagyja hatni, végül langyos vízzel mossa le.

4 ∙ SÁRGADINNYE GÉLPAKOLÁS

Kód: 9167   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

»lift effect«

Alkalmazási terület minden bőrtípus hidratálására 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
sárgadinnye extraktum, aloe vera gél, uborka 
extraktum
Leírás
Rendkívül gyorsan hidratálja a bőrt. Amikor a sejtek 
megfelelő nedvességhez jutnak, megduzzadnak, ami 
„lifting” hatásban nyilvánul meg. Ezáltal bőrünk 
visszanyeri eredeti frissességét, valamint fiatalos, üde 
és egészséges ragyogását.
Használat 
A pakolást vigye fel a letisztított arcra vastagabb 
rétegben, finoman masszírozza be, majd 15 percnyi 
hatóidő után langyos vízzel mossa le. Alkalmazása 
napozás után kifejezetten ajánlott.
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A bőrtípusnak megfelelő pakolással tudjuk a 
bőrt táplálni / hidratálni. A megfelelően 
kiválasztott pakolás a bőrt tápanyagokkal, 
nedvességgel, vitaminnal, ásványi 
anyagokkal látja el, és igazi csodát képes 
vele tenni. Az alkalmazott pakolás a kezelés 
során serkenti a bőr tisztulását, javítja a 
vérkeringését, szabályozza a víz- és lipid 
háztartását, nyugtató és pihentető hatással 
van az elme és a test számára is.

+ LEHETŐSÉG: a klasszikus masszázskrém 
vagy masszázsolaj helyett, pakolásokkal 
is végezhető masszázs.

ARCPAKOLÁSOK
Tápláló anyagokban,
vitaminokban, ásványi
anyagokban gazdag arcpakolások

Phyto-aromaterápia



PAKOLÁSOK SZÉLES 
SKÁLÁJA MINDEN 

BŐRTÍPUSRA

∙ a kezelések kihagyhatatlan 
alkotóelemei

5 ∙ ZSÁLYA GÉLPAKOLÁS

Kód: 9169  ∙   Kiszerelés: 200 ml 

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan és száraz 
felhámmal rendelkező bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
zsálya-, bazsalikom- és eukaliptusz illóolaj, zsálya 
extraktum, kámfor
Leírás
Csökkenti a túlzott mértékű faggyú termelődését, 
enyhe antibakteriális hatású. Helyreállítja a tisztátalan 
bőr működését.
Használat  
A letisztított és tonizált arcra, nyakra, dekoltázsra a 
pakolást vastagabb rétegben vigye fel, majd 15 perc 
után langyos vízzel mossa le.

6 ∙ MÉZPAKOLÁS »M«

Kód: 8164   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
alkalmazzuk; valamint mélytisztítás után nyugtatásra
Főbb hatóanyagok
boróka-, geránium-, levendula- és borsmenta illóolaj, 
méz, tölgy extraktum, cink-oxid
Leírás
Megnyugtatja a bőrt és enyhíti a tisztítás által okozott 
kellemetlenségeket. Enyhe antibakteriális hatású, 
összehúzza a pórusokat és szabályozza a faggyúmirigyek 
működését.
Használat  
A letisztított és tonizált arcra, nyakra, dekoltázsra a 
pakolást vastagabb rétegben vigye fel, majd 15 perc 
után langyos vízzel mossa le.

7 ∙ MÉZPAKOLÁS »S«

Kód: 8165   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület száraz, atrófiás bőrtípusra 
alkalmazzuk; valamint mélytisztítás után nyugtatásra
Főbb hatóanyagok
méz, geránium illóolaj, levendula illóolaj
Leírás
Javítja a vérkeringést és a sejtek tápanyagellátását. 
Erősíti a kötőszövetet, serkenti a bőr regenerálódó 
képességét, láthatóan csökkenti a ráncokat.
Ajánlott minden arctisztítás után vagy száraz bőrtípus 
esetén a kezelés részeként.
Használat 
Alkalmazza a pakolást a letisztított és tonizált bőrön. 15 
perc után mossa le langyos vízzel.

8 ∙ LIFTING MASZK

Kód: 5208   ∙   Kiszerelés: 50 g 

intenzív lifting hatás 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szúrós csodabogyó, kék-zöld alga (alga spirulina)
Leírás
Műtéti beavatkozás nélkül, már 30 perc elteltével 
megfiatalítja az arc, a nyak, a dekoltázs és a mell bőrét a 
pakolásban található természetes hatóanyagoknak 
köszönhetően, amelyek feszesítik és tömörítik a bőr 
struktúráját, serkentik az izmok működését (passzív 

torna), feszesítik a melleket, kisimítják a ráncokat, 
összehúzzák a pórusokat, csökkentik a szemkörnyéki kis 
táskákat, javítják a bőr vérellátását, frissességét.
Használat  
4:2 arányban (4 evőkanál maszkhoz 2 kanál 
szobahőmérsékletű víz), keverje homogén masszává a 
pakolást, amit két rétegben, ecsettel vigyen fel a bőrre 
az izmok irányának vonalát követve. A  második réteg 
pakolást kb. 5 perc múlva vigye fel. 30 perc hatóidő után 
Base Neutral gélpakolással puhítsa fel a maszkot, majd 
végül langyos vízzel mossa le.

9 ∙ PEEL OFF LEHÚZHATÓ MASZK ZÖLD TEA

Kód: 9231  ∙   Kiszerelés: 150 g 

revitalizálás

Alkalmazási terület normál, kombinált és zsíros 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
diatomaföld, fehér- és zöld agyag, zöld tea extraktum 
Leírás
Aktív hatóanyagtartalma eltávolítja a felhám elhalt 
sejtjeit, felszívja a felesleges szébumot és egy pillanat 
alatt erőteljesen hidratálja a bőrt. A maszk 
eltávolításával a bőr kisimul, tapintása selymessé válik, a 
ráncok csökkennek.
Használat  
A maszkot lehetőség szerint hetente kétszer alkalmazza, 
amennyiben gyors és látványos eredményre törekszik, 
vagy ha a bőr folyamatos stressznek, ill. külső káros 
hatásoknak van kitéve. A szemeket védje le 
vattakorongokkal. Keverje ki a port a bőrtípusnak 
megfelelő tonikkal (Hyaluron, Camomile, A-vitamin) míg 
egy homogén masszát nem kap. Gyorsan vigye fel az 
arcra, nyakra, dekoltázsra. Hagyja hatni 20 percig, majd 
egydarabban húzza le és a maradékot tonikkal átitatott 
vattakoronggal távolítsa el.

10 ∙ PEEL OFF LEHÚZHATÓ MASZK
       SZŐLŐMAGKIVONATOS

Kód: 9229   ∙   Kiszerelés: 150 g 

anti-ageing

Alkalmazási terület normál, száraz és érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
diatomaföld, fehér- és vörös agyag, szőlőmag olaj, 
tigrisfű extraktum
Leírás
Kellemesen nyugtatja az érzékeny bőrt, ugyanakkor a 
vérkeringés serkentésével a fáradt bőrtípust új 
energiával látja el. Megnyugtatja az érzékeny bőrt, míg 
a fáradtat revitalizálja.
Használat 
A maszkot lehetőség szerint hetente kétszer alkalmazza, 
amennyiben gyors és látványos eredményre törekszik, vagy 
ha a bőr folyamatos stressznek, ill. külső káros hatásoknak 
van kitéve. A szemeket védje le vattakorongokkal. Keverje ki 
a port a bőrtípusnak megfelelő tonikkal (Hyaluron, 
Camomile, A-vitamin) míg egy homogén masszát nem kap. 
Gyorsan vigye fel az arcra, nyakra, dekoltázsra. Hagyja hatni 
20 percig, majd egyben húzza le és a maradékot tonikkal 
átitatott vattakoronggal távolítsa el.
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11 ∙ ENERGIA PAKOLÁS »R«

Kód: 9887   ∙   Kiszerelés: 150 ml 

revitalizáció és lifting hatás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk, 
kivéve vékony, couperose-s és érzékeny bőrtípusra. Az 
arc-, nyak-, dekoltázs- és mellkezelésére
Főbb hatóanyagok
citromfű-, fekete bors- és teafa illóolaj, borostyán- és 
alga hidratáló komplexum, aloe vera gél, panthenol (B5-
provitamin)
Leírás
Enyhe hyperémiát vált ki, melynek köszönhetően javul a 
sejtek oxigén- és tápanyagellátása. Kiválóan használható 
zsíros, aknés bőr mélytisztító kezelése után, mivel a bőr 
mélyebb rétegeiben fejti ki antibakteriális jellegű 
hatását. Száraz, fáradt, szürke, atrófiás bőr gyors 
vital izálására,  a  bőr egészséges tónusának 
visszaállítására (lifting hatás) is alkalmazható Az Energia 
„R” Pakolás antistressz és enyhén antiszeptikus hatású.
Használat  
Használat előtt rázza fel. A pakolást vékony rétegben 
vigye fel a letisztított bőrre, és ezután figyelje a reakciót. 
A jó vérkeringésű bőr esetén gyorsabban jelentkezik a 
bőrpír, mint a rosszabb keringésű esetén. Vérbőségtől 
függően 5-20 percig hagyja hatni, majd hideg vízzel 
mossa le. Erős hyperémia estén hideg borogatással 
nyugtassa meg a bőrt. A fokozott vérbőség és csipkedő 
érzés normális bőrreakció. Javasoljuk, hogy a pakolást 
mellkezelő eljárásoknál is alkalmazza.

12 ∙ POLYMOIST MASZK NATUR 

Kód: 5170   ∙   Kiszerelés: 1/1

frissítés

Alkalmazási terület száraz, dehidratált és érzékeny 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
természetes kollagén rostok
Leírás
Serkenti a bőr rugalmasságát és feszességét, megelőzi a 
ráncok képződését, teljes értékű ápolást biztosít a 
száraz, érzékeny, érett és igényes bőr számára. Kitűnően 
hidratálja, ugyanakkor kisimítja és nyugtatja az igénybe 
vett bőrt.

13 ∙ POLYMOIST MASZK
        AHA KOMPLEXUM & ZÖLD TEA

Kód: 5171   ∙   Kiszerelés: 1/1

regenerálás

Alkalmazási terület fáradt és tónus nélküli bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
gyümölcssav komplexum, zöld tea extraktum, 
természetes kollagén rostok
Leírás
Széleskörű alkalmazási lehetőséget biztosít. Újult 
energiával tölti fel a fáradt, legyengült normál bőrt, 
revitalizálja a száraz bőrt, és csodásan kondicionálja a 
zsíros bőrt. Megújítja és regenerálja a bőr sejtjeit és 
finoman távolítja el az elhalt hámsejteket. Csökkenti a 
ráncok kialakulásának lehetőségét azáltal, hogy 
semlegesíti a szabadgyökök roncsoló erejét, valamint 
védi a bőrt a káros környezeti hatásokkal szemben.

14 ∙ POLYMOIST MASZK KAVIÁR EXTRAKTUM

Kód: 5172   ∙   Kiszerelés: 1/1

»lift effect«

Alkalmazási terület tónus nélküli bőrtípusra és az 
öregedés jeleire alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kaviár extraktum aktív hatóanyagai, természetes 
kollagén rostok, hidrolizált elasztint
Leírás
Fiatalító elixírként hat. Serkenti a kollagén szintézisét a 
bőr mikrokeringését, gyorsítja regenerálódását, 
felerősíti védekezőképességét, növeli hidratáltsági 
szintjét. A kezelés után a bőr feszes, rugalmas, ragyogó 
és selymes tapintású lesz. Csökkenti a mimikai ráncokat 
a szem és száj körül.

POLYMOIST maszkok használata
Helyezze a száraz maszkot a letisztított bőrre, jelölje be 
az orr és a száj (ha szükséges, akkor a szem) nyílásait, és 
vágja ki azokat. Helyezze vissza a száraz arcra, majd 
itassa át a megfelelő tonikkal és így formázva meg a 
maszkot. Kb. 20 perc hatóidő elteltével távolítsa el a 
pakolást, majd alkalmazza a bőrtípusnak megfelelő 
krémet.

FONTOS: A polymoist maszkok 100% -ban természetes 
illóolajokat tartalmaznak, melyek vérbőséget és enyhe 
csipkedő érzést válthatnak ki. Ez normális reakció, ami 
néhány percig tart, majd megszűnik.
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FESZESÍTÉS ÉS 
REVITALIZÁLÁS 

∙ a természet kincse                                                           

1 ∙ WHITE CHOCO PAKOLÁS

Kód: 744   ∙   Kiszerelés: 250 ml   ∙   home care 
Kód: 745   ∙   Kiszerelés: 2000 ml

relaxálás

Alkalmazási terület száraz, fáradt és fakó bőrtípusra 
alkalmazzuk; napozás alatt és után is
Főbb hatóanyagok
E-vitamin, bisabolol, kakaóvaj, karitévaj, kókuszvíz 
extraktum, menta illóolaj, ceramidok
Leírás
A hatóanyagok együttes szinergikus hatásának 
köszönhetően nyugtatja, ugyanakkor erősen táplálja, 
hidratálja és védi a bőrt az öregedéstől. A fáradt, száraz, 
atrofált, stressznek és UV sugárzásnak kitett bőr 
kezelésére szolgál.
Használat 
Vigye fel a pakolást vastagabb rétegben és hagyja 
felszívódni. A maradékot masszírozza be.

2 ∙ TERMO-MODELAGE MASZK 

Kód: 9278   ∙   Kiszerelés: 400 g 

anti-ageing

Alkalmazási terület érett, száraz és atrofált bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
termikusan aktív ásványi anyagok katalizátorral
Leírás
A hő leadása, hiperémia, és nyirokelvezetés elvén 
működő termo-modelage maszk lehetővé teszi az aktív 
hatóanyagok és a különböző krémek, pakolások 
(amelyeket  hatóanyagként  használunk fe l )  
leghatékonyabb felszívódását.
Használat
Alkalmazása a következő kezelések során javasolt: anti-
age kezeléseknél, intenzív regenerálás esetén, érett, 
valamint tisztátalan bőrök kezelésénél, száraz, fáradt 
bőr vitalizálására, mellfeszesítő kezelések során. 

3 ∙ CITROM GÉLPAKOLÁS

Kód: 9149   ∙   Kiszerelés: 200 ml 

vitalizálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
couperosa-s bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
citrom-, geránium- és ciprus illóolaj, hamamelis 
extraktum
Leírás
Megerősíti, vitalizálja és feszesíti a bőr szerkezetét. 
Hatékony védelmet nyújt a hajszáleres (rozácea), 
érzékeny bőr számára.  Már az első alkalmazás után a 
bőr simává, üdévé, ragyogóvá válik.
Használat  
Vigye fel vastagabb rétegben az arcra, nyakra, 
dekoltázsra. A pakolást 15 perc után langyos vízzel 
mossa le. A pakolás különösen ajánlott alkalmazni arc- 
és testkezelések során, nyári napokon, a nap káros 
hatásaival szemben.
AFRODITA JAVASLATA: Body wrapping módszer 
alkalmazásakor a hajszálerek védelmére is  
felhasználhatjuk.

2
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1 ∙ YOGHURT CSOKOLÁDÉ-NARANCS

Kód: 5097   ∙   Kiszerelés: 5000 g

gazdag táplálás   ∙   paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz, tónusát vesztett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
narancs illóolaj, kakaóvaj
Leírás
A YOGHURT Csokoládé-Narancs kellemes illatával igazi 
wellness érzés arcnak és testnek egyaránt, miközben az 
összetevőknek köszönhetően látványosan puhává, 
selymessé válik bőr.

2 ∙ YOGHURT SZŐLŐ

Kód: 5044   ∙   Kiszerelés: 20 ml   ∙   home care
Kód: 5029   ∙   Kiszerelés: 5000 g

anti-ageing

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz, tónusát vesztett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szőlő extraktum, szőlőmag olaj
Leírás
A YOGHURT Szőlő alkalmazását követően a bőr puhává 
válik, külseje megújul, miközben a szőlő kellemes illata 
körül lengi testünket.

3 ∙ YOGHURT MÉZ

Kód: 5045   ∙   Kiszerelés: 20 ml   ∙   home care
Kód: 5030   ∙   Kiszerelés: 5000 g

 regenerálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz, tónusát vesztett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
karitévaj, méz
Leírás
A YOGHURT Méz alkalmazását követően a bőr puhává 
válik, miközben az illata teljesen elvarázsol.

4 ∙ YOGHURT TRÓPUSI

Kód: 5031  ∙   Kiszerelés: 5000 g

frissítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
dehidratált bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
karitévaj, kókusz tej
Leírás
A YOGHURT Trópusi alkalmazását követően a bőr 
puhává és erősen hidratálttá válik, miközben az illata 
teljesen magával ragad.

Yoghurtok használata
Alkalmazza a Body Joghurtot az arcon és a testen 
szaunázás vagy forró fürdő előtt.  A szauna forró 
levegője serkenti a vérkeringést és megnyitja a bőr 
pórusait, aminek köszönhetően az aktív hatóanyagok 
sokkal könnyebben jutnak a bőrbe és hatékonyabbá 
válik a bőr táplálása és hidratálása. A szauna után, illetve 
3-15 perc után zuhanyzás közben mossa le. A termékek 
nem alkalmasak emberi fogyasztásra.

KRÉMES – GÉLES MASZKOK 
ARCRA & TESTRE

∙ 3 felhasználási terület: 
szaunában, forró zuhany után és 

önállóan

A krém – gél állagú arc- és testápoló 
joghurtok a tápláló bőrápolás specializált 
formáját jelentik, amelyeket maszkként 
alkalmazunk arcon és testen szaunában 
vagy forró zuhanyzás után. A szauna forró 
levegője serkenti a vérkeringést, miközben 
megnyitja a bőr pórusait. Ennek 
köszönhetően az aktív hatóanyagok 
sokkal könnyebben jutnak a bőrbe és 
hatékonyabbá válik a bőr táplálása és 
hidratálása. A termékek két féle 
kiszerelésben kaphatóak: kisebb tasakos 
változatban otthoni használatra, tovább 
értékesítésre, valamint nagyobb, vödrös 
kiszerelésben wellness, spa és kozmetikai 
szalonok részére.  

WELLNESS
ARC & TEST
Tökéletes spa élmény!

2
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1 ∙ NARANCS

Kód: 9687   ∙   Kiszerelés: 1000 ml

frissítés és regenerálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
édesnarancs illóolaj
Leírás
Elősegíti a bőr pórusainak tisztulását, ellazítja az egész 
testet. Ellátja a bőrt a szükséges nedvességgel és 
serkenti a regenerálódási folyamatokat. Friss, enyhén 
édeskés illatú.
Használat  

3Körülbelül 30 m -es szauna esetén, 5 liter vízhez adjon 
20 ml narancs szauna olajat. Használat előtt jól keverje 
össze.

2 ∙ EUKALIPTUSZ & BORSMENTA 

Kód: 9723   ∙   Kiszerelés: 1000 ml

immunrendszer erősítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
eukaliptusz- és borsmenta illóolaj
Leírás
Hatással van a légutakra, valamint erősíti az 
immunrendszert. Jótékony hatású influenza és 
megfázás esetén, nyáron frissítő hatású. A bőrt 
oxigénnel látja el, fokozza a vitalitást, elősegíti a sejtek 
regenerálódását. 
Használat  
Körülbelül 30 m3-es szauna esetén, 5 liter vízhez adjon 
20 ml eukaliptusz szauna olajat. Használat előtt jól 
keverje össze.

FRISSÍT ÉS
ERŐSÍTI AZ 

IMMUNRENDSZERT               

∙ tisztító és nyugtató hatású

A pihentető szauna olajok tisztítják a 
légutakat, nyugtató hatással vannak a 
testre, erősítik az immunrendszert, 
életenergiával töltenek fel.

SZAUNA
OLAJOK
Tökéletes harmónia testnek & léleknek

2

1
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Az egyéni kezeléseknek köszönhetően az aromaterápiával 
sokféle problémát tud kezelni:
∙ halványítja a striákat,
∙ vitalizálja az atrofált bőrt,
∙ erősíti és nyugtatja az érzékeny, elvékonyodott bőrt,
∙ csökkenti a kitágult pórusokat és szabályozza a
  faggyúmirigyek működését,
∙ csökkenti a visszereket,
∙ méregteleníti a bőrt, erősíti az immunrendszert,
  elősegíti a sejtek megújulását,
∙ hidratálja a bőrt a mélyebb rétegekben is.

A Afrodita Kozmetika az aromaterápiás kezelésekhez 
100 % természetes illóolajakat biztosít.
EMLÉKEZTETŐ: Soha ne használja az illóolajokat 
közvetlenül a bőrfelületen! Mindig a megfelelő bázis 
gélbe vagy ápoló olajba kell őket kikeverni.
FIGYELEM: Mindig ügyeljen arra, hogy a kiválasztott 
illóolaj illata megfelelő legyen a vendég számára. Az 
aromaterápiás kezelés hatása csak ebben az esetben fog 
pozitívan érvényesülni, ellenkező esetben negatív 
reakciókat válthat ki.

Az aromaterápiás kezelések teljesen egyénre 
szabottak minden Vendégnél. Az illóolajok 
molekulái, mielőtt a vérbe és tüdőbe jutnak, 
először az orrüregben található érzéksejteket 
stimulálják. A neuronok (idegsejtek) az ingert 
továbbítják az agyba, amelyen keresztül a 
megfelelő információ továbbítódik testünk 
különböző részeibe. Az illóolajok természetes 
antibiotikumokat és antiszeptikumokat 
tartalmaznak. A megfelelően kikevert 
készítmény teljes békét és harmóniát hoz 
létre a Vendég számára.

AROMA-
TERÁPIA
Intenzív ápolás a természet erejével

shema

1

3
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1 ∙ BAZSALIKOM ILLÓOLAJ (S)

Kód: 9513   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület kombinált, zsíros és tisztátalan 
bőrtípusra, valamint anti-cellulit kezelésekhez és sport 
masszázshoz alkalmazzuk
Leírás
Zsíros, pattanásos bőrtípusok ápolására, valamint 
cellulit kezelési eljárások során alkalmazzuk. A bőrt 
vitalizálja, nyugtatja, serkenti vérkeringését, 
anyagcseréjét, ugyanakkor fertőtlenítő és adsztringens 
hatással rendelkezik.
Jól kombinálható a bergamott-, geránium- és narancs 
illóolajokkal.

2 ∙ BERGAMOTT ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9514   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület kombinált, zsíros és tisztátalan 
bőrtípusra alkalmazzuk
Leírás
Hatékonyan alkalmazható a zsíros, tisztátalan, 
pattanásos és korpásodásra hajlamos bőr ápolásában. 
Mikroszinten serkenti a vérkeringést, fokozza a 
corneum és a bőr alatti szövetek méregtelenítését, 
ugyanakkor antiszeptikus és adsztringens hatással 
rendelkezik.
Jól kombinálható az levendula-, ciprus-, boróka- és 
muskátli illóolajokkal.

3 ∙ BORÓKA ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9515   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület kombinált, zsíros, tisztátalan és 
couperosa-s bőrtípusra, valamint méregtelenítő 
kezelésekhez alkalmazzuk
Leírás
Zsíros, aknés, hajszálér tágulatos bőrtípusok ápolására, 
valamint cellulit kezelési eljárások során alkalmazzuk. 
Erősíti a corneumban és a bőr alatti szövetekben a 
mikrokeringést, aktiválja a nyirokrendszer működését, 
valamint serkenti a méregtelenítési folyamatokat. 
Jól kombinálható a levendula- és ciprus illóolajokkal.

4 ∙ FAHÉJ ILLÓOLAJ (P)

Kód: 5122   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület fáradt, rossz keringésű bőrtípusra 
valamint anti-cellulit kezelésekhez alkalmazzuk
Leírás
Serkenti a mikrokeringést, ezáltal kellemes hőérzetet 
biztosít. Javítja a bőr sejtjeinek oxigén és tápanyag 
ellátását, serkenti a bőr anyagcseréjét és antibakteriális 
hatású.
Jól kombinálható a bergamott-, muskátli-, levendula-, 
rozmaring- és zsálya illóolajokkal.

ILLÓOLAJ

SZIMPATIKUS  
(S)

PARASZIMPATIKUS  
(P)

A vegetatív
idegrendszer
szimpatikus
részére hat 

A vegetatív
idegrendszer

paraszimpatikus
részére hat



5 ∙ CIPRUS ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9516   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület kombinált, zsíros, tisztátalan, 
tónus nélküli és couperosa-s bőrtípusra alkalmazzuk
Leírás
Zsíros, aknés, rozáceás bőrtípusok ápolására, valamint 
cellulit kezelési eljárások során alkalmazzuk. Javítja a 
hajszálerek és vénák vérellátását.  Csökkenti a verejték- és 
faggyúmirigyek működését, aktiválja a nyirokrendszert. 
Tónusjavító és a bőrre antiszeptikus ill. adsztringens 
hatással bír.
Jól kombinálható a boróka- és levendula illóolajokkal.

6 ∙ TEAFA ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9871   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
valamint lábápoláshoz és a köröm gombás 
fertőzéseire alkalmazzuk
Leírás
Pórusösszehúzó és antibakteriális, gombaölő hatású, 
csökkenti a faggyúkiválasztást.
Jól kombinálható a bergamott-, levendula- és 
eukaliptusz- illóolajokkal.

7 ∙ EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ (S)

Kód: 9517   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra és fáradt 
bőrre alkalmazzuk
Leírás
Fáradt, zsíros, tisztátalan és pattanásos bőrtípusok 
ápolására alkalmazzuk. Fokozza a corneumtól a 
felhámig terjedő mikrokeringést, és növeli a sejtek 
vitalitását. A bőrre regeneráló, antiszeptikus és 
nyugtató hatással bír.
Jól kombinálható a citrom-, bergamott- és levendula 
illóolajokkal.

8 ∙ GERÁNIUM ILLÓOLAJ (S)

Kód: 9518   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen az 
érzékeny, elvékonyodott és zsíros bőrre alkalmazzuk
Leírás
Mindenfajta bőrtípus vitalizálására alkalmas illóolaj. 
Szabályozza a faggyúmirigyek működését, míg a száraz, 
irritált bőrtípusra nyugtatólag hat. Javítja az 
anyagcserét és a bőrre adsztringens hatással bír.
Jól kombinálható a bergamott-, bazsalikom-, boróka-, 
levendula- és citrom illóolajokkal.

9 ∙ GRAPEFRUIT ILLÓOLAJ (S)

Kód: 5121   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan bőrtípusra 
valamint zsíros haj és fejbőr kezelésére, anti-cellulit és 
méregtelenítő kezelésekre alkalmazzuk
Leírás
A bőr tisztulási folyamatait serkenti, így növeli a 
méreganyagok és a felesleges víz kiürítését a 
bőrszövetből. Javítja a bőr feszességét és antibakteriális 
hatással bír.
Jól kombinálható a bergamott-, ciprus-, geránium- és 
levendula illóolajokkal.

10 ∙ ÉDESKÖMÉNY ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9519   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület duzzadt bőr ápolására, narancsbőr 
kezelésére és alakformáló kezelésekhez 
Leírás
Ödémás bőrtípusok ápolására, a bőr alatti zsírpárnák 
eltávolítására alkalmas illóolaj, amely serkenti a 
mikrokeringést, a vízkiválasztást, valamint a corneum és 
a bőr alatti szövetek méregtelenítését.
Jól kombinálható a muskátli- és levendula illóolajokkal.

11 ∙ LEVENDULA ILLÓOLAJ (S-P)

Kód: 9521   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az irritált, valamint aknés bőr nyugtatására alkalmazzuk
Leírás
Rendkívüli erős nyugtató hatással rendelkező illóolaj, 
amely különösen jól használható égési sérülések 
esetén, valamint irritált és hiperémiás bőrtípusoknál. 
P a t t a n á s o s  b ő r  k e z e l é s e  e s e t é n  s z i n t e  
nélkülözhetetlen, mivel tápláló, méregtelenítő és 
antibakteriális hatással rendelkezik.
Jól kombinálható a bergamott-, geránium-, citrom- és 
rozmaring illóolajokkal.

12 ∙ CITROM ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9522   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási  terület zsíros,  t isztátalan,  de 
elvékonyodott, érzékeny és couperosa-s bőr 
erősítésére és a száraz, normál bőr újjáélesztésére 
alkalmazzuk
Leírás
Zsíros, tisztátalan, aknés bőrtípusok ápolására, 
elvékonyodott bőr erősítésére, száraz bőr vitalizálására, 
cellulit eltávolítására, öregségi foltok fehérítésére és a 
bőr napozásra való előkészítésére alkalmas illóolaj. 
Javítja a felhám működését, serkenti a vérellátást, 
továbbá adsztringens hatású, feszesíti és tisztítja a bőrt. 
Erősíti a bőr hidrolipid burkát és fokozza a melanociták 
képződését.
Jól kombinálható a levendula-, édeskömény- és 
muskátli illóolajokkal.

13 ∙ NARANCS ILLÓOLAJ (S)

Kód: 9523   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület száraz, ráncosodó, érzékeny és 
atrofált bőrtípusra valamint cellulit kezelésére 
alkalmazzuk
Leírás
Száraz, ráncosodásra hajlamos, továbbá repedezett és 
érzékeny bőr ápolására, valamint cellulit eltávolítására 
alkalmas illóolaj. Fokozza a vérellátást, serkenti a bőr 
regenerálódási folyamatát, kiépíti hidrolipid burkát. 
Erősíti az idegvégződéseket, ezáltal javítja a bőr 
érzékenységét.
Jól kombinálható a ciprus-, boróka- és levendula 
illóolajokkal.

14 ∙ BORSMENTA ILLÓOLAJ (S-P)

Kód: 9525   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület fáradt, dehidratált bőrtípusra 
valamint narancsbőr kezelésére alkalmazzuk
Leírás
Fáradt, kiszáradt és a napozástól sérült bőr ápolására, 
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FRISSÍTÉS,
TISZTÍTÁS &
VITALIZÁLÁS

∙ 100 % természetes illóolajok
∙ az arc- & testkezelések

holisztikus szemléletmóddal
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valamint cellulit kezelésére szolgáló illóolaj. 
Leghatékonyabban a corneumra hat, ahol erősíti a 
sejtek védekező mechanizmusát. A bőr tónusát javítja, 
vitalizálja, ugyanakkor segíti a víz megkötését a 
kötőszövetekben.
Jól kombinálható az rozmaring-, levendula- és 
eukaliptusz illóolajokkal.

15 ∙ ROZMARING ILLÓOLAJ (P)

Kód: 9526   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
tisztátalan, pattanásra hajlamos bőrre valamint 
narancsbőr kezelésére alkalmazzuk
Leírás
Minden bőrtípus vitalizálására, erősítésére, 
frissítésére, valamint a tisztátalan, pattanásos, 
ekcémás, szeboreás bőr különleges ápolására szolgál. 
Körömerősítésre és duzzanatok enyhítésére vagy 
eltüntetésére egyaránt alkalmas. Aktiválja az artériás 
rendszert, a bőr minden rétegét ellátja oxigénnel és 
tápanyaggal, valamint fokozza a kötőszövet regeneráló 
képességét.
Jól kombinálható a bazsalikom-, levendula-, citrom- és 
borsmenta illóolajokkal.
16 ∙ TÉLIZÖLD ILLÓOLAJ (P)

Kód: 132   ∙  Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület fájdalom csillapítására és a 
méregtelenítő folyamatok serkentésére alkalmazzuk
Leírás
Nyugtat, lazít, revitalizál, inspirál, serkenti és aktiválja a 
szervezetet, erősíti az akaratot. Segít az izomfájdalmak, 
görcsök, fáradtság duzzanatok esetén. A bőrt revitalizálja, 
javítja vérkeringését, oxigén és tápanyagellátását. 
Antiszeptikus. 
Jól kombinálható a borsmenta- és ciprus illóolajokkal.

17 ∙ CSILLAGÁNIZS ILLÓOLAJ (P)

Kód: 5123   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület fájdalom csillapítására és a 
vízelvezetés serkentésére alkalmazzuk
Leírás
Elősegíti a méregtelenítő folyamatokat, a felesleges víz 
kiürítését a szövetekből, illetve antibakteriális hatással 
bír.
Jól kombinálható a muskátli-, levendula- és narancs 
illóolajokkal.

18 ∙ ZSÁLYA ILLÓOLAJ (S)

Kód: 9527   ∙   Kiszerelés: 10 ml 

Alkalmazási terület zsíros, tisztátalan, pattanásos 
bőrtípusra valamint a lábak túlzott izzadása ellen 
alkalmazzuk
Leírás
Zsíros, tisztátalan, aknés bőr tisztítására, vitalizálására, 
valamint lábizzadás csökkentésére szolgáló készítmény. 
Fokozza a mikrokeringést, növeli a bőr vízmegtartó 
képességét és szabályozza a faggyúmirigyek 
működését. Kedvezően hat a légutakra, ezért aromás 
fürdő elkészítésére és relaxációs aromaterápiás 
kezelésre is alkalmas
Jól kombinálható a bergamott-, citrom-, levendula- és 
rozmaring illóolajokkal.

19 ∙ BASE NEUTRAL

Kód: 9098   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aloe vera gél, mályva extraktum
Leírás
Arc és test aromaterápiás kezelések alapjául szolgáló 
gél, amelyet minden bőrtípusnál alkalmazni tud. Az 
ápoló és illóolajokat, amelyeket a kezelés során 
felhasznál, a gél alapba gyorsan és egyenletesen kell 
elkeverni.
Használat 
Az aromaterápiás kezeléseknél (illóolajokhoz), valamint 
por állagú maszkhoz (Alga és Tengeri iszappakoláshoz) 
a l a p k é n t / b á z i s k é n t  s z o l g á l ,  u g y a n a k k o r  
elektrostimulációs, ultrahangos és mezoterápiás 
kezeléseknél a hatóanyagok jobb felszívódása 
érdekében vivő anyagként használjuk.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita Aromaterápia 
szemináriumi mappában.
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1 ∙ ALOE VERA OLAJ

Kód: 9532   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület száraz, vízhiányos bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aloe vera (olajos extraktum), E-vitamin
Leírás
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.
 
2 ∙ GABONACSÍRA OLAJ

Kód: 9537   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület rendkívül száraz bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
A-provitamin (béta-karotin), E-vitamin, telítetlen 
zsírsavak
Leírás
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.

+ Ajánlott köröm töredezésének megakadályozására.

3 ∙ JOJOBA OLAJ

Kód: 9534   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care  

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
couperosa-s és elvékonyodott bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
trigliceridek (tiszta olaj a jojoba magvaiból)
Leírás
A 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.

4 ∙ MULTIVITAMIN (A, B, E, F) OLAJ

Kód: 9535   ∙   Kiszerelés: 30 ml   ∙   home care 

Alkalmazási terület minden érett bőrtípusra 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
ápoló olajok (avokádó, jojoba, kukoricacsíra, szójabab), 
E-vitamin, A-vitamin
Leírás
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.

+ Ajánlott napozás utáni bőrápolásra.

ÁPOLÓ OLAJOK használata
PHYTO olajok főbb felhasználási területe:
1. A bőrtípusnak megfelelően kiválasztott krém után 
felvinni (extra védelmet nyújt),
2. A bőrtípusnak megfelelően kiválasztott krémmel 
összekeverve (könnyebb textúra),
3. Aromaterápiában alapként (mint a Base Neutral gél), 
illetve kiegészítő hatóanyagként.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita Aromaterápia 
szemináriumi mappában.

NÉGY TERMÉSZETES NATÚR 
OLAJ

∙ parabén, paraffin,
szilikon, vazelin és mesterséges 

színezőanyag mentes

PHYTO
OLAJOK
Intenzív bőrápolás a
természet erejével
A kezelésekhez használatos olajok közül a 
legjobbak a természetes, hidegen 
sajtolással nyert olajok, mivel ezek 
rendkívül gazdagok telítetlen zsírsavakban, 
növényi proteinekben, vitaminokban. Az 
ilyen típusú ápoló olajok a bőrt táplálják, 
regenerálják, kellőképpen hidratálják és 
védik a külső káros hatásoktól. Vendége 
számára friss, bársonyos és rugalmas 
külsőt, valamint elégedett belsőt 
biztosítanak.

A növényi tápláló olajokkal és a hozzáadott 
illóolajokkal teljesen egyénre szabott 
kezelést lehet végezni. 
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1 ∙ C-AROMA

Kód: 9730   ∙   Kiszerelés: 150 ml

vitalizálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
ápoló olajok, ciprus-, citrom-, levendula- és borsmenta 
illóolaj
Leírás
Elsősorban a periferikus anyagcserét serkenti, összehúzza 
a bőrt és a bőr alatti szöveteket, erősíti a hajszálerek és 
vénák falát.
Használat 
Sérült bőrfelszínen ne használja. Az olajok segítségével 
egy komplett aromaterápiás kezelést végezhet.

2 ∙ P-AROMA

Kód: 9731   ∙   Kiszerelés: 150 ml 

izzasztás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
ápoló olajok, bazsalikom-, rozmaring-, borsmenta-, 
boróka és levendula illóolaj
Leírás
Serkenti az izzadást, ezáltal pedig nemcsak a bőr, 
hanem az egész test tisztulását. Folytatja és serkenti az 
aroma masszázsolajjal elkezdett testsúlycsökkentő 
folyamatot, egyben feszültségcsökkentő és relaxáló 
hatást fejt ki.
Használat  
Sérült bőrfelszínen ne használja. Az olajok segítségével 
egy komplett aromaterápiás kezelést végezhet.

3 ∙ S-AROMA

Kód: 9732   ∙   Kiszerelés: 150 ml

relaxálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
ápoló olajok, rozmaring-, boróka-, levendula- és 
narancs illóolaj
Leírás
Serkenti a bőr, valamint a bőr alatti szövetek tisztulását 
és ellazítja a simaizmokat. A feszültségcsökkentés és az 
egész test relaxációja mellett a testsúlyt is csökkenti. A 
bőrt nagyon jól ápolja és regenerálja, ugyanakkor 
fokozza természetes védekezőképességét.
Használat
Sérült bőrfelszínen ne használja. Az olajok segítségével 
egy komplett aromaterápiás kezelést végezhet.

4 ∙ T-AROMA

Kód: 9733   ∙   Kiszerelés: 150 ml

tónus javítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
ápoló olajok, narancs-, rozmaring-, bazsalikom- és 
geránium illóolaj
Leírás
Serkenti az anyagcserét, a bőr, valamint a bőr alatti 
szövetek tisztulását, és segít a testsúly csökkentésében. 
Erősíti a kötőszövetet, javítja a bőr rugalmasságát és 
tónusát.
Használat  
Sérült bőrfelszínen ne használja. Az olajok segítségével 
egy komplett aromaterápiás kezelést végezhet.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, melyet 
megtalál az Afrodita Aromaterápia szemináriumi 
mappában.

A BŐR SZERKEZETÉNEK 
MEGERŐSÍTÉSE

∙ a bőr
Tónusának javítása 

Az Afrodita Kozmetika sokéves tapasztalat 
alapján fejlesztette ki termo-aromaterápiás 
kezeléshez az olaj-illóolaj keverékeket, 
melyeket test méregtelenítésére és cellulit 
elleni harcban tud alkalmazni.

LEHETŐSÉG: Végezze a kezelést a részletes 
protokoll szerint, melyet megtalál az 
Afrodita Aromaterápia szemináriumi 
mappában.

AROMA
OLAJOK
A bőr méregtelenítése 
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1 ∙ PEEL OFF DRAINAGE TESTPAKOLÁS 

Kód: 235   ∙   Kiszerelés: 2400 g

toxikus anyagok eltávolítása

Alkalmazási terület minden bőrtípusra de különösen a 
fáradt bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
Alginát, fehér- és zöld agyag, guarana- és szúros 
csodabogyó extraktum
Leírás
A bőrt megtisztítja az elhalt hámsejtektől, serkenti a 
szervezet méregtelenítését, a fölösleges víz 
elvezetését. Gyorsítja a bőr regenerálódó képességét, 
megújítja hidrolipid egyensúlyát, ugyanakkor új 
energiával látja el a szervezetet.
Használat 
A por állagú pakolást keverje ki meleg vízzel paszta 
állagúra. A testfelülettől függően keverje ki a 
mennyiséget. Hagyja a pakolást 45 percig hatni. Majd 
távolítása el a pakolást és a Vendég zuhanyozzon le, 
végül végezzen 10-15 perces masszázst a megfelelő 
termékkel.

2 ∙ ALGA ÉS TENGERI ISZAPPAKOLÁS

Kód: 238   ∙   Kiszerelés: 500 g

remineralizálás és zsírbontó hatás, ásványi anyagok 
pótlása és rugalmasítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kék-zöld alga (alga spirulina), tengeri iszap, 
diatomaföld, zöld agyag
Leírás
Csökkenti, illetve megszünteti a cellulitot, feltölti a bőrt 
értékes ásványi anyagokkal, vitaminokkal, és 
mélységében hidratálja azt. Erősíti a bőr szerkezetét, 
rugalmassá teszi és védi az öregedéssel szemben.

Használat 
A por állagú pakolást keverje ki meleg vízzel vagy bázis 
géllel.  A testfelülettől függően keverje ki a 
mennyiséget. Hagyja a pakolást 20 percig hatni, majd 
távolítása el és a Vendég zuhanyozzon le. Végezetül 
végezzen 20 perces masszázst a megfelelő termékkel.
AFRODITA JAVASLAT: Az Alga és tengeri iszappakolás 
felvitele után, a kezelés hatékonysága érdekében a 
Vendéget tekercselje be a Body Wrappinghoz 
használatos fóliával.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita Detox – méregtelenítés 
A-tól Z-ig szemináriumi mappában.

Az ókori egyiptomiak, a görögök és a rómaiak 
már több mint 3000 évvel ezelőtt használták 
az értékes iszapot, az agyagot, az algát és a 
gyógynövényeket szépségápolás céljából. A 
hagyományt a mai napig őrzik és a kozmetika 
ipar tovább fejlesztve hisz abban, hogy ezek a 
fent említett értékes anyagok egy pakolásba 
zárva gyors és sikeres eredményeket 
biztosítanak mindenki számára. A Lehúzható 
Peel Off testpakolás és az Alga és tengeri 
iszappakolás gazdag hatóanyag tartalmának 
köszönhetően erős méregtelenítő és 
zsírbontó hatású, mely nélkülözhetetlen az 
anti-cellulit és a fogyasztó kezelések során.

TESTPAKOLÁSOK 
 A bőr intenzív méregtelenítése

LIPOLITIKUS
HATÁS ÉS

ALAKFORMÁLÁS

∙ anti-cellulit kezelések 
kihagyhatatlan termékei  
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1 ∙ SÓ PEELING

Kód: 954   ∙   Kiszerelés: 300 g   ∙   home care 
Kód: 960   ∙   Kiszerelés: 2000 g

test méregtelenítése

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
illóolajok (rozmaring, borsmenta, levendula és boróka), 
holt-tengeri só, makadámia olaj, jojoba-, kókusz-, 
mandula-, szója- és napraforgó olaj
Leírás
A Holt tengeri só eltávolítja az elhalt hámsejteket, míg az 
illóolajok serkentik a méregtelenítési folyamatokat.  A 
radírozás után a bőr tisztává, simává, feszesebbé válik, 
ugyanakkor készen áll a további hatóanyagok felvitelére. 
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.
Használat  
A só peelinggel alaposan, finoman masszírozza végig a 
testet, majd mossa le. 

2 ∙ ENERGETIZÁLÓ BALZSAM

Kód: 955   ∙   Kiszerelés: 200 ml   ∙   home care 

arc- és testkezelés   ∙   anti-ageing

Alkalmazási terület nagyon száraz, dehidratált 
bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
méh- és pálmaviasz (Carnauba), narancs- és citrom 
illóolaj, karitévaj, édesgyökerű páfrány-, jojoba-, 
makadámia-, napraforgó- és mandula olaj
Leírás
Erőteljes fiatalító hatással rendelkezik. Képlete serkenti 
a vérkeringést, helyreállítja a bőr hidrolipid egyensúlyát, 
gyorsítja annak regenerálódását. Gyors vitalizálást 
biztosít a test és a lélek számára, hosszantartó pozitív 
hatást fejt ki, miközben segít megőrizni a bőr fiatalos és 

egészséges állagát.
Használat 
Alkalmazza a balzsamot a jól letisztított és tonizált 
bőrön, majd végezzen vele egy pihentető masszázst. 
Arcra való alkalmazása esetén száraz bőrnél erőteljes 
regeneráló hatású. Testápolás esetén végezzen vele 
testmasszázst és kombinálja különböző pakolásokkal 
(Drainage, Alga és tengeri iszap, Peel off, Termo-
modelage). A kezelések hatékonyságát növelni tudjuk, 
ha a kezelések előtt a bőrt alaposan hidratáljuk.

99,9% TERMÉSZETES AKTÍV 
HATÓANYAG TARTALOM

∙ intenzív bőrápolás
∙ parabén, paraffin, szilikon,

vazelin és mesterséges 
színezőanyag mentes 

A 99,9% természetes aktív hatóanyag 
tartalommal rendelkező SPA termékek 
serkentik a bőr sejtjeinek természetes 
megújulását, hatékony anti-age védelmet 
nyújtanak és különleges ápoló hatást 
fejtenek ki. Minden életkorban teljes körű 
felfrissülést és új energiát biztosítanak 
számunkra. 

A SPA ESSENTIALS illóolajokban gazdag 
termékei egyedülálló természetes wellness 
élményt nyújtanak, amelyek a testre és 
lélekre egyaránt a bőrünkön keresztül hatnak. 
Alkalmazásukkal egészségesebb, frissebb, 
bársonyosabb és feszesebb külsőt kapunk.

SPA ESSENTIALS 
Új energia a bőr számára

1
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1 ∙ MANDULA

Kód: 608   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care 

smink eltávolítás   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
nagyon száraz és érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
mandula- és napraforgó olaj, E-vitamin
Leírás
Elősegíti a bőr regenerálódását, táplálja, nyugtatja és 
puhítja azt.
Használat  
Célja, hogy a száraz és érzékeny arc- és test bőrét 
esszenciális zsírsavakkal táplálja. Kiválóan távolítja el a 
vízálló sminket. Aromaterápiában használható 
alapként. Arcra és testre egyaránt alkalmazható.

2 ∙ ANTI-CELLULIT

Kód: 606   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care 

méregtelenítő hatás  ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, anti-cellulit 
kezelésekhez alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
ánizs-, citrom-, grapefruit-, levendula- és rozmaring 
illóolaj, rozmaring extraktum, napraforgó- és szója olaj, 
gabonacsíra olaj, E-vitamin
Leírás
Javítja a vérkeringést, segíti a zsír lebontását, és 
aktiválja a méregtelenítő folyamatokat. 
Használat 
Hosszantartó cellulit elleni masszírozásra alkalmas, 
amelyet az egész testen javasolt elvégezni. A 
masszázsnak köszönhetően a narancsbőr okozta 
zsírpárnák fellazulnak, így a további kezelések során 
könnyebbé válik az eltüntetésük. 
Testre alkalmazható.

3 ∙ ANTI-STRESSZ

Kód: 607   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care 

pihentető kezelés   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
stressznek kitett bőr ápolására alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
avokádó- és napraforgó olaj, levendula- és grapefruit 
illóolaj, rozmaring extraktum, E-vitamin
Leírás
Teljesen megnyugtatja, ellazítja, és energetizálja a 
stressznek kitett bőrt. A benne lévő illóolajok 
szinergiája és az illata jótékony hatással van a testre és a 
lélekre is. Az E-vitamin védi a bőrt a korai öregedéstől.
Használat
Elsősorban relaxációs testmasszírozásra ajánlott olaj. 
Megerőltető fizikai és pszichikai terhelés, valamint aktív 
sporttevékenység után javasoljuk. Az antistressz 
massz í rozó o la j  mindennapi  haszná latáva l  
megelőzhető a terhességi csíkok kialakulása. Testre 
alkalmazható. 

4 ∙ ARGÁN & VÖRÖS ÁFONYA

Kód: 5118   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

antioxidáns hatás
parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz, hámló bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
100 % szerves argán olaj, vörös áfonya
Leírás
A 100 % természetes Argán olaj, (a népi gyógymódok 
számos gyógyító hatást tulajdonítanak, neki) gazdagon 
táplálja a bőrt, serkenti a bőrsejtek regenerálódását és 
antioxidáns hatású. A friss áfonya illata ugyanakkor 
gyengéden ápolja a lelket és szívet és elősegíti a teljes 
relaxációt.

MASSZÁZSOLAJOK

A masszázs nem csak az egyik legősibb 
testápoló/testkezelő módszer, hanem az 
öngyógyítás és az egészség megőrzésének 
természetes módját is jelenti. Az érintés 
ereje nagyon jó hatással van az alapvető 
testi/lelki egészségi állapotra. Hatására 
javul az emberi test működőképessége, 
elősegíti a szervezet gyorsabb 
méregtelenítését, fokozza vérkeringését, 
masszázs után feszesebbé és rugalmasabbá 
válik a bőr, jobban ellenáll a külső káros 
hatásoknak, feszültségnek és stressznek. Az 
optimális hatás elérése érdekében az olaj 
kiválasztásánál vegye figyelembe a 
masszázs célját valamint a vendég aktuális 
testi és lelki állapotát.

Jótékony masszázs a 100 %
natúr masszázsolajokkal
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TELJESKÖRŰ
ÁPOLÁS

∙ bőrtípusnak megfelelően, 
egyénre szabott   

Használat  
Különösen ajánlott a száraz, hámló bőrtípus esetén.
Arcra és testre alkalmazható. 
5 ∙ CITRUS MIX

Kód: 5119   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

energetizálás
parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
fáradt bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
grapefruit-, citrom- és narancs illóolaj, argán olaj, 
makadámia olaj
Leírás
A citrom, a grapefruit és narancs illóolajok szinergiája 
intenzív méregtelenítő hatással rendelkeznek! Az olaj 
serkenti a bőr mikrokeringését, miközben az argán és a 
makadámia olajnak köszönhetően ellátja a bőrt 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és esszenciális 
zsírsavakkal.
Használat
Célja egy hosszan tartó lazító masszázs minden 
bőrtípusra, de különösen fáradtra. Testre alkalmazható.

6 ∙ KÓKUSZ

Kód: 198   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

hidratáció   ∙   parabén mentes 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz és tónus nélküli bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
rozmaring extraktum, kókusz- és napraforgó olaj
Leírás
Természetes antioxidánsként hat, ami által védi a bőrt a 
szabadgyökök káros és a bőrt öregítő hatásaitól, 
ugyanakkor kimutatták az olajban található laurinsav 
antimikrobiális hatását is. A napraforgó olajjal keverve, 
amely vitaminokban és ásványi anyagokban nagyon 
gazdag, a bőrt a mélyebb rétegeiben táplálja és 
kellőképpen hidratálja. Masszázs után a bőr kimondottan 
puha, bársonyos és friss külsőt ölt. Mámorító kókusz illat 
jellemzi.
Használat
Minden bőrtípus masszírozására alkalmazható, de 
különösen a víz és tápanyagban szegény bőrtípusoknál 
fejt ki jótékony hatást. Arcra és testre alkalmazható.

7 ∙ VIRÁGOS ÉRINTÉS

Kód: 5292   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

véd a kiszáradástól
parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
jojoba- és napraforgó olaj, antioxidánsok
Leírás
100% -ban természetes olajok értékes kombinációja. A 
jojoba- és a napraforgó olaj gazdag E-vitamin forrás. 
Erős antioxidáns hatással bír, miközben intenzíven 
táplálja, hidratálja és védi a bőrt a kiszáradástól. Az 
orchidea bársonyossá, selymessé és kellemesen 
illatossá varázsolja a bőrt.
Használat 
Célja egy hosszan tartó relaxációs masszázs minden 
bőrtípusnál. Arcra és testre alkalmazható.

8 ∙ GOLD 24 Ka

Kód: 957   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

tápláló anti-ageing formula   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
fáradt, élettelen bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
rozmaring extraktum, napraforgó- és csipkebogyó olaj, 
aranyszemcsék (24 Ka)
Leírás
A tiszta aranyszemcsék és a regeneráló csipkebogyó olaj 
kombinációja. Gazdag anti-ageing és hidratáló formulája 
frissíti, bársonyossá és aranyfényűvé varázsolja az 
arcot és testet.
Alkalmazása után az aranyszemcsék aktiválják a bőr 
sejtjeiben található elektronokat. Ennek következtében 
megindul a sejtek közötti kommunikáció (mely serkenti a 
sejtek regenerálódását és növekedését). A masszázs után 
a bőr tónusa javul, rugalmassá, széppé, természetessé és 
fiatalossá válik.
Használat 
Célja egy pihentető masszázs a száraz, fáradt és 
élettelen bőr számára. Arcra és testre alkalmazható.

9 ∙ GRAPES-SZŐLŐMAGKIVONATOS

Kód: 9293   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

fiatalító hatás  ∙   parabén mentes 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érett, striás bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
rozmaring extraktum, szőlőmag olaj, napraforgó olaj
Leírás
A GRAPES masszázsolaj természetes alapanyagok 
tárháza, amely a bőrt regenerálja, fiatalítja, szinten 
tartja természetes vízháztartását, javítja és megtartja az 
epidermisz struktúráját, védi a külső káros hatásoktól és 
lassítja annak öregedését. A kezelés után a kezelt 
bőrfelszín puhává, selymessé, feszessé válik.
Használat 
Összetételének és hatásmechanizmusának köszönhetően 
elsősorban érett, és sérült – pl. stria, vagy napégette - 
bőrtípus ápolására szolgál, valamint elengedhetetlen az 
AHA testpakolás alkalmazása után. Arcra és testre 
alkalmazható.

10 ∙ INDIAI CITROMFŰ

Kód: 201   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

hidrolipid egyensúly visszaállítása és megújítása
parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz és érett bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
citromfű illóolaj, rozmaring extraktum, szőlőmag- és 
makadámia olaj, napraforgó olaj
Leírás
Természetes növényi olajok kombinációja, kellemes, 
friss illattal. Serkenti a bőr regenerálódását, pótolja az 
évek során elvesztett lipideket, javítja hidratáltságát és 
vitalitását. Masszázs után a bőr szemel láthatóan 
puhává, kisimulttá, fiatalossá válik.
Használat 
Elsősorban olyan egyének masszírozására javasolt 
használni, amelyek bőre víz- és zsírhiányban is szenved, 
ill. akiknél lelassultak a természetes megújuló 
folyamatok. Testre alkalmazható.
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11 ∙ MELISSA

Kód: 605   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

nyugtatás és lazítás   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
rozmaring extraktum, szója- és napraforgó olaj, E-
vitamin
Leírás
A citromfű (melissza) meghatározóan finom és 
természetes illata jellemzi. A tartalmát képező 
E–vitaminban gazdag természetes olajok a bőrt ápolják, 
feljavítják védekezőképességét, valamint visszaadják 
rugalmasságát és bársonyos külsejét.
Használat  
Hosszantartó, frissítő, lazító és rendkívül kellemes 
testmasszírozást biztosít minden bőrtípus számára. 
Aromaterápiás kezelés során, mint bázis olajat lehet 
alkalmazni.
Testre alkalmazható.

12 ∙ ÉDESNARANCS

Kód: 604   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

felüdülés és kikapcsolódás   ∙   parabén mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érett és száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
édesnarancs illóolaj, rozmaring extraktum, kukoricacsíra 
olaj, szója olaj, E-vitamin
Leírás
Az izmokat és a bőrt ellazítja, továbbá kellemes 
melegség érzetet ad. Serkenti a bőr regenerálódó 
képességét, valamint helyreállítja lipid háztartását.
Használat 
A rendkívül kellemes illattal rendelkező olaj hatékonyan 
alkalmazható a száraz bőrtípusok testápolására és 
masszírozására. Nagyon jól alkalmazható pl. a 
Grapefruit & Cecrópia krémmel végzett body wrapping 
kezelés után. Testre alkalmazható.

13 ∙ ÉDES VANÍLIA

Kód: 5291   ∙   Kiszerelés: 500 ml   ∙   home care  

anti-ageing   ∙   parabén, paraffin és szilikon mentes

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz, érett bőrre és terhesség esetén alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
makadámia olaj, napraforgó olaj, antioxidánsok
Leírás
A 100% -ban természetes olajok, makadámiai olaj, 
vitaminok és esszenciális zsírsavak intenzíven táplálják a 
bőrt, és lassítják az öregedési folyamatokat. Javítja a bőr 
rugalmasságát, és gátolja a striák kialakulását, míg az 
édes vanília illata teljes kikapcsolódást biztosít. 
Használat  
Célja egy hosszan tartó relaxációs masszázs minden 
bőrtípusra. Arcra és testre alkalmazható. 

14 ∙ MASSZÁZS KRÉM

Kód: 9287   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre, illetve műtéti heges bőrfelületre 
alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
levendula illóolaj, kamilla- és csalán extraktum, 
gabonacsíra olaj
Leírás
Víz/olaj emulzió, amely hosszantartó és lágy 
masszírozást biztosít minden bőrtípus részére. Az 
elasztomer adalékoknak köszönhetően a bőr 
visszanyeri rugalmasságát, puhaságát, a kamilla és 
csalán kivonatok viszont frissítik, és üdévé varázsolják 
azt.
Használat   
Arc- és testmasszázsra egyaránt alkalmazható krém. 
Zsíros bőrtípusnál alkalmazzon finom mozdulatokat, 
míg száraznál a masszázs technikája kicsit erőteljesebb 
is lehet.
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1 ∙ LIPOLIT CECRÓPIA KONCENTRÁTUM

Kód: 9216   ∙   Kiszerelés: 250 ml  

zsírbontó hatás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
boróka-, ciprus-, édeskömény-, borsmenta-, levendula- 
és rozmaring  illóolaj, nyírfa-, borostyán-, ginzeng- és 
cecrópia extraktum
Leírás
A termékben található speciális összetételű hatóanyagoknak 
köszönhetően megsokszorozódik a zsírsejtek lebomlása, 
valamint a bőr és a bőr alatti rétegek méregtelenítése. A gél 
a felvitele után erősen serkenti az anyagcserét, majd a 
hatóanyagok néhány perccel később erős hűtő hatást 
váltanak ki.
Használat 
A test peelingezése után a gélt kizárólag azokra a 
testrészekre vigye fel, ahol a cellulit, illetve a zsírpárnák 
megjelentek. A kezelést a Grapefruit & Cercrópia 
krémmel történő testmasszírozással folytassa, majd a 
testet a body wrapping módszer szerint tekercselje be.

2 ∙ GRAPEFRUIT & CECRÓPIA KRÉM

Kód: 9978   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

zsírbontó hatás és rugalmasítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
boróka-, ciprus-, geránium- és grapefruit  illóolaj, 
borostyán- és cecrópia extraktum
Leírás
Rendkívül erős zsírbontó hatással rendelkező krém, 
amely serkenti a víz-, és salakanyagok kiválasztását a 
bőrből és bőr alatti szövetekből.
Használat 
A testradírozás és a Lipolit Cecrópia koncentrátum 
felvitele után, a krémet masszírozza a bőrbe, majd 
tekercselje be a testet a body wrapping módszernek 
megfelelően. 45 percig hagyja hatni.

3 ∙ FAHÉJAS AHA KRÉM FORTE

Kód: 9686   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

anti-cellulit hatás és alakformálás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható, 
kivéve hajszáleres és visszeres bőrfelületeken
Főbb hatóanyagok
fahéj- és feketebors illóolaj, borostyán-, tengeri alga- és 
citrom extraktum
Leírás
Erőteljesen fokozza a sejtek anyagcseréjét, a víz és 
salakanyagok eltávolítását a bőr és bőr alatti 
szövetekből, valamint a nyirokrendszer működését. A 
krém által  kiváltott  hőhatás következtében 
erőteljesebbé válik a zsírsejtek lebomlása, a bőr 
szemmel láthatóan kisimul, feszesebbé válik.
Használat  
A krémet egyenletesen vigye fel a teljes testre. Finoman 
masszírozza a bőrbe. A Body wrapping módszert 
alkalmazva, fóliával tekercselje be a teljes testet a 
lábujjaktól kezdve. Vendége 45 percig feküdjön, majd 
távolítsa el a fóliát. Figyelem: a testet részlegesen nem 
szabad tekercselni (pl. csak a lábakat), mert ilyenkor 
megszakítjuk (elzárjuk) a nyirokkeringést! A kezelés alatt 
ne használjon melegítő takarót, és a vendég ne 
szaunázzon egy órával a kezelés előtt és után. 

4 ∙ LIPO & DRAIN CELLULIT ELLENI MASSZÁZSKRÉM

Kód: 9660   ∙   Kiszerelés: 450 ml

zsírbontó és drainage hatású

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
fenyő-, ciprus-, erdei fenyő-, grapefruit-, levendula-, 
citrom-, narancs- és rozmaring illóolaj, guarana- és 
szúrós csodabogyó extraktum
Leírás
Felerősíti az anti-cellulit masszázs hatékonyságát. A 
vérkeringés és a nyirokrendszer serkentésével 
intenzívebbé válik a zsírsejtek lebontása, a méregtelenítés, 
valamint a felgyülemlett felesleges víz elvezetése a testből.
Használat  
A krémmel mindaddig masszírozza a problémás 
területeket, amíg azt a bőr teljes egészében be nem itta.

ZSÍRBONTÓ
HATÁS                                    

∙ mérhető eredmények
- akár 2cm-rel

kisebb testkerület

A Body Wrapping egy bizonyítottan hatékony 
eljárás, amely csökkenti a bőr alatti 
zsírpárnákat és azok kialakulását.

A kezelés már az első alkalom után szemmel 
láthatóan csökkenti a narancsbőr 
mennyiségét, a striák láthatóságát és szebbé 
varázsolja a bőrt. Sokéves tapasztalatunkra 
alapozva, a cellulit eltüntetésére két módszert 
dolgoztunk ki saját fejlesztéssel és receptúra 
alapján.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll 
szerint, melyet megtalál az Afrodita 
Anticellulit és Szőrtelenítés szemináriumi 
mappában.

BODY
WRAPPING
Alakformálás
testtekercseléssel 

ANTI-CELLULIT
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1 ∙ STEP 1: BŐR AKTIVÁLÓ GÉL

Kód: 600   ∙   Kiszerelés: 250 ml 

vérkeringés és bőr szerkezetének javítása

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható, 
kivéve hajszáleres és visszeres bőrfelületeken
Főbb hatóanyagok
szúrós csodabogyó-, nyír-, vadgesztenye-, csalán- és 
rozmaring extraktum
Leírás
A Lipo-detox kezelés első lépése, mely felkészíti a bőrt a 
további kezelésekre. Serkenti a mikrokeringést és a bőr 
anyagcseréjét. Elősegíti a további termékek 
hatóanyagainak felszívódását.
Használat
Alkalmazza az egész test felületén. Enyhe melegség, 
csipkedő érzés és bőrpír jelentkezhet.

2 ∙ STEP 2: AKTÍV FOGYASZTÓ KRÉM

Kód: 601   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

gyorsabb vízelvezetés, zsírbontás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
diatómaföld, szúrós csodabogyó-, vadgesztenye-, 
ginkgo- és zöld tea extraktum, avokádó- és jojoba olaj, 
olaj extraktumok
Leírás
A Lipo-detox második lépése. Serkenti a bőr lipolízisét 
és a nyirokkeringését. Csökkenti a narancsbőrt és javítja 
a bőr szerkezetét.
Használat
Masszírozza be a test egész felületén, majd 20 perc után 
öblítse le. Vérbőséget, égő érzést és hőhatást vált ki.

3 ∙ STEP 3: INTENZÍV DRAINAGE KRÉM

Kód: 602   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

vízelvezetés és méregtelenítés 

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható
Főbb hatóanyagok
fekete bodza-, tölgy- és hamamelis extraktum, 
szőlőmag olaj, avokádó-, ricinus- és csipkebogyó olaj, A- 
és E-vitamin, glicerin poliakrilát gél
Leírás
Megoldja a bőr alatti rétegben felgyülemlett fölös víz 
problémáját, ugyanakkor a bőrt kellően hidratálja és 
erősíti védekező képességét. A megfelelő védőréteg a 
nyirokrendszer megfelelő működésének az alapja.
Használat 
A krémet egész testre kell felvinni, a nyirok keringésének 
irányát követve. Mivel hatását még több órán keresztül fejti 
ki, így ezt a krémet kezelés után nem kell lemosni. 

4 ∙ STEP 4: LIPO DETOX FINISH FORTE KRÉM

Kód: 599   ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 

erős zsírbontó hatás, meleg hőérzet, mikrokeringés 
fokozás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazható, 
kivéve hajszáleres és visszeres bőrfelületeken
Főbb hatóanyagok
fekete bors illóolaj, béta-glükán, árnika-, nyír-, 
vadgesztenye- és indiai lótusz extraktum, panthenol 
(B5-provitamin), A- és E-vitamin
Leírás
A kezelések otthoni folytatására szolgál. Beindítja a 
lipidbontást, a zsírsejteket eltávolítja. Rendszeres 
használatával a bőr simábbá, bársonyosabbá válik. 

Használat 
A krém-gélt naponta (reggel és este) masszírozza a 
cellulittal fedett bőrbe. A bőrpír, enyhén csipkedő érzés 
és hőhatás a kezelés természetes velejárója.

INTENZÍV MÉREGTELENÍTÉS

∙ növeli a bőr
védekezőképességét és

javítja a tónusát

Érjen el fantasztikus eredményeket olyan 
testkezelő termékekkel, amelyek hatása 
tudományosan és tapasztalati úton is 
számtalanszor bizonyított.

A különleges hatóanyagok kombinációja serkenti a 
zsírsejtek lebontását, a bőr megújulását, a 
vérkeringést, anyagcserét, méregtelenítését, 
illetve a kollagén- és elasztinrostok szintézisét.

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita Lipo-detox 
szemináriumi mappában.

LIPO-
DETOX
Gyors zsírbontás 

ANTI-CELLULIT
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1 ∙ EXTRA CARE
     KAVITÁCIÓS KONTAKT GÉL

Kód: 125   ∙   Kiszerelés: 5000 ml  

feszesítés, gépi és ultrahangos kezeléseknél vivőanyag

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
taninsav, trópusi mandula, fekete bodza, 
biokomplexum, tigrisfű extraktum (Centella Asiatica)
Leírás
Kiválóan vezeti az ultrahangot, nem hagy zsíros foltot 
maga után, és biztosítja a kezelőfej egyenletes csúszását 
a kezelt testfelületen. Fontos kiemelni: nem egy 
egyszerű ultrahang gélről beszélünk (csak a nevében az)!
Használat 
Kihagyhatatlan segédanyag a kavitációs és ultrahangos 
kezelések során.

2 ∙ ANTI-CELLULIT
     CELLULIT ELLENI GÉL

Kód: 442   ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 

hűtő hatás, méregtelenítés, zsírbontás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
szúrós csodabogyó, guarana- és cecrópia extraktum
Leírás
Az Amazonas vidékéről származó növényi extraktumot 
tartalmaz, amely 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 
- lipidbontó és nyirokdrenázs hatás -, ugyanakkor javul a 
bőr kötőszövete és feszessége.
Használat  
A gélt a kozmetikában történő cellulit elleni kezelések 
során is tudja alkalmazni, ugyanakkor feltétlenül 
javasolja vendégének, hogy a jobb eredmény érdekében 
a kezelést otthon is folytassa naponta kétszer – reggel és 
este.

3 ∙ SKIN FIRMING BŐRFESZESÍTŐ KRÉM

Kód: 443   ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 
 
feszesítés és rugalmasítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
guarana-, tigrisfű-, trópusi mandula- és fekete bodza 
extraktum
Leírás
A krém elsődleges célja a bőr feszesítése. Alkalmazása 
elsősorban cellulit kezelések után, erőteljes fogyás, 
illetve a bőr petyhüdté válása esetén javasolt. Hatása 
már az első kezelés után látványos. A bőr feszesebbé 
válik, néhány nap után jelentősen javul struktúrája és 
még erőteljesebben érezhető feszessége, rugalmassága. 
Használat
Használata naponta kétszer, reggel és este javasolt, 
egész testre vagy csak egyes testrészekre (has, kar, 
mellek, comb).

+ Végezze a kezelést a részletes protokoll szerint, 
melyet megtalál az Afrodita Cellulit és Depil as 
szemináriumi mappában.

TERMÉKEK OTTHONI 
ÁPOLÁSRA

& KAVITÁCIÓSPECIÁLIS TERMÉKEK
CELLULIT
KEZELÉSÉRE
A cellulit kialakulásának elsődleges okai 
közé tartozik a megnövekedett ösztrogén 
hormon szint, az egészségtelen életmód, a 
helytelen táplálkozás, a kevés testmozgás 
és a genetika (a sejtekben lévő zsír 
felhalmozódása).

A cellulit eltávolítása egy hosszadalmas 
folyamat, amely sok önfegyelmet és 
kitartást követel meg. Ezért az otthoni 
kezeléseket elősegítő anti-cellulit termékek 
megléte fontos és szükséges a hatékony 
eredmény eléréséhez.

1
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1 ∙ KÉZKRÉM

Kód: 9319   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

hidratálás és védelem

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
mandula-, oliva és szója olaj, kamilla-, és mályva 
extraktum, gabonacsíra olaj
Leírás
Összetételénél fogva óvja, ápolja, hidratálja kezünket és 
megvédi a kellemetlen külső hatásoktól. Általa a kéz 
ápolttá, puhává, fiatalossá válik.
Használat 
A krémet manikűr után vagy azon kívül is bármikor 
alkalmazni tudja. Masszírozza át a kéz ujjait, a kézfejet 
és alkart. A krém reflexmasszázshoz is kitűnően 
alkalmazható.

2 ∙ OLAJOS KÖRÖMLAKK LEMOSÓ

Kód: 8259   ∙   Kiszerelés: 500 ml 

rugalmas és erős körmök

Főbb hatóanyagok
panthenol (B5-provitamin), ricinus olaj, szerves 
oldószerek
Leírás
Nem hagy maga után fehér foltokat, ápolja a körmöket 
és körömágyat, ugyanakkor nem szárítja ki őket és védi 
a töredezéstől.
Használat 
Alaposan és könnyedén eltávolítja a körömlakkot a 
köröm, valamint a műköröm felszínéről.

3 ∙ AROMA ACETONMENTES
     KÖRÖMLAKK LEMOSÓ

Kód: 494   ∙   Kiszerelés: 500 ml 

Főbb hatóanyagok
citrom illóolaj, szőlőmag olaj
Leírás
Kellemes illatú, kiválóan alkalmas az alapos és egyszerű 
körömlakk eltávolítására. A körmöket táplálja és védi, 
segít megtartani rugalmasságát és keménységét. 
Megakadályozza a körmök elszíneződését.
Használat  
Vatta segítségével könnyen le tudja törölni a 
körömlakkot.
Figyelem: Gyúlékony! Szembe ne kerüljön. Gyerekektől 
tartsa távol.

4 ∙ MÉHVIASZOS ÉS SZŐLŐS KÉZ PARAFFINFÜRDŐ

Kód: 9924   ∙   Kiszerelés: 750 g
Kód: 9381   ∙   Kiszerelés: 2000 g

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
méhviasz
Leírás
A bőr intenzív ápolására, hidratálására és a mélyebb 
rétegek tisztításának serkentésére alkalmazható. A 
kezelés után a bőr rendkívül puha, bársonyos, sima 
külsőt ölt.
Használat  
A paraffinfürdőt legajánlatosabb manikűr és a kéz 
bőrének alapos tisztítása után elvégezni. Az előkészítés 
magába foglalja a felhám elhalt sejtjeinek eltávolítását 
(peeling), és a kéz alapos tisztítását és fertőtlenítését.

TELJES KÉZÁPOLÓ 
TERMÉKSKÁLA

∙ értékes, kényeztető olajok

A kéz természetes formájának köszönhetően 
– nincs rajta összefüggő zsírréteg – és mivel 
közvetlenül ki van téve az agresszív külső 
hatásoknak, rajta jelennek meg először az 
öregedés jelei.

Ezek miatt van szükségünk a speciális 
kézápolásra. A kiválasztott termékeknek 
vissza kell adniuk kezünk számára mindazt, 
amit az idő folyamán elvesztettünk belőle. 
Ezek elsősorban a nedvesség és a védő 
zsírréteg a kézfej bőrének felületén. A teljes 
kézápolás magába kell, hogy foglalja a 
körömápolást is. Ez azt jelenti, hogy a köröm 
egészséges kinézetéről is gondoskodni kell. 
Azaz, ne töredezzen, és hogy a körömágybőr 
egészséges és épp maradjon.

HAND CARE -
KÉZÁPOLÁS
Finom, lágy vonások
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5 ∙ AROMA KÖRÖMÁGYBŐR
     ELTÁVOLÍTÓ

Kód: 8157   ∙   Kiszerelés: 50 ml   ∙   home care

Főbb hatóanyagok
glicerin
Leírás
A köröm körüli bőreltávolítót heti egy alkalommal 
javasoljuk használni, ami közben hatékonyan tudjuk 
eltávolítani a felesleges bőrt. A körmöket nem 
károsítja. 
Használat 
Vékonyan vigye fel a szert a köröm körüli bőrre,
kb. 2 perc után a mellékelt pálcikával tologassa le a 
felesleges bőrt, a kezeket jól mossa meg, esetleg 
körömkefével távolítsa el a maradék bőrdarabkákat.
Ne alkalmazza gyulladás, fertőzés vagy a körmök 
sérülése esetében.

6 ∙ AROMA KÖRÖMERŐSÍTŐ KRÉM

Kód: 8074   ∙   Kiszerelés: 15 ml   ∙   home care

regeneráló körömápolás

Főbb hatóanyagok
A- és E-vitamin, olaj extraktum, rozmaring illóolaj
Leírás
Táplálja a körmöket és a körömágybőrt és megvédi 
őket a kiszáradástól. Növeli a köröm rugalmasságát, 
megakadályozza szétrepedését és töredezését.
Használata ajánlott a körömágybőr eltávolítása 
után. 
Használat 
Használja kézmosás után és minden este, körkörös 
masszázzsal vigye fel a krémet a köröm és a körömágy 
felületére. Javítja a vérkeringést, ami elengedhetetlen 
a köröm egészséges növekedéséhez.

6
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1 ∙ LÁBFÜRDŐ PEDIKŰRÖSÖKNEK

Kód: 9255   ∙   Kiszerelés: 500 ml 

revitalizálás, vérkeringés serkentés és lazítás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
kámfor-, kamilla- és menta extraktum
Leírás
A gondosan válogatott természetes hatóanyagok 
serkentik a vérkeringést, jótékonyan hatnak az 
érfalakra, vitalizálják, frissítik, valamint puhítják a bőrt 
és a bőrkeményedéseket.  A gyorsabb anyagcserének 
köszönhetően megszünteti a fáradtságérzetet a 
lábakban, így azok meleggé és könnyűvé válnak. A 
lábakat előkészíti a pedikűr kezelésre és antiszeptikus 
hatással is rendelkezik.
Használat
5 liter vízhez adjon hozzá 20-30 ml lábfürdőt, amiben a 
vendég kb. 15 percig áztatja a lábait.

2 ∙ LÁBBALZSAM

Kód: 9321   ∙   Kiszerelés: 450 ml 

fáradt lábérzet csökkentése

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
bisabolol, fenyő-, levendula- és rozmaring illóolaj, 
kámfor, mentol
Leírás
A természetes hatóanyagok különleges kombinációja, 
amely serkenti a vérkeringést, anyagcserét, valamint 
sikeresen megszünteti a fáradtságot, a lábduzzanatot 
és a bőr érdességét. Antiszeptikus hatással is 
rendelkezik.
Használat
Lábmasszázst pedikűr és paraffinfürdő vagy 
szőrtelenítés után javasolt elvégezni. Masszírozza át a 
lábujjakat, a talpat, lábfejet és lábszárat egészen a 
térdig. Reflexmasszázshoz kitűnően alkalmazható.

3 ∙ LÁBBALZSAM SENSITIVE

Kód: 492   ∙   Kiszerelés: 350 ml pumpás
Kód: 493   ∙   Kiszerelés: 350 ml 

cukorbetegeknek

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az érzékeny bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
béta-glükán, bisabolol, rozmaring illóolaj, tigrisfű 
extraktum, mentol, panthenol (B5-provitamin), E-
vitamin
Leírás
Frissítő hatással, kimondottan a száraz, érzékeny és 
cukorbetegségben szenvedők részére kialakított 
lábbalzsam. Az egyedülálló formulája a beépített D-
panthenollal erőteljesen hidratálja és puhítja a bőrt, 
valamint egész napos védelmet biztosít számára. A β-
glukán erősíti a bőr védekező és regenerálódó képességét, 
megakadályozza a víz elvesztését. A balzsam kellemesen 
hűt, gyorsan felszívódik és nem hagy foltot maga után.
Használat 
A letisztított bőrfelületet kenje be, majd finoman 
masszírozza át vele a talpakat és lábakat.

4 ∙ MÉHVIASZOS ÉS MENTOLOS LÁB PARAFFINFÜRDŐ

Kód: 9925   ∙   Kiszerelés: 750 g

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen a 
száraz bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
méhviasz
Leírás
Bőrápoló, hidratáló, és feszültségoldó hatású méhviasz, 
amely serkenti a bőr mélyebb rétegeinek tisztulását, 
ugyanakkor rendkívül jó hatással van a reumatikus 
problémák enyhítésére. Kellemes és friss mentolos 
illatú.
Használat 
A paraffinfürdőt legjobb pedikűr után alkalmazni úgy, 
hogy a lábakat előtte alaposan megmossuk és 
fertőtlenítjük.

MEGOLDÁS A
FÁRADT LÁBAK ÁPOLÁSÁRA

∙ üdítő megújulás  

A jól ápolt láb nem csak szép, de vonzza a 
tekinteteket is. Ennek egyik feltétele, hogy 
egészséges legyen. A megfelelő kezeléssel, 
gondoskodással, a lépteink egy életen át 
könnyedek lehetnek. 

A mindennapos láb és lábfejek terhelése 
számos problémához vezet, többek között 
bőrkeményedés, repedezettség, hólyagok, 
gombás fertőzések, kellemetlen lábszag, 
elnehezült-, fájdalmas- és fáradt lábak. A 
lábápoló termék célja, hogy megoldja a 
mindennapi problémákat: ápolják a 
lábakat, megújítják a bőrt, csökkentik a 
fáradtságot és a duzzanatot.

FOOT CARE -
LÁBÁPOLÁS
Könnyed léptek 
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1 ∙ CUKOR GYANTA

Kód: 9256  ∙   Kiszerelés: 1000 g 

gyors és könnyű szőrtelenítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
polimerizált természetes cukor

2 ∙ CUKOR GYANTAPATRON NATÚR

Kód: 9762  ∙   Kiszerelés: 140 g

gyors és könnyű szőrtelenítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
polimerizált természetes cukor

3 ∙ CUKOR GYANTAPATRON
     ERDEI GYÜMÖLCSÖS

Kód: 9019  ∙   Kiszerelés: 140 g

gyors és könnyű szőrtelenítés

Alkalmazási terület minden bőrtípusra alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
polimerizált természetes cukor
Cukorgyanták Leírás
Természetes gyanta – a cukor vízben oldható – így a 
fennmaradó gyanta vízzel könnyen eltávolítható, a test 
minden területén jól alkalmazható, a szőrszálakat 
egészében távolítja el, kíméletes, nem okoz irritációt, 
minimálisra csökken a felhám sérülése, mert a 
szőrszálakra tapad és nem a bőrre. Alkalmazása 
biztonságos, mert nem tartalmaz egészségre káros 
anyagokat, hosszú távon hatékony.
Cukorgyanták használata
A természetes cukorgyanták használata egyszerű: 
zsírtalanítsa a bőr felületét az Akne vagy a Peel RE-NEW 
lemosóhabbal, majd törölje szárazra. Ezután használhat 

baba hintőport is. Melegítse fel a gyantát körülbelül 37 
0C -os vízben (a gyanta nincs közvetlen kapcsolatban a 
vízzel), vagy gyanta melegítővel. A gyantának 
folyékonynak kell hogy legyen, de NE legyen 
túlmelegítve (tesztelje a csuklóján). Vastagon vigye fel a 
gyantát a szőrszál növekedésével megegyező irányban. 
A gyantalehúzó csíkot jól simítsa rá, majd a 
szőrnövekedéssel ellentétes irányban hirtelen húzza le. 
A szőrtelenített bőrfelületen vékony rétegben 
alkalmazza a Depil As gyantázás utáni ápoló és 
szőrnövekedést lassító gélt.

4 ∙ GYANTÁZÁS UTÁNI ÁPOLÓ ÉS
     SZŐRNÖVEKEDÉST LASSÍTÓ GÉL

Kód: 9261  ∙   Kiszerelés: 150 ml   ∙   home care 
Kód: 9069  ∙   Kiszerelés: 500 ml 

nyugtatás és antibakteriális hatás

Alkalmazási terület minden bőrtípusra, de különösen 
az irritált bőrre alkalmazzuk
Főbb hatóanyagok
aloe vera gél, plantafluid AH komplexum
Leírás
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.

Használat 
Alkalmazza közvetlenül a gyantázás vagy borotválkozás 
után, egyenletesen oszlassa el, majd hagyja fent. Ne 
mossa le a gélt! A bőrön jelentkező bőrpír (hiperémia) 
és égő érzés teljesen normális reakció. Javasolt a gél 
használata a szőrtelenítés után legalább 10 napon 
keresztül, lehetőleg esténként, amikor a bőr sejtjeinek 
működése a legaktívabb.

Már az ókori Egyiptomban is a sima, szőrmentes 
test jelentette a szépséget. A jelenlegi 
kozmetikai trendek, továbbra is a rendszeres és 
folyamatos szőrtelenítést tartják elsődleges 
szempontnak.

Az Afrodita Kozmetika az egyiptomi hagyomány 
szerinti szőrtelenítés tartja szem előtt. A gyantát 
alkalmazása után gyantapapírral kell 
eltávolítani, amelyek használata így sokkal 
higiénikusabb és könnyebb, mint a 
hagyományos gyantának.  Nem csak magához a 
szőrtelenítéshez kínálunk termékeket, hanem az 
azt követő ápolásra is – pl. gyantázás utáni 
szőrnövekedést gátló gélt, amely csökkenti az 
irritációt és gyengéden fertőtlenít. 
+ Végezze a kezelést a részletes protokoll 
szerint, melyet megtalál az Afrodita 
Anticellulit és Szőrtelenítés szemináriumi 
mappában.

DEPIL AS -
SZŐRTELENÍTÉS
Tökéletesen sima bőr

TERMÉSZETESEN TÁVOLÍTJA 
EL A NEM KÍVÁNT SZŐRT 

∙ egyszerű és
hatékony módszer                                         
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KIEGÉSZÍTŐ
TERMÉKEK

TERMÉKEK

Fehér törölköző 50 cm * 100 cm 

Fehér törölköző 100 cm * 170 cm

Maszk ecset 5/1

Adagoló pumpa 450 ml-s tégelyhez                                                                    

Body wrapping fólia                                        

Fangó fólia (170 cm * 220 cm) 5 / 1

Aroma védőfólia (200 cm)

Arany fólia 2 / 1                                                                                         

Spatula 5/1

Kozmetikai törölköző (20 cm * 30 cm) 50 / 1

Műanyag tégely 5 ml      

Műanyag tégely 15 ml

Műanyag tégely 30 ml 

Műanyag tégely 50 ml

Illóolaj álvány 

Póló S

Póló M 

Póló L                                                                                                   

Póló XL

Body wrapping fóliavágó kés

Műanyag flakon 100 ml

Műanyag flakon 200 ml MATT

Pumpa masszázsolajhoz                                                                     

Pumpa 500 ml-s tejhez és tonikhoz 

Papír bugyi és papír tanga 1/1

Gyantapapír Afrodita 100/1

EPIL BANDY Hideggyanta lehúzó csík 100/1

KÓD

629

616

9962

501

3002366

3921-030

3005253

3008011

9963

54

TÉ1001

TÉ1015

TÉ1030

TÉ9538

3008629

698

699

701

702

3005983

3000034

3000033

463

452

FRO561, FRO558

401820

3005851

KISZERELÉS

1 db

1 db

1 csomag

1 db

1 db

1 csomag

1 db

1 csomag

1 csomag

1 csomag

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 csomag

1 csomag
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SZÓTÁRA 

aktív hatóanyagok 



A

AGYAG (FEHÉR, VÖRÖS, ZÖLD)
- rendkívül gazdag ásványi anyagokban, melyeknek feladata a 
kozmetikai termékekben a toxinok megkötése. Ellátja a bőrt 
ásványi anyagokkal.

AHA SAV
- 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.

ALGA EXTRAKTUM
- serkenti a bőr mikrokeringését és a zsírbontó (vízelvezető) 
képességét. Narancsbőr elleni termékekben használják.

ALGINÁT
- természetes poliszacharid. Jó abszorpciós képességekkel 
bír, intenzíven hidratál és méregtelenít.

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 hatással bír, növeli az 
extracelluláris mátrix víztartalmát.

ALOE VERA
- a bőrt ellátja nedvességgel és nyugtatja.

AMAZONASZ KOMPLEXUM
- az esőerdőkből származó aktív hatóanyagok szinergiája a 
vegyes és zsíros bőrtípusú problémákra nyújt megoldást. 
Antioxidáns és anti-age hatással rendelkezik, hidratál és 
regenerál. Csökkenti a pattanások, mitesszerek 
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.

ARANYSZEMCSÉK
- a legtisztább formájában (24 karát) bizonyítottan 
bőrfiatalító, tónusjavító, bőrsimító hatással rendelkezik. Az 
aranyszemcsék 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 sejt közötti 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 ALGA EXTRAKTUM
- 14 gén működését reaktiválja, amelyek serkentik a kollagén, 
elasztin és hyaluronsav szintézisét. Jelentős szerepet játszik 
az extracelluláris mátrix megújításában. Ennek köszönhetően 
a bőr fiatalosabb, feszesebb külsőt ölt.

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

BERGAMOTT ILLÓOLAJ
- elősegíti a méregtelenítést, pórusösszehúzó és 
antibakteriális hatással rendelkezik. Alkalmas zsíros és 
tisztátalan bőr kezelésére.

BÉTA-GLÜKÁN
- 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 SAV
- 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, 
mitesszerek kialakulását.

BIOAKTÍV PEPTID
- 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.

BOJTORJÁN EXTRAKTUM
- szabályozza a faggyúmirigyek működését, antiszeptikus 
hatású.

BOJTORJÁN ILLÓOLAJ
- javítja a vérkeringést, tisztítja és méregteleníti a bőrt, így 
elengedhetetlen az anti-cellulit kezeléseknél.

BORÓKA ILLÓOLAJ
- megnyugtatja és tisztítja a bőrt, antibakteriális és 
antiszeptikus, ezért különösen alkalmas zsíros és tisztátalan 
bőr kezelésére.

BOROSTYÁN EXTRAKTUM
- tökéletes fáradt és száraz bőrtípus ápolására és anti-cellulit 
kezelésre. Revitalizálja, felfrissíti a bőrt és hűtő hatása van.

BORSMENTA ILLÓOLAJ
- tökéletes fáradt és száraz bőr és az anti-cellulit kezelések. 
Revitalizálja és felfrissíti a bőrt, és egy hűtő hatása.

BORSÓ EXTRAKTUM
- polipeptidekben gazdag hatóanyag, amely egyben segíti a 
kollagén rostok 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 

CECRÓPIA EXTRAKTUM
- az Amazonas őserdeiben 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.   

CINK-OXID
- szervetlen vegyület egyik kulcsfontosságú összetevője, mely 
védelmet nyújt a bőr számára az UV sugarakkal szemben. 
Csökkenti az irritációt, puhítja a repedezett bőrt, hozzájárul a 
bőrsejtek gyorsabb megújulásához és eltávolítja az aknékat.

CIPRUS ILLÓOLAJ
- javítja a kapilláris keringést a bőrben, összehúzza faggyú- és 
verejtékmirigyeket, aktiválja a nyirok áramlást  és 
antiszeptikus hatású.

CITROM EXTRAKTUM
- erősíti az epidermisz működését, vitalizálja a száraz, 
elvékonyodott bőrt, erősíti a vérkeringést. Segít a hidrolipid 
réteg kiépítésében, pórusösszehúzó.

CITROM ILLÓOLAJ
- kifejezetten érfal és hámerősítő hatású, vékony és száraz 
bőrtípusok ápolására szolgál. Javítja a vérkeringést és a 
hidrolipid egyensúlyt.

CITROMFŰ ILLÓOLAJ
- antibakteriális hatású. Tisztátalan bőr kezelésére ajánlott.

C-VITAMIN
- vízben oldódó fő antioxidáns, fontos szerepet tölt be a 
kollagén szintézisében. Rögzíti a szabadgyököket, és védi a 
bőrt korai öregedéstől.

CSALÁN EXTRAKTUM
- tisztítja és ápolja a bőrt.

CSILLAGÁNIZS ILLÓOLAJ
- javítja a bőr anyagcseréjét; antibakteriális hatású és kiváló 
anti-cellulit kezelésekhez.

CSIPKEBOGYÓ 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.

D

DIATOMAFÖLD
- nagyon erős antioxidáns és méregtelenítő hatású. Úgy 
viselkedik, mint egy aktív szűrő, amely kiszűri a 
szabadgyököket és toxinokat, csökkenti az oxidatív stresszt és 
eltávolítja a méreganyagokat.

E

EUKALIPTUSZ ILLÓOLAJ
- javítja vérkeringést, tisztít, felfrissít és antibakteriális hatású. 
Gyakran használják szaunák levegőjének a felfrissítésére.

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

FAGGYÚ ABSZORBENS
- aktív összetevők, amelyek szabályozzák a faggyúmirigyek 
működését és egyensúlyát.

FAHÉJ ILLÓOLAJ
- javítja a bőr mikrokeringését, a bőr sejtjeinek oxigén- és 
tápanyagellátását, valamint antibakteriális hatású.

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 OLAJ
- 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 anti-cellulit 
kezelésekben alkalmazzák.

FEKETE BORS ILLÓOLAJ
- különösen nagyra értékelik, mert a fertőtlenítő 
tulajdonságú és pozitív hatást gyakorol az immunrendszerre. 
Ez serkenti a vérkeringést, ezért különösen alkalmas a 
narancsbőr elleni és a sport masszázsokra.

FENYŐ ILLÓOLAJ
- serkenti a vérkeringést, tisztítja és frissíti a bőrt. Serkentő 
hatása miatt párologtatókban is használják, különösen télen.

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

FITOPROTEIN
- 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.

GERÁNIUM ILLÓOLAJ
- szabályozza a faggyú termelődését. Nagyon hatásos a 
pattanások kezelésére, csillapítja az irritációt és táplálja az 
érett bőrt.

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

GINZENG 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.

GRAPEFRUIT ILLÓOLAJ
- serkenti a méregtelenítési folyamatokat, javítja a bőr 
feszességét és antibakteriális hatású.

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

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

HIDRATÁLÓ KOMPLEXUM
- egymásba fonódó összetevőkből áll, amelyek védik a bőrt a 
kiszáradástól, de ugyanakkor intenzíven hidratálják.

HIDROLIZÁLT ELASZTINT
- a kozmetikai termékekben használják, mint védő elemet a 
bőr kiszáradására.

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

ILLÓOLAJ
- a természet által kínált legjobb lehetőség! A csodálatos 
készítmény évezredek óta jótékony hatással bír az emberi 
szervezetre.

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

J

JOJOBA OLAJ
- aranyszínű, 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.

KAKUKKFŰ ILLÓOLAJ
- erős, friss növényi illat. Erősítő, védő és nyugtató hatású, 
különösen alkalmas a fáradt bőr kezelésére. Serkenti a bőr 
megújulását.

KÁMFOR
- serkenti a bőr vérkeringését és anyagcseréjét. Tisztátalan 
bőr állapotának javítására és az anti-cellulit kezeléseknél 
alkalmazzák.

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 a bőrt.

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.

KAVIÁR EXTRAKTUM
- kaviár aktiválja a bőr sejtjeinek az anyagcseréjét és 
mikrokeringését, szabályozza a nedvesség szintjét és 
csökkenti a ráncokat.

KÓKUSZ GLÜKÓZID
- 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.

KÓKUSZ TEJ
- kiválóan hidratál, javítja a bőr puhaságát és simaságát, és 
kellemes illattal látja el.

KÖRÖMVIRÁG OLAJ
- regenerálja és táplálja a bőrt. Stimulálja a sejtek 
megújulását, száraz, irritált és érzékeny bőr kezelésére 
kiválóan alkalmas.

KUKORICACSÍRA OLAJ
- nagy mennyiségben tartalmaz E-vitamint, amely 
antioxidáns hatású. Telítetlen zsírsavak és A-, B1-, B2- és C-
vitaminban gazdag.

L

LEVENDULA ILLÓOLAJ
 - rendkívüli tulajdonságainál fogva nyugtatólag hat az égési 
sérülésekre, csillapítja az irritációt és a vérbőséget. 
Antibakteriális hatásának köszönhetően alkalmazása javasolt 
az akne kezelések során.

LINOLSAV
-  Omega-6  néven i smert  esszenc iá l i s  zs í rsav,  
nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára.  
Gyulladáscsökkentő, védi a bőrt a káros külső hatásoktól, 
megakadályozza a vízveszteséget.

M 

MAKADÁMIA OLAJ
- makadámia dióból nyerik, amelyben sok telítetlen zsírsav, E-
, B1- és B2-vitamin található. Gyorsan felszívódik, kellemesen 
ápolja, simítja a bőrt és erős antioxidáns. Száraz, hámló 
bőrtípusok kezelésére alkalmazzák.

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.

 Mentol extraktum
- ismert a hűsítő és frissítő hatású. Ez serkenti a vérkeringést, 
és tisztítja a bőrt. 

MÉZ
- az összetevőinek köszönhetően egy igazi kincsesbánya, 
száraz bőr kezelésére kiválóan alkalmas. A bőrt hidratálja, 
javítja, tisztítja, regenerálja, élénkíti és védi a kiszáradástól. 
Antibakteriális és nyugtató hatású, ragyogó külsőt biztosít.

N

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

NARANCS ILLÓOLAJ
- serkenti a vérkeringést és a bőr regenerálódási folyamatait.

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

O

OLAJ KOMPLEXUM
- több különböző olaj szinergiája, mely tápanyagokkal látja el 
a bőrt miközben intenzíven ápolja.

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

OLIVA OLAJ
- telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek nagyon 
hasonlítanak a bőr természetes zsírösszetételéhez. Ez lágyítja 
és nyugtatja a bőrt, elsősorban a száraz és érzékeny bőr 
kezelésére alkalmas.

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.

PAPAIN ENZIM
- az éretlen papaya gyümölcsből kinyert enzim. A 
kozmetikában peelingként alkalmazzák az elhalt hámsejtek 
eltávolítására, a bőr sejtjeinek megújítására és egészségének 
megőrzésére.

PAPAJA EXTRAKTUM
- a bőrt kiválóan hidratálja és frissíti. Eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, serkenti a vérkeringést és a sejtek megújulását.

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

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

POLIMERIZÁLT TERMÉSZETES CUKROK – SZILÁRD CUKOR
- szőrtelenítő gyantákban alkalmazzák.

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.

ROZMARING EXTRAKTUM
- antioxidáns hatású, és a termékek, amelyek hosszabb 
élettartamot. mind emellett természetes tartósítást biztosít 
a kozmetikumoknak

ROZMARING ILLÓOLAJ
- bőrtisztító, élénkítő és antibakteriális hatású.

ROZMARING- ÉS CITROM  ILLÓOLAJ:
- tisztátalan és pattanásos bőrtípus kezelésére alkalmas, mert 
javítja az oxigén és tápanyag ellátást. Ellősegíti a szövetek 
regenerációs képességét.

S

SÁRGARÉPA 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 anti-cellulit hatással rendelkezik. Serkenti a 
zsírsejtek lebontási folyamatait, gátolja a zsírpárnák 
lerakódását és új zsírsejtek kialakulását.

SZERVES OLDÓSZEREK
- különböző vegyületek csoportja, amelyek a szénhidrogének 
csoportjába sorolható. Szilárd illetve nem illékony szerves 
kötéseket oldják.

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 és 
ödéma csökkentő hatással bír.

T

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

TEAFA ILLÓOLAJ
- erős antibakteriális és összehúzó hatású, segíti a gombák 
elpusztítását és csökkenti a faggyú kiválasztást.

TEJSAV
- tejtermékekben található, ill. a paradicsomban és 
áfonyában. Erősen hidratál és tisztítja a pórusokat.

TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK
- növényi eredetű omega-3 és omega-6 zsírsavak. Ápolnak, 
regenerálnak, óvják a bőrt a káros hatásoktól.

TÉLIZÖLD ILLÓOLAJ
- revitalizálja a bőrt és javítja a vérkeringését, serkenti a 
mikrokeringést és antiszeptikus hatású.

TENGERI ALGA EXTRAKTUM (ALGA SPIRULINA)
- vitaminokban, ásványi anyagokban és aminosavakban 
gazdag. Fokozza a sejtek közötti kommunikációt, intenzíven 
helyreállítja és jelentősen javítja a bőr megjelenését.

TENGERI ISZAP
- tulajdonságainál fogva regenerálja a bőrsejteket, serkenti a 
vérkeringést, így a narancsbőr kezelések kedvelt hatóanyaga.

TENGERI KOLLAGÉN
- szabadalmaztatott - tengeri kollagén mikroszférája, amely a 
krém felvitelekor a ráncok barázdáiba jut. Az epidermisz felső 
rétegében megköti a vizet – ami egyébként elpárologna a 
bőrből - és közben eredeti méretük akár tízszeresére is 
megduzzadva feltölti a ráncokat.

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.

TERMÉSZETES ABRAZÍV SZEMCSÉK
- természetes hatóanyagokból áll, melynek feladata az elhalt 
hámsejtek eltávolítása a bőr felszínéről. Elősegíti az új sejtek 
növekedését, a bőr egészségesebb és ragyogóbb külsőt ölt.

TERMÉSZETES KOLLAGÉN ROSTOK
- erős vízmegkötő, feszesítő és hidratáló tulajdonságú, így 

kifejezetten a száraz, vízhiányos bőrök ápoló és anti-age 
kozmetikumaiban található meg. 

THERMO AKTÍV ÁSVÁNYI ANYAGOK
- természetes ásványi anyagok, amelyek hőhatást 
eredményeznek, melynek következtében katalizátorként 
hatnak.

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

TÖLGY EXTRAKTUM
- adsztringens – pórusösszehúzó – hatással rendelkezik.

TRIGLICERID
- 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

UBORKA EXTRAKTUM
- a bőrt hidratálja és segíti a napozás utáni regenerálódást.

UVA ÉS UVB SZŰRŐ
- a veszélyes UV sugárzástól 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.

Z

ZÖLD TEA EXTRAKTUM
- flavonoidokat tartalmaz, amelyek rendkívüli erős 
antioxidáns hatásúak. Az érzékeny bőr ápolására és 
védelmére alkalmas, és az anti-cellulit kezeléseknél kiválóan 
alkalmazható.

ZSÁLYA EXTRAKTUM
- antibakteriális hatású és kiválóan alkalmas zsíros és 
tisztátalan bőr kezelésére.

ZSÁLYA ILLÓOLAJ
- szabályozza a faggyúmirigyek működését, serkenti a bőr 
mikrokeringését és nyugtató hatású.



KONTAKT

KOZMETIKA AFRODITA d. o. o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54
Slovenija – EU
t   00386 3 812 11 60 
f   00386 3 812 11 74 
e   info@kozmetika-afrodita.si
w  www.kozmetika-afrodita.com
     webshop.afroditacosmetics.com

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