
PERFECT 
CODE

Eredmény: 
négy dimenzióban
kifejtett bőrhatás és
a ráncok számának 
csökkenése 31%-tól
akár 100%-ig*.
 *in vivo tesztekkel igazolva, 25 önkéntes
  tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva,
  két hónap után.

Fordítsd vissza az idő kerekét!
Nyerd vissza bőröd fiatalságát!

MASZK | „NEW SKIN EFFECT" 
„ÚJ BŐRHATÁS“ egy éjszaka alatt,
különleges és szabadalmaztatott
bioenzim technológiával.

30 perccel a felvitele után a ráncok 
hossza akár 34,7%-kal csökken***!
***in vivo tesztekkel igazolva, 10 önkéntes alanyon,
1x alkalmazva, 30 perccel a felvitel után

ESSZENCIA
Magas hatóanyag-tartalmú képlete
biztosítja az erőteljes bőrkorrekciós 
hatást.

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

„anti-pollution" védelem

VISSZATEKERNI AZ IDŐ KEREKÉT?

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

A biomimetikus peptid hatékonysága, amely „wrinkle 
filler", azaz ráncfeltöltőként működik, kéthónapos 
alkalmazás után*.

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

rendkívül magas
peptidkoncentrációban!

A PERFECT CODE és az Afrodita Professional termékei elérhetőek:  
Apollos Bt.
Böszörményi út 19/C.
1126 Budapest,
t: + 36 1 212 9339
m: + 36 70 378 8873
e: apollos@afrodita-kozmetika.hu
w: www.afrodita-kozmetika.com
f: www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary

ź Ötnapos fiatalító kúrakezelés – pontszerűen vigyük fel
a kezelni kívánt bőrfelületre.

3. DIMENZIÓ: a bőr természetes védekező mechanizmusának 
erősítése és védelem a külső káros hatásokkal szemben.

A peptidek a bőr sejtjeibe olyan információkat juttatnak, amitől 
azok beindítanak egy intenzív megújulási folyamatot. A bőr 
felszínén ráncok formájában jelenkező hibák elkezdenek 
csökkenni, ugyanakkor beindul a bőr számára kulcsfontosságú 
kollagén, elasztin és hyaluronsav szintézise. A felgyorsult 
szintézis eredménye a kevesebb és kevésbé látható ránc.

A PERFECT CODE arcápoló termékcsalád mindenki számára 
tökéletes megoldást jelenthet. A NÉGY KÜLÖNBÖZŐ 
BIOMIMETIKUS PEPTID a bőrre való felvitel után a sejtek 
számára jeleket küld, pontosan akkora számban, amekkorára
a bőrnek szüksége van és aminek hatására azok intenzívebben 
regenerálódnak.

A termékek legnagyobb előnye a kombinálhatóságuk. A bőr 
típusától és pillanatnyi állapotától függően variálható a kezelés.

Filler-drops koncentrátum
ź Alkalmi kezelés során – pontszerűen vigyük fel a problémás

bőrfelületre, oda, ahol a ráncok találhatóak.

2. DIMENZIÓ: aktív megújulásra serkenti a sejteket – a sejtek 
úgy működnek, mintha jelentősen megfiatalodtak volna.

Dermakozmetológiai hatóanyagok egyedülálló kombinációja, 
amelyek oly módon hatnak a bőr sejtjeinek működésére, hogy 
azok egyre fiatalabbnak érzik magukat.

Az új PERFECT CODE arcápoló termékcsalád minden terméke 
a négy biomimetikus peptid és bioenzim szinergikus 
együttműködésének, ill. az innovatív hatóanyag-technológiának 
köszönhetően, NÉGY DIMENZIÓBAN fejti ki hatását, és lehetővé 
teszi a ráncok számának jelentős csökkenését:

4. DIMENZIÓ: „ÚJ BŐRHATÁS“ egy éjszaka alatt.

1. DIMENZIÓ: botoxszerűen, mint „ráncfeltöltő anyag“ hat.

ź A száraz és vegyes bőrtípusok mindennapos reggeli és esti
ápolására alkalmas készítmény.

Esszencia

ź Azonnali „WOW" hatás érdekében – vigyük fel a bőrre,
majd kb.  20 perc után távolítsuk el.

ź A letisztított bőrre vigyük fel a FILLER-DROPS 
koncentrátum után vagy a bőrtípusnak megfelelő arckrém 
előtt.

ź Intenzív éjszakai hatás érdekében a maszkot vigyük fel
az arcra, nyakra, dekoltázsra, és egész éjjel hagyjuk hatni.

ź Mindennapos bőrápolás – a koncentrátumot csepegtessük
a megfelelő ápoló krémhez, keverjük össze, majd vigyük fel.

Maszk

No.    1 termék

Hogyan hatnak a peptidek?

Tökéletes képlet mindenki számára. 

Hogyan alkalmazzuk a PERFECT CODE termékeket?

A TÖKÉLETES szépség kódja

A TÖKÉLETES szépség kódja

Peptidekkel a szépség tökéletesen
kódolva van!


