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GOLD 24 Ka LUXURY

12

tratament luxuriant anti-age

AHA

14

peeling cu alfa-hidroxiacizi de fructe 35%

VITA DERMA

16

îngrijire activă pentru el şi ea

ACNE

18
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relaxare şi reîmprospătare facială şi corporală

ANTICELULITICE

28

tratamentul celulitei şi remodelare corporală

AROMATERAPIE
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42
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ARMONIA DINTRE CORP ŞI
SPIRIT DETERMINĂ O
FRUMOASĂ PERSONALITATE
Dragi colegi,
Vă prezentăm catalogul cu cele mai noi produse ale programului
nostru "Salon Exclusive". Sperăm şi vă dorim să vă bucuraţi de el.
Sperăm şi avem încrederea că vă va ajuta în frumoasa dvs
profesie.
Credem că sunteţi deja familiarizaţi cu filozofia noastră, care pe
noi ne ghidează de patruzeci de ani. Lăsaţi-ne să vă reamintim:
Afrodita este o companie cu principii de dezvoltare de produse
cosmetice inovatoare, bazate pe ingrediente naturale. Iar în
fiecare formulă ingredientele naturale se regăsesc în reală
sinergie, efectele lor combinate fac să se atingă ţelul propus în cel
mai eficient mod cu putinţă. Răsfoind catalogul vedeţi că fiecare
nou produs are o formulă bazată pe aceleaşi principii. La rândul
dumneavoastră puteţi armoniza produsele şi astfel să realizaţi
programe individualizate, bazate pe cunoaştere şi creativitate,
pentru a atinge aşteptările personale ale tuturor clienţilor
dumneavoastră.
Mai mult decât atât, vrem ca toate produsele să aibă o “atingere
specială”, să aducă plăcere şi clienţilor, dar şi dumneavoastră. Si
vrem să oferim împreună, tuturor clienţilor, relaxare fizică şi
psihică. Şi reamintiţi-vă aromaterapia, apreciată şi respectată ca
formă de terapie medicală. Aromaterapia ne ajută să tratăm multe
probleme cutanate şi, în acelaşi timp, acţionează şi asupra
sănătăţii fizice şi psihice a fiecărui pacient. Relaxarea fizicopsihică este parte a conceptului “wellness”, care ne poate dirija
stilul de viaţă şi, mai ales, atitudinea faţă de viaţă.
Programul “Salon Exclusive” vă oferă cu adevărat multe
posibilităţi. Dacă aveţi orice indecizie sau nelămurire referitoare
la un lucru practic, proceduri, combinări de produse pentru un
anume scop, vă invităm la Seminariile noastre profesionale sau să
vizitaţi Centrul Educaţional din Rogaška Slatina.
Nu ezitaţi să contactaţi reprezentantul din România pentru că noi
toţi vom face tot ce putem mai bine ca să primiţi răspunsuri în cel
mai scurt timp.

CEO
Danica Zorin Mijošek

curăţare blândă şi eficientă a tuturor tipurilor de piele
Numai o piele curăţată profund poate absorbi ingredientele produselor de îngrijire.
La etapa de curăţare este foate important:
- să alegeţi produsul adecvat tipului de piele,
- pielea să nu fie agresată în timpul curăţării,
- întotdeauna îndepărtarea produsului de curăţare se face cu apă călduţă,
niciodată cu apă rece sau caldă,
- întotdeauna tonifiaţi,
- aplicaţi un gomaj când e necesar, din când în când.

SOFT PEELING

PEELING

soft gomaj
facial - pentru toate tipurile de
ten, inclusiv tenul sensibil

corporal - pentru toate tipurile
de piele

Ingrediente active principale:
extract de aloe vera, alantoină,
ulei de migdale.
Efect: înlătură blând, deloc
agresiv, celulele moarte. Nu irită
pielea, ceea ce îl face potrivit şi
celor mai sensibile tenuri.
Aplicare: pe pielea umezită, apoi
masaţi uşor timp de 1-2 minute.
Se clăteşte cu o cantitate
suficientă de apă călduţă.

/ 100 ml

Ingrediente active principale:
bază cremoasă cu agenţi abrazivi
fini, extract de muşeţel,
alantoină.
Efect: îndepărtează celulele
moarte din stratul superior şi
menţine hidratarea normală a
pielii.
Aplicare: pentru orice tip de
piele.
- pentru pielea uscată – se aplică
gelul pe pielea umezită, se
masează cca 1 minut pentru
îndepărtarea celulelor moarte;
- pentru pielea grasă – se aplică
pe pielea neumezită, se masează
cca 2 minute, apoi se umezesc
palmele şi se mai masează 1
minut.
În ambele proceduri se
îndepărtează cu suficientă apă
călduţă.

LAPTE
DEMACHIANT

SPUMA DE
CURĂŢARE

PANTHENOL

CAMOMILE

pentru ten normal, ten mixt şi
ten gras

pentru toate tipurile de ten
sensibil

Ingrediente active principale:
panthenol.
Efect: curăţă profund tenul
normal, mixt, gras. Înlătură
excelent reziduurile grase şi
machiajul. Nu deshidratează
pielea. Machiajul rezistent la apă
se va îndepărta cu ALMOND
ulei.
Aplicare: pe faţă, gât şi decolteu,
apoi se masează uşor, astfel ca
impurităţile să fie încorporate. Se
îndepărtează cu apă călduţă.
Apoi se aplică una dintre
loţiunile tonice CLEAN UP. În
cazul unui ten extrem de gras se
poate folosi loţiunea ACNE.

Ingrediente active principale:
extract de muşeţel, bisabolol.
Efect: spuma este ideală pentru
orice tip de ten sensibil.
Acţionează profund, inclusiv
asupra comedoanelor,
degresează. Nu afectează
echilibrul hidrolipidic şi nu irită
pielea.
Aplicare: pe faţa umedă. Masaţi
usor cu mişcări circulare.
Îndepărtaţi cu apă călduţă.
Aplicaţi apoi CLEAN UP
Camomile Sensitive Loţiune
hidro-tonică sau ALOE VERA
spray.

/ 200 ml
/ 450 ml
/ 500 ml

LAPTE
DEMACHIANT
LIGHT
CAMOMILE
pentru ten uscat şi ten sensibil
Ingrediente active principale:
extract de muşeţel, panthenol,
vitamina E, extract de
hamamelis, bisabolol.
Efect: blând, dar eficient, înlătură
impurităţile şi machiajul. Nu
deshidratează şi nu irită pielea.
Machiajul rezistent la apă se va
îndepărta cu ALMOND ulei.
Aplicare: pe faţă, gât şi decolteu,
apoi se masează uşor astfel ca
impurităţile să fie încorporate. Se
îndepărtează cu apă călduţă.
Apoi se aplică Loţiunea tonică
CLEAN UP Camomile Sensitive.
Pentru calmare şi senzaţia de
reîmprospătare utilizaţi ALOE
VERA spray.

LOŢIUNE HIDROTONICĂ SENSITIVE
CAMOMILE
calmează & hidratează
fără alcool
Ingrediente active principale:
extract de muşeţel, bisabolol,
vitamina E, factori naturali de
hidratare (NMF).
Efect: calmează după curăţare,
hidratează şi reface echilibrul şi
pH-ul natural. Utilizată ca o
mască va calma orice semne de
iritaţie.
Aplicare: după curăţarea tenului
sensibil sau uscat.

/ 500 ml

LOŢIUNE TONICĂ
LOŢIUNE TONICĂ
EXTRA-HIDRATANTĂ HIDRATANTĂ ŞI
CMF
REGENERANTĂ
hidratează intens & tonifică
fără alcool

VITAMINA A

Ingrediente active principale:
chitosan.
Efect: hidratează profund,
conferind pielii tonus şi efect de
lifting. Reface pH-ul natural,
echilibrează şi pregăteşte pielea
pentru absorbţia ingredientelor
active ale produselor de îngrijire.
Aplicare: după curăţarea profundă
a tenului sau în timpul
tratamentului (în special în cazul
tenului deshidratat sau atrofic), se
aplică şi se aşteaptă câteva
momente ca pielea să o absoarbă.
Pentru o hidratare intensă a
tenului uscat se poate utiliza ca o
compresă sau se poate pulveriza
pe faţă. De asemenea, este
indispensabilă la prepararea
măştilor speciale Polymoist sau a
plasturilor.

Ingrediente active principale:
vitamina A şi E, factori naturali
de hidratare.
Efect: este important de aplicat
loţiunea după curăţare pentru
pielea cu nevoi mai mari de
hidratare şi de amplificare a
regenerării. După aplicare pielea
capătă tonus şi este pregătită
pentru îngrijirile următoare.
Aplicare: după curăţare
profundă. Pentru o hidratare
intensă a tenului uscat se poate
utiliza ca o compresă sau se
poate pulveriza pe faţă.

hidratează & regenerează &
tonifică
fără alcool

/ 500 ml
/ 500 ml
/ 500 ml

CREMĂ HIDRATANTĂ
pentru ten gras sensibil
calmează & protejează
Ingrediente active principale:
bisabolol, vitamina E, ulei de
avocado, aloe vera gel concentrat,
suc de castravete, panthenol,
alantoină.
Efect: conferă tenului agenţi
hidratanţi şi numeroşi nutrienţi,
calmează, protejează împotriva
factorilor de mediu şi
împrospătează.
Aplicare: pentru îngrijirea tenului
gras sensibil, în timpul
tratamentului sau la finalul lui. Se
poate utiliza la masaj, astfel
imbunătăţindu-se absorbţia
ingredientelor active. În cazul
tenului cuperozic adăugaţi câteva
picături de Extra-Sensitive Serum
Anticuperozic în cremă.

/ 200 ml

CREMĂ NUTRITIVĂ
pentru ten uscat sensibil
calmează & protejează

îngrijire delicată şi completă pentru
toate tipurile de ten sensibil
Tenurile sensibile au nevoie de o alegere atentă a programelor de
îngrijire ce se vor aplica acestora, de cele mai multe ori cazuri cu
numeroase probleme. Îngrijirea acestora va însemna:
- calmarea pielii la nivelul tuturor straturilor,
- protejarea pielii impotriva radicalilor liberi,
- stimularea regenerării celulare,
- hidratarea, hrănirea pielii,
- construirea unui film lipidic protector la nivelul epidermei,
- refacerea fermităţii structurii cutanate.

Ingrediente active principale:
bisabolol, unt de shea, uleiuri de
avocado, de germeni de grâu, de
migdale, de măceşe, de alune,
vitamine E şi A, ceramide, aloe
vera gel, alantoină, panthenol.
Efect: oferă pielii îngrijire nutritivă
şi regenerantă, protecţie şi
calmare. Restabileşte echilibrul
hidro-lipidic şi ajută la încetinirea
procesului de îmbătrânire
cutanată.
Aplicare: pentru îngrijirea tenului
uscat sensibil, în timpul
tratamentului sau la finalul lui. Se
poate utiliza la masaj, astfel
îmbunătăţindu-se absorbţia
ingredientelor active. În cazul
tenului cuperozic adăugaţi câteva
picături de Extra-Sensitive Serum
Anticuperozic în cremă. De
asemenea, pentru tenul uscat se
poate utiliza şi ca bază pentru
Masca Termo-modelantă.

/ 200 ml

KAROTIN
pentru toate tipurile de ten, după
30 ani sau la apariţia primelor riduri
testat dermatologic
Aceste produse au fost formulate astfel încât:
- să stimuleze metabolismul şi să regenereze celulele
epidermale,
- să îmbunătăţească aportul de hidratare şi să protejeze
impotriva pierderilor excesive de apă,
- să ofere efect de lifting, netezirea ridurilor superficiale şi
reducerea celor profunde.

MASCĂ NUTRITIVĂ
antirid & efect lifting
hidratare & regenerare
Ingrediente active principale:
fitoproteine, uleiuri de seminţe
de soia, de germeni de grâu,
extract de nalbă, β-caroten,
extract de ulei de morcov, ulei
de bergamote, vitamine A şi E.
Efect: conferă hidratare, hrănire
şi vitamine tenului uscat, matur,
cu tendinţă la descuamare.
Aduce prospeţime şi putere de
regenerare accelerată.
Aplicare: în strat subţire pe faţă,
gât şi decolteu. Se îndepărtează
resturile neabsorbite după 15-20
minute. Se poate utiliza şi ca
bază pentru Masca termomodelantă. De asemenea, la
tratamentul cu alfa-hidroxiacizi
de fructe.

/ 200 ml

CREMĂ INTENS
HIDRATANTĂ

CREMĂ ACTIV
REGENERANTĂ

antirid & efect lifting
hidratare & regenerare

antirid & efect lifting
hidratare & regenerare

Ingrediente active principale:
vitamina A, complex hidratant,
ceramide, vitamina E, panthenol,
alantoină, extract de morcov, ßcaroten, uleiuri de avocado şi de
portocale, squalan din ulei de
măsline, sevă de aloe vera.
Efect: hidratează profund pielea.
Amplifică elasticitatea, tonusul şi
puterea de regenerare.
Aplicare: în timpul tratamentului
sau la finalul lui, pentru îngrijirea
tenului normal sau gras, impur.
De asemenea, la tratamentul cu
alfa-hidroxiacizi de fructe.

Ingrediente active principale:
Cera Derm Complex, vitamina A
şi E, panthenol, uleiuri de
avocado de măceşe, unt de shea,
squalan, ß-caroten, extract de
ulei de morcov, extract de nalbă,
sevă de aloe vera.
Efect: stimulează regenerarea
celulelor epidermale,
îmbunătăţeşte şi fortifică
structura cutanată. Regenerează
şi menţine hidratarea în toate
straturile cutanate. Netezeşte
ridurile superficiale şi reduce
adâncimea celor profunde.
Aplicare: în timpul tratamentului
sau la finalul lui, pentru îngrijirea
tenului uscat sau matur. Se poate
utiliza şi ca bază pentru Masca
Termo-modelantă.

/ 200 ml

/ 200 ml

ALMOND
pentru tenul uscat,
matur, senil
testat dermatologic
Încrederea în valorile naturii şi cunoaşterea
nevoilor tenului uscat şi ale tenului obosit, în
dorinţa de a reface prospeţimea şi aspectul tânăr,
au facut ca laboratorul nostru de cercetare şi
dezvoltare să formuleze produse care reprezintă
un “tezaur” de ingrediente bioactive – proteinele
şi uleiul de migdale, mierea, lăptişorul de matcă.

ALMOND CREMĂ
MULTIACTIVĂ
pentru ten uscat, ten obosit
revitalizare & protecţie
Ingrediente active principale:
proteine de migdale, ulei de
migdale, ulei de avocado, ulei de
germeni de grâu, vitamina E şi
vitamina A, unt de shea, extract de
miere, extract de lăptişor de
matcă.
Efect: accelerează regenerarea
cutanată, hidratează profund şi
hrăneşte în mod generos.
Amplifică mecanismele imunitare
ale pielii, menţinând timp
îndelungat vitalitatea şi relaxarea.
Aplicare: special formulată pentru
un masaj de lungă durată, pentru
tenul uscat şi tenul obosit. Se
poate aplica şi la finalul
tratamentului la aceste tipuri de
ten.

/ 200 ml

– aprobat ecocert*
hidratare naturală, profundă şi de lungă durată
Noua linie de produse profesionale hidratează profund pielea, deoarece structura moleculară a
acidului hialuronic pătrunde adânc în straturile profunde ale pielii şi stimulează formarea de celule
noi, care asigură două proteine majore în piele: colagenul şi elastina.
Linia se bazează pe o formulă patentată revoluţionară de acid hialuronic 100% natural, care ajută la
restabilirea nivelului de hidratare a pielii, are efect imediat de lifting facial, cu refacerea fermităţii,
elasticităţii şi a tonusului, caracteristice vârstei tinere. Trăsăturile faciale sunt restaurate, pielea devine
moale, netedă, catifelată, efectul durând peste 24 de ore. Deci important este ca orice clientă să
utilizeze şi produsele pentru acasă. Nu uitaţi: efectul este imediat, profund şi de durată, iar continuarea
aplicării acasă înseamnă continuarea efectului şi îmbunătăţirea de durată a aspectului.
Formula patentată de acid hialuronic:
- este 100% ingredient natural,
- acţionează instant şi cu rezultate pe termen lung,
- în conformitate cu standardele Ecocert,
- ingredient activ patentat din surse regenerabile,
- obţinut prin procesul de biotehnologie cu ajutorul bacteriilor benefice nemodificate genetic, bazat pe
producţie naturală,
- are o greutate moleculară mică de 15-50 kDa,
- capabil de a penetra intens epiderma şi derma, alăturându-se nivelului de hidratare dat de hidratarea
internă, prin ingestie echilibrată.
Gama HYALURON nu conţine parabeni, parafină, silicon, coloranţi etc.

HYALURON Fiole
vezi VITA DERMA pagina 17

675 / 5 x 1,5 ml

HYALURON 24h
CREMĂ
pentru ten normal, mixt
hidratare de lungă durată &
fermitate
non-comedogenică
Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
(patentat, cu molecula mică 1550 kDa), carnosină, sevă de Aloe
vera, panthenol.
Efect: pentru îngrijirea tenului
normal, mixt, deshidratat şi a
pielii gâtului şi a decolteului.
Hidratează intens, de lungă
durată straturile profunde ale
pielii. Stimulează regenerarea
celulară exact la nivelul unde se
formează proteinele cele mai
importante: colagenul si elastina.
Testele clinice in vivo şi in vitro
arată că pielea devine vizibil mai
intens hidratată, fermă, netedă şi
cu tonus îmbunătăţit.
Aplicare: în timpul tratamentului
la masajul tenului normal, mixt
sau la finalul tratamentului.
Pentru rezultate optime se
utilizează în combinaţie cu
fiolele şi masca, precum şi cu
produsele de curăţare din gamă.

726 / 50 ml
724 / 200 ml

HYALURON 24h
CREMĂ

HYALURON
HIDRO-MASCĂ

pentru ten uscat
hidratare de lungă durată &
fermitate

pentru fata, gat si decolteu
hidratare intensă şi profundă,
fermitate

Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
patentat, cu molecula mică 1550 kDa, complex de ceramide 1,
3, 6, polizaharide de seminţe de
Cassia Angustifolia, ulei de
seminţe de Limnanthes, sevă de
Aloe vera, beta-glucan,
panthenol.
Efect: hidratează tenul uscat şi
zonele foarte uscate ale pielii
gâtului şi a decolteului.
Restabileşte funcţia de protecţie
a pielii şi tonusul tenului obosit,
reduce semnele de îmbătrânire
cutanată. Stimulează regenerarea
celulară exact la nivelul unde se
formează proteinele cele mai
importante: colagenul si elastina.
Testele clinice in vivo şi in vitro
arată că pielea devine vizibil mai
intens hidratată, fermă, netedă şi
cu tonus îmbunătăţit.
Aplicare: în cazul tenului foarte
deshidratat se combină, în cadrul
tratamentului, cu fiola şi
hidromasca, precum şi cu
produsele de curăţare din gamă.
Recomandăm un masaj de 30
minute cu o cantitate mai
generoasă de cremă. Ideală
pentru toate tratamentele de
hidratare, ca îngrijire si protecţie
pentru pielea uscată.

Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
patentat, cu molecula mică 1550 kDa, beta-glucan, panthenol,
extract de rădăcină de Ginseng.
Efect: acid hialuronic 100%, cu
greutate moleculară mică,
penetrabil, capabil să
promoveze intens o hidratare
optimă şi de lungă durată în
straturile profunde ale pielii.
Vitalizează şi consolidează
capacitatea de a menţine nivelul
de hidratare. Măreşte rezistenţa
la stres, radiaţii UV, îmbătrânire.
Pielea capătă aspect proaspăt,
strălucitor, sănătos.
Aplicare: pe faţă, gât şi decolteul
demachiate şi tonifiate în
prealabil şi lăsaţi să acţioneze
20 minute. Se îndepărtează cu
apă calduţă. Apoi aplicaţi
creama Hyaluron adecvată
tipului de ten. Pentru rezultate
maxime utilizaţi în timpul
tratamentului şi fiola cu acid
hialuronic.

727 / 50 ml
725 / 200 ml

728 / 200 ml

CLEAN UP HYALURON

LAPTE
DEMACHIANT
pentru toate tipurile de ten
curăţare şi îndepărtarea
machiajului
Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
patentat, cu molecula mică
15-50 kDa, complex de uleiuri
nutritive.
Efect: curăţarea eficientă şi
neagresivă a tenului, a pielii
gâtului şi a decolteului. Nu
usucă pielea si nu irită.
Utilizare: se aplică pe piele, se
masează pentru a încorpora
impurităţile şi machiajul. Se
clăteşte cu apă călduţă şi apoi
este esenţial să se folosească
HYALURON hydro-tonic.

410 / 200 ml
CLEAN UP HYALURON

HYDRO-TONIC
loţiune tonică pentru toate
tipurile de ten
hidratare profundă şi de
ultra-durată
Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
(patentat, cu molecula mică 1550 kDa), panthenol.
Efect: amplifică intens hidratarea
optimă şi de lungă durată în
straturile profunde ale pielii,
conferindu-i tonus. După
tonifiere pielea este perfect
pregătită pentru absorbţia
componentelor active.
Utilizare: după curăţarea
perfectă cu laptele demachiant
se tonifică repetat pentru a
pregăti la maxim acceptarea de
ingrediente naturale din
produsele care urmează în
tratament. Este o loţiune tonică
perfectă în special pentru
tratamentele la care utilizăm
fiolele din gamele VITA DERMA
sau GOLD 24k LUXURY.

411 / 200 ml

Numeroasele ingrediente active naturale care sunt “inima” formulărilor, au fost alese
bazându-ne pe profundă cunoaştere profesională a caracteristicilor acestora.
Excepţionala simbioza este reflectată în efectele sinergice, în mod special ale “Chitosan
Moisturizing Factor”, care asigură pielii hidratare, nutrienţi de înaltă calitate şi protecţie
efectivă împotriva ridării timpurii.
Factorul de hidratare Chitosan – CMF – este un excepţional substitut de colagen (înainte
fiind extras din piele de viţel). CMF este un polizaharid de natură marină, mai precis: se
extrage din crabul de mare. CMF stimulează sinteza de colagen şi, de asemenea, are o
imensă putere de captare a apei şi creează o barieră la nivel cutanat care previne
evaporarea excesivă a apei, ceea ce duce la menţinerea de durată a efectului de lifting şi a
netezirii ridurilor. În medicină se utilizează cu succes la recuperarea după arsuri.

ten frumos şi vitalizat după 35 de ani
CREMĂ PENTRU CONTURUL OCHILOR
antirid activ & efect lifting
hidratare de durată & stimulare a sintezei de colagen
Ingrediente active principale: chitosan, ß-glucan, extract de
ghimpe, ulei de seminţe de struguri, vitamina E, extract de
ovăz.
Efect: netezirea ridurilor existente şi prevenirea apariţiei de noi
riduri, prin hidratarea şi păstrarea nivelului de hidratare pentru
o lungă perioadă de timp. Stimulează sinteza de colagen,
îmbunătăţeşte circulaţia locală şi reduce cearcănele.
Aplicare: cu masaj delicat în cadrul tratamentului sau pentru
tratamentul special al conturului ochilor, după aplicarea
plasturilor Polymoist cu caviar. Se poate utiliza şi ca mască,
prin aplicare în strat subţire, iar după 20 minute de acţionare
se masează până la absorbţie. La salon sau pentru continuarea
tratamentului acasă.

/ 15 ml

CREMĂ EXTRA HIDRATANTĂ

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ

efect lifting
hidratare de durată & protecţie

pentru ten foarte uscat
efect lifting
hidratare de durată & regenerare

Ingrediente active principale: chitosan, extract de
nalbă, ulei de jojoba, ulei de avocado, unt de shea,
vitamina E.
Efect: hrăneşte şi hidratează tenul matur şi tenul
normal, cu tendinţă la deshidratare. Netezeşte ridurile
superficiale şi le reduce vizibil pe cele profunde. Pielea
devine mai fermă şi mai elastică, iar procesul natural
de îmbătrânire este încetinit.
Aplicare: la masajul tenului normal sau uscat
deshidratat, îmbunătăţind absorbţia ingredientelor
active, sau aplicare pe faţă, gât şi decolteu la finalul
tratamentului tenului uscat, matur.

/ 200 ml

/ 50 ml

Ingrediente active principale: chitosan, ulei de germeni de grâu, ulei de jojoba, ulei de
avocado, extract de nalbă, vitamina E.
Efect: hrăneşte tenul matur, tenul uscat sau obosit, reface nivelul natural de hidratare şi
previne pierderea excesivă de apă. Conferă tenului energie, fortifică autoprotecţia
împotriva îmbătrânirii. Utilizarea regulată va conferi pielii un aspect neted, ridurile fine
fiind eliminate şi cele adânci diminuate. Îmbunătăţeşte elasticitatea şi previne apariţia
de noi riduri.
Aplicare: pentru masaj, fapt ce face ca ingredientele active să fie şi mai bine absorbite,
sau la final de tratament pentru tenul profund deshidratat, tenul matur ca alternativă la
crema extra hidratantă, aplicându-se pe faţă, gât şi decolteu. De asemenea, se poate
folosi şi ca bază pentru Masca termo-modelantă.

/ 200 ml

/ 50 ml

fantezie LUXURIANTĂ anti-age
„Aurum” este denumirea latină a acestui metal preţios, simbolizând soarele şi care a atras mereu oamenii, mai puternic
decât un magnet. Datorita rarităţii sale, a strălucirii şi a persistenţei a devenit extrem de apreciat ca simbol al puterii,
bogăţiei şi al frumuseţii în toate culturile.
Noua linie profesională cu aur GOLD 24 Ka LUXURY are adăugate particule mici de aur pur, din adâncurile ascunse ale
interiorului Pamântului în ideea de a aduce energie pozitivă la nivelul pielii, reflecţia de lumină moale a tenului şi
învelirea cu o strălucire de lux pentru un farmec intens.
Datorită nivelului energetic stimulează energia vitală cutanată, astfel încât tratamentul cu aur devine un privilegiu.
Un PRIVILEGIU pentru cele ce merită mult mai mult!!!
Prin urmare, linia GOLD 24 Ka este ideală pentru îngrijire profesională în salon, centre wellness şi spa-uri, dar şi de
îngrijire la domiciliu, desigur, tuturor celor care doresc să îşi "aurească” pielea" şi să se bucure de anii lor de „aur”.
O dată cu dezvoltarea de tehnologii moderne, particulele microscopice de aur pur sunt activate căpătând un plus faţă de
proprietăţile sale excelente. Utilizarea aurului a primit o nouă dimensiune în produsele cosmetice. Aurul şi-a demonstrat
efectul de întinerire a pielii, de netezire a ridurilor şi de îmbunătăţire a tonusului. Pielea sub efectul aurului devine
evident mai netedă şi capătă un luciu frumos şi sănătos.
Efectele aurului la nivel cutanat: întinerirea pielii, reducerea ridurilor, tonusul pielii imbunatatit. Atunci când se aplică
pe piele, se activează electronii din celulele cutanate. Odată stabilită activarea, începe procesul de comunicare celular
(cu efect de promovare a reînnoirii şi multiplicării celulelor).
Fenomenul are un impact pozitiv:
- se opreşte degradarea de colagen şi elastină, care sunt piatra de temelie ce conferă pielii, în mod natural,
fermitate si elasticitate,
- se intensifică circulaţia sanguină la nivel cutanat, se reducere nivelul de radicali liberi,
- se stabileşte o protecţie faţă de factorii de stres externi care cauzează îmbătrânirea cutanată,
- reflectă şi refractă lumina, creând o iluzie optică strălucitoare, un aspect mai tânăr al pielii şi maschează
imperfecţiunile sale.
Gama GOLD 24 Ka LUXURY nu conţine parabeni, silicon etc.

(IUM)
LUXURY FIOLE

LUXURY CREMA
DE NOAPTE

LUXURY WARM PACK

pentru orice tip de ten,
antirid, fermitate şi lifting

Crema de noapte de lux pentru "anii de
aur" – pentru tenul normal si tenul uscat,
după 30 de de ani.

Ingrediente active: ceară de albine şi
ulei de jojoba.
Efect: masca este extrem de hrănitoare,
amplifică efectul de hidratare a pielii şi îi
conferă catifelare, elasticitate şi protecţie.
Are un efect benefic de calmare a pielii şi
creşte absorbţia ingredientelor active din
produsele cosmetice aplicate anterior şi
cele proprii. Oferă amplificare excelentă
pentru orice mască, mai ales cele
nutritive.
Aplicare: se încălzesc în încălzitor cca
40 g. Se aplică peste masca cremoasă din
gamă (aplicată în strat mai generos), cu
ajutorul unei măşti preformate textile, pe
care o pensulăm cu cele 40g de mască
termică încălzită. Se lasă să acţioneze
cca 15-20 minute. Apoi se îndepărtează.
Se masează uşor resturile de mască
cremoasă şi doar se şterge surplusul
neabsorbit, nu se îndepărtează cu apă. Se
poate utiliza şi corporal. Nu se
recomandă persoanelor cu probleme
vasculare faciale.

Ingrediente active principale: aur pur,
isoflavone, beta-glucan, panthenol.
Efect: hidratare intensă şi de durată, efect
lifting. Conferă un aspect fără riduri de
expresie.
Utilizare: la procedurile de ionizare
(semnul +), ultrasunete, masaj (manual
sau cu aparatură). Agitaţi fiola înainte de
utilizare. Se aplică pe faţa bine degresată
(cu spumă demachiantă). Repetaţi mai
multe pulverizări cu Aloe Vera spray sau
altă loţiune tonică adecvată, indiferent de
metoda de utilizare aleasă. Pentru
rezultate optime recomandăm şi
continuarea tratamentului acasă cu fiole
(ca serum) - preferabil în cure de minim
7 zile.

754 / 5 x 1,5 ml

Ingrediente active principale: aur pur,
isoflavone, ulei de seminţe de
Limnanthes, polizaharide de seminţe de
Senna, beta-glucan, seva de Aloe vera,
ceramide, Panthenol, vitamine.
Efect: puterea de lux de aur curat, în
sinergie cu isoflavonele vor reduce
gradul de afectare a structurilor cutanate
existente, elastina şi colagenul. Se
amplifică formarea de noi cantităţi de
colagen şi elastină. Formula unică antirid
promovează regenerarea pielii, care va
căpăta un aspect „strălucitor”, tonus
semnificativ îmbunătăţit, iar pielea
devine mătăsoasă, moale şi suplă.
Utilizare: produs de revânzare. Se aplică
pe faţă, gât şi decolteu, demachiate şi
tonifiate. Se poate folosi şi la masajul
facial în timpul tratamentului profesional
la salon, fără a se îndepărta înainte de
aplicarea măştii.

LUXURY CREMA DE ZI
Crema de zi pentru "anii de aur" –
pentru tenul normal, tenul mixt şi tenul
uscat, după 30 de de ani.
Ingrediente active principale: aur pur,
isoflavone, unt de shea, beta-glucan, sevă
de Aloe vera, carnosină, panthenol.
Efect: lifting imediat, hidratare intensă.
Conferă tenului peste 30 de ani un
sentiment de splendid confort.
Îmbunătăţeşte structura cutanată,
amplifică puterea de regenerare, cu
diminuarea ridurilor şi mărirea tonusului.
Conferă aspect întinerit, „strălucitor” de
frumos.
Utilizare: se aplică pe faţă, gât şi
decolteu, demachiate şi tonifiate. Se
poate folosi şi la masajul facial în timpul
tratamentului profesional la salon, fără a
se îndepărta înainte de aplicarea măştii.
La continuarea tratamentului acasă
pentru tenul mixt/gras se poate utiliza
drept cremă de noapte.

751 / 50 ml

Mască termică luxuriantă.

756 / 750 g
752 / 50 ml

LUXURY FOIŢE
pentru orice tip de ten

LUXURY MASCĂ
ÎNTINERIRE
pentru recăpătarea "anilor de aur"
pentru faţă, gât şi decolteu
Ingrediente active principale: aur pur,
isoflavone de soia, ulei de seminţe de
Limnanthes alba (foarte bogat în
vitamine, îndeosebi vitamina E), ulei de
seminţe de soia, polizaharide de seminţe
de Senna (Cassia Angustifolia), unt de
cacao şi de shea, beta-glucan, sevă de
Aloe Vera, beta-caroten şi extract de
morcov, vitamina E, panthenol.
Efect: Combinaţie uimitoare de aur curat
şi de isoflavone care promovează
refacerea tenului uscat şi protejează faţă
de factorii externi de stres ce pot marca
aspectul şi sănătatea cutanată. În
combinaţie cu fiolele preţioase GOLD
24k ajută la intărirea barierei protectoare
a pielii şi, prin absorbţia de substanţe
active, creşte nivelul de hidratare,
elasticitatea şi vitalitatea. După aplicarea
măştii (cu care efectuăm şi un mic
masaj), pielea are aspect de prospeţime,
tonus, cu ridurile mult diminuate.
Utilizare: aplicaţi pe faţă, gât şi decolteu.
Lăsaţi să acţioneze cca 20 minute. Se
îndepărtează cu apă. Poate servi ca
mască de bază, peste care se aplică
următoarea mască termică GOLD 24k
LUXURY WARM PACK.

753 / 200 ml

Ingrediente active principale: aur pur.
Efect: foarte eficient detoxifiant pentru
piele, oferă protecţie suplimentară şi
alungă oboseala. Activează, fac pielea
mai tânără, mai moale şi catifelată.
Utilizare: se aplică după fiolele din gamă
şi serumul VITA DERMA Fluid anti-age
multiactiv cu nanosomi de vitamine
A,C,E (fără parabeni). Aplicăm 2 sau 4
foiţe.

755 / 8/1

AHA
program de peeling cu alfa-hidroxiacizi de fructe
Programul AHA oferă câteva posibilităţi şi cele mai bune rezultate în tratarea anumitor
probleme cutanate, deoarece:
- acţionează ca un peeling organic – AHA serum de reîntinerire & peeling,
- stimulează regenerarea şi oferă pielii hidratare generoasă şi de durată,
- elimină ridurile superficiale şi se vor netezi cele profunde,
- curăţă profund pielea şi reduce dimensiunile porilor dilataţi,
- elimină imperfecţiunile de ordin pigmentar,
- reglează secreţia glandelor sebacee.
Utilizarea produselor programului AHA nu este recomandată în:
- diverse afecţiuni dermatologice,
- capilare dilatate,
- piele extrem de uscată sau subţiată,
- în timpul expunerii la soare.

SPUMĂ DE CURĂŢARE
pentru orice tip de ten
Ingrediente active principale:
poliglucozide.
Efect: curăţă blând, dar foarte
eficient, toate tipurile de ten,
degresează şi pregăteşte pielea
pentru produsele care urmează în
tratament. Este şi un foarte bun
demachiant al ochilor, fără să-i irite.
Aplicare: se utilizează pentru
curăţarea şi degresarea pielii, la
salon sau acasă. Se aplică pe pielea
umedă şi se masează câteva minute.
Se clăteşte cu apă călduţă.

/ 200 ml

CRISTAL LICHID
FLUID
pentru ten gras
Ingrediente active principale:
complex de alfa-hidroxiacizi de
fructe 6,5%, extract de papaya,
concentrat de gel Aloe Vera,
panthenol, vitamina E, selecţie de
uleiuri vegetale.
Efect: fluidul este formulat special
pentru îngrijirea tenului gras.
Stimulează regenerarea cutanată,
reduce dimensiunea porilor dilataţi
şi normalizează secreţia glandelor
sebacee. Acţionează ca un peeling
organic, dar şi hidratează profund
pielea. Se poate utiliza şi ca
depigmentant, inclusiv pentru pete
datorate vârstei şi, de asemenea,
pentru reducerea cicatricilor postacnee. Elimină ridurile superficiale,
le reduce vizibil pe cele profunde.
Tenul devine mai catifelat, cu
aspect strălucitor, luminos,
reîntinerit. NU se utilizează în
combinaţie cu AHA serum.
Aplicare: se curăţă şi se degresează
faţa cu AHA Spumă de curăţare şi
apoi se aplică fluidul.
- de două ori pe săptămână pentru a
pregăti tenul gras pentru tratamentul
cosmetic profesional la salon,
- pe anumite zone: reducerea
imperfecţiunilor de ordin pigmentar
inclusiv cele datorate vârstei,
reducerea cicatricilor post-acneice
etc.,
- seara, ca îngrijire zilnică pentru
tenul gras, în timpul iernii, toamna
târziu sau începutul primăverii.

/ 50 ml

CREMĂ
REGENERANTĂ ŞI
HIDRATANTĂ
pentru ten uscat
Ingrediente active principale:
complex de alfa-hidroxiacizi de
fructe 6,5%, extract de papaya,
vitamina E, panthenol, aloe vera gel
concentrat, unt de shea, selecţie de
uleiuri vegetale.
Efect: formulată pentru tenul uscat
şi pentru cel cu tendinţă de ridare
după vârsta de 30 ani. Stimulează
regenerarea şi hidratează profund,
curăţă, acţionează ca peeling
organic. Elimină ridurile
superficiale, reduce imperfecţiunile
de ordin pigmentar. Tenul devine
mai catifelat, cu aspect strălucitor,
luminos, reîntinerit. Nu se
utilizează împreună cu AHA serum.
Aplicare: Se curăţă şi se degresează
faţa cu AHA Spumă de curăţare şi
apoi se aplică crema.
- de două ori pe săptămână pentru
a pregăti tenul uscat pentru
tratamentul cosmetic profesional
la salon,
- pe anumite zone: reducerea
imperfecţiunilor de ordin
pigmentar inclusiv cele datorate
vârstei, reducerea cicatricilor
etc.
- seara, ca îngrijire zilnică pentru
tenul uscat, în timpul iernii,
toamna târziu sau începutul
primăverii.
Atenţionare: NU se utilizează
pentru ten uscat care, în acelaşi
timp, este şi sensibil sau cuperozic.

SERUM 35 %
serum pentru exfoliere & aspect
întinerit
peeling organic & reîntinerire
Ingrediente active principale:
complex de alfa-hidroxiacizi de
fructe 35%, bază de chitosan gel,
extract de papaya (enzime
proteolitice).
Efect: acţionează ca peeling
organic. Stimulează regenerarea
colagenului din derm, curăţă şi
hidratează profund. Formulat pentru
corectarea îmbătrânirii cutanate
premature, tratamentul tenului
acneic şi eliminarea
imperfecţiunilor de ordin
pigmentar.
Aplicare: după ce se curăţă şi se
degresează pielea cu AHA Spumă
de curăţare, se aplică 5-6 picături de
serum pe faţă şi gât, ori numai pe
anumite zone (aplicare locală). În
funcţie de grosimea pielii, lăsăm 1-2
minute să acţioneze pe piele şi să se
absoarbă. La fiecare aplicare
următoare se măreşte timpul de
acţionare şi absorbţie cu 1-2
minute, astfel încât veţi ajunge la
10-15 minute. Pielea se poate
înroşi, ceea ce înseamnă că sunteţi
aproape de stratul bazal şi nu mai
trebuie să măriţi timpul de
absorbţie. Din acest moment
începeţi, la fiecare aplicare
următoare, să reduceţi timpul de
absorbţie cu 1-2 minute, până
ajungeţi la timpul iniţial de 1-2
minute.
Atenţionări: Serumul se va aplica
numai de către o cosmeticiană
specializată. Şi luaţi orice măsură
pentru a evita contactul cu ochii!

/ 50 ml
/ 30 ml

NEUTRALIZANT
Ingrediente active principale:
soluţie de carbonaţi alcalini.
Efect: este parte importantă şi
necesară a tratamentului, deoarece
este formulat pentru neutralizarea şi
terminarea activităţii serumului
AHA 35%.
Aplicare: mai întâi se clăteşte
abundent cu apă uşor călduţă
serumul după scurgerea timpului de
acţionare. Se aplică Neutralizantul
şi se lasă sa acţioneze timp egal cu
cel de acţionare a serumului AHA.
Se clăteşte cu apă.

/ 200 ml

VITA DERMA
elixir de îngrijire
activă pentru el şi ea
Tenul nostru frumos, pielea frumoasă şi sănătoasă ne
fac să fim percepuţi cu respect. În acelaşi timp sunt o
oglindă a fiinţei noastre, o reflectare a sufletelor
noastre şi o amprentă a vieţilor noastre. Prin urmare,
procesele naturale de îmbătrânire trebuie încetinite şi
stresul cu efect inestetic trebuie înlăturat, pentru a
schimba îngrijorarea sau nemulţumirea personală atât
a femeilor, cât şi a bărbaţilor.
Preparate speciale VITA DERMA asigură imediat şi
eficient recăpătarea aspectului tânăr, indiferent de sex
sau de sezon. Efectul de reînnoire la nivel celular şi
revitalizarea rapidă, vor îmbunătăţi orice ten obosit.
Acţionează ca un ELIXIR al tinereţii.

VITA DERMA FIOLE
– magia frumuseţii, cu efecte incredibile
Noile produse – fiolele - sunt într-adevăr speciale: au acţiune
puternică la nivel celular, conţin ingrediente active concentrate
care lucrează rapid şi cu efect vizibil, aceste ingrediente active
nu au doar concentraţie mare, dar au şi molecule suficient de
mici, care au capacitatea de absorbţie optimă în piele şi
eficienţă extrem de mare. În plus, au toleranţă excelentă.
În consecinţă, sunt nepreţuite atunci când pielea are nevoie de
eficienţă imediată, de exemplu în situaţii de stres sau
deteriorare agravată sau o soluţie rapidă la evenimente
deosebite din viaţă.
Fiolele furnizează imediat îngrijire a dermului, conferind
energie, netezirea ridurilor, hidratare si aspect proaspăt, lucios,
tânăr. Acestea sunt esenţiale, de exemplu, pentru îngrijirea
conturului ochilor.
Rezultate optime şi satisfacţie se realizează prin utilizarea timp
de 7 până la 14 zile (tratamente cosmetice, eventual cu
continuare acasă). Sunt uşor de utilizat şi sunt ideale pentru
atragerea clientelor către salonul dvs de infrumuseţare şi
fidelizarea acestora. Nu veţi da greş.
Fiolele VITA DERMA sunt extrem de eficiente, în plus:
- NU conţin ulei de parafină, vaselină, silicon,
- NU conţin parfum,
- NU conţin conservanţi (cu excepţia Collagen),
- sunt formulate pentru galvanoderm (ionizări), ultrasunete sau
pentru masaj manual/cu vacuum.
Legenda pentru aplicarea fiolelor:
I ionizări cu setare (-) şi/sau (+)
U ultrasunete
M masaj

FLUID MULTIACTIV

SERUM ANTI-STRESS

anti-age
încetinire a proceselor de
îmbătrânire cutanată

efect “ice”
anti-stress & reîntinerire

Ingrediente active principale:
nanosomi ACE, carnosină, betaglucan, ulei de jojoba, bisabolol,
extracte de Ginkgo biloba şi
hamamelis, ulei esenţial de
geranium.
Efect: Prin penetrarea “în
cascadă” este conferită o îngrijire
completă şi de durată. Se
transportă şi se activează
ingredientele în straturile unde
celulele primesc în mod natural
elementele nutritive şi unde,
implicit, se află sursa ridurilor.
Stimulează regenerarea şi
neutralizează eficient puterea
distructivă a radicalilor liberi.
Protejează împotriva razelor UV
şi are putere excepţională de
hidratare şi de fermitate.
Aplicare: ca bază pentru orice
tip cremă sau mască, ori înainte
de tratamente cosmetice
aromaterapeutice.

Ingrediente active principale:
biocomplex de fitoamine, unt de
cacao, extract de Ginseng, Aloe
vera şi Ginkgo biloba, ceramide,
vitaminele A şi E.
Efect: relaxare cutanată, redă
aspectul proaspăt şi tânăr. După
utilizare regulată, pielea este mai
rezistentă în faţa factorilor
stresanţi interni şi externi. Pielea
îmbătrânită prematur recapătă
vitalitate. Datorită efectului plăcut
de răcoare şi tonus relaxează
intens, fizic şi psihic.
Aplicare: cu masaj delicat,
înainte de aplicarea unei creme
sau ca bază pentru o mască.
Sfătuiţi clienta să utilizeze
serumul în cadrul îngrijirii zilnice
sau când simte nevoia să reducă
stressul psihic sau fizic.

116 / 30 ml

SERUM PENTRU
CONTURUL
OCHILOR
reducere riduri „botox-like”,
cearcăne şi edeme
Ingrediente active principale:
Deepalină® (dermorelaxant cu
mecanism similar Botox-ului),
stimulant al sintezei de colagen,
acid hialuronic, complex de
extracte vegetale, vitamina A.
Efect: eliminarea ridurilor
superficiale şi reducerea celor
profunde, eliminarea
cearcănelor, reducerea pungilor
de sub ochi. Cele mai bune
rezultate se observă după 3
săptămâni, deci sfătuiţi clienta să
utilizeze serumul şi acasă.
Aplicare: pe conturul ochilor,
apoi masaţi blând, cu mişcări
circulare ori cu netezire în zigzag.

115 / 15 ml

9992 / 100 ml

(IUM) HYALURON

(M) COLLAGEN

(IU) ACNE

fiole pentru hidratare intensă,
profundă şi protecţie UV

efect lifting şi de umplere a
ridurilor

efect antibacterian şi de reglare a
tenului gras, impur

Ingrediente active principale:
acid hialuronic 100% natural
(patentat, cu molecula mică 1550 kDa), pantenol, beta-glucan.
Efect: hidratează intens pe
termen lung, oferă protecţie
împotriva pierderii de hidratare,
stimulează sinteza proprie de
colagen, atenuează semnele de
îmbatrânire prematură.
Aplicare: pe faţa în prealabil
demachiată şi degresată cu
spumă. Înainte de aplicarea fiolei
nu folosiţi loţiune tonică.
Conţinutul fiolei se aplică pe faţă
şi gât, se omogenizează uşor cu
vârful degetelor. Pentru o mai
mare penetrare se efectuează o
ionizare cu setare minus (-) sau o
şedinţă de ultrasunete. Nu uitaţi
în timpul procedurii să hidrataţi
intens pielea cu loţiune tonică
adecvată sau cu Aloe vera spray.

Ingrediente active principale:
microsfere de colagen marin,
serină, alanină, carnosină,
vitamine E si A.
Efect: eficacitatea efectului de
lifting este observat imediat,
ridurile sunt vizibil reduse.
Tonusul cutanat este îmbunătăţit
după aplicare, pielea este
tonifiată, netedă şi cu aspect
reîntinerit.
Aplicare: pe faţa în prealabil
demachiată şi degresată cu
spumă. Înainte de aplicarea fiolei
nu folosiţi loţiune tonică. Se
aplică Masca energizantă R (rol
hiperemic), care trebuie să
acţioneze în cca 5-7 minute.
Clienta simte uşoare furnicături,
apare hiperemie. Îndepărtaţi cu
apă uşor rece şi uscaţi pielea cu
un şerveţel. Conţinutul fiolei se
aplică pe faţă şi gât, se
omogenizează uşor cu vârful
degetelor. Apoi se maseaza
manual sau cu aparatură.
Continuaţi cu aplicarea Vita
Derma fluid multiactiv cu efect
anti-imbatranire.

Ingrediente active principale: acid
salicilic, complex de uleiuri
esenţiale de muşeţel, arbore de
ceai, mentă, lavandă, geranium,
rozmarin şi de busuioc, panthenol,
bisabolol.
Efect: rezolvă eficient problemele
tenului impur, cu acnee. Curăţă
glandele sebacee înfundate şi
accelerează constricţia porilor
curăţaţi. Nu se recomandă pentru
adolescenţii sub 15 ani, femeile
însărcinate şi femeile care
alăptează!
Aplicare: pe faţa în prealabil
demachiată şi degresată cu spumă.
Înainte de aplicarea fiolei nu
folosiţi loţiune tonică. Se aplică
Masca energizantă R (rol
hiperemic), care trebuie să
acţioneze în cca 7-10 minute.
Clienta simte uşoare furnicături,
apare hiperemie. Îndepărtaţi cu apă
uşor rece şi uscaţi pielea cu un
şerveţel. Pentru o mai mare
penetrare se efectuează o ionizare
cu setare minus (-) sau o şedinţă de
ultrasunete. Nu uitaţi în timpul
procedurii să hidrataţi intens pielea
cu Aloe vera spray. În lunile de
vară, pentru a proteja pielea
împotriva radiaţiilor UV folosiţi
produsele de protecţie solară Sun
Care.

675 / 5 x 1,5 ml

673 / 5 x 1,5 ml

663 / 5 x 1,5 ml

(IUM) VIT-AMIN
COMPLEX
vitalizare şi regenerare
Ingrediente active principale:
aminoacizi alanină, serină,
vitamine A, E.
Efect: vitalizarea pielii mature
sau tinere, care sunt zilnic
expuse la stres, suprasolicitare
fizică, mentală sau fumat, solar
etc. Nu se recomandă pentru
femeile însărcinate şi femeile
care alăptează!
Aplicare: pe faţa în prealabil
demachiată şi degresată cu
spumă. Înainte de aplicarea fiolei
nu folosiţi loţiune tonică.
Conţinutul fiolei se aplică pe faţă
şi gât, se omogenizează uşor cu
vârful degetelor. Apoi se
masează manual sau cu cupele.
Pentru o mai mare penetrare se
efectuează o ionizare cu setare
minus (-,+) sau o şedinţă de
ultrasunete. Nu uitaţi în timpul
procedurii să hidrataţi intens
pielea cu loţiune tonică adecvată
sau cu Aloe vera spray.

674 / 5 x 1,5 ml

Numai cu o îngrijire profesională putem ajuta ca
majoritatea clienţilor să facă faţă problemelor legate de
tenul acneic. Doar aproximativ 15% au nevoie de
tratament medical.
Produsele incluse în programul ACNE, ingredientele gamei
îndeplinesc toate cerinţele pentru a îmbunătăţi şi a
completa tratamentul antiacneic sau gras, impur, datorate
hipersecreţiei seboreice. Gama ACNE este potrivită şi
pentru faţă şi pentru corp.

Program antiacneic pentru faţă şi corp
SPUMĂ DE
CURĂŢARE

LOŢIUNE
ANTIACNEICĂ

MASCĂ
ANTIACNEICĂ

CREMĂ CU OXID DE
ZINC

pentru ten gras, impur, acneic
curăţare profundă

pentru ten gras, impur, acneic
reîmprospătează, efect antiseptic
& astringent
fără parfum

pentru ten gras, impur, acneic
efect antiseptic & stimularea
circulaţiei sanguine locale
fără parfum

pentru ten gras, impur, acneic
calmare & acţiune antiseptică
fără parfum

Ingrediente active principale:
complex activ de hidratare,
camfor, inositol, ulei esenţial de
pin, vitamina B3.
Efect: înlătură urmele grase şi
reîmprospătează excepţional
pielea. Acţionează ca astringent şi
antiseptic. Stimulează circulaţia
sanguină locală, ajutând astfel
mecanismele sistemului imunitar
local. Menţine nivelul normal de
hidratare şi reechilibrează
funcţiile cutanate.
Aplicare: cu dischetă demachiantă
îmbibată, pe pielea curăţată
anterior cu spuma. Se poate folosi
şi pe umeri, spate, piept, fese prin
tamponarea zonelor afectate.
Efectul loţiunii poate fi mărit
folosind o compresă îmbibată şi
aplicată pentru câteva minute. Se
poate utiliza şi la pensat.

Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de lavandă,
cimbru, bergamote şi rozmarin,
extracte de muşeţel, nalbă şi
arnică, ulei de germeni de grâu.
Efect: curăţă şi dezinfectează în
profunzime, are acţiune
antiseptică şi astringentă.
Ingredientele cu acţiuni
armonizate stimulează şi
circulaţia sanguină locală,
contribuind la amplificarea
mecanismelor imunitare locale.
Aplicare: în strat subţire şi apoi
îndepărtaţi după 15-20 minute
cu apă călduţă. Înainte de
aplicarea măştii se poate face un
drenaj limfatic facial. Împreună
cu ACNE Crema cu oxid de zinc
se poate utiliza ca bază pentru
Masca Termo-modelantă.

Ingrediente active principale:
ulei de arbore de ceai,
poliglucozide.
Efect: spuma de curăţare
deschide porii şi îi curăţă
profund eliminând impurităţile şi
excesul de sebum, eliminând
celulele moarte. Calmează şi
reechilibrează secreţia de sebum,
dar şi nivelul de hidratare.
Aplicare: se aplică spuma pe faţa
umezită, iar cu mişcări circulare,
blânde pe faţă (şi gât şi decolteu
dacă e necesar) se masează uşor
pentru emulsionarea
impurităţilor, se îndepărtează cu
apă călduţă. Pentru acasă se
poate utiliza zilnic pentru faţă,
dar şi pentru umeri, spate sau
piept.

/ 200 ml

Ingrediente active principale:
extract de hamamelis, ulei
esenţial de arbore de ceai,
alantoină, uleiuri de măsline şi
de floarea soarelui, oxid de zinc.
Efect: diminuează
hiperactivitatea glandelor
sebacee. Are acţiune calmantă,
antiseptică şi antiinflamatoare.
Oxidul de zinc usucă pustulele
acneice.
Aplicare: după îndepărtarea
măştii se aplică în strat foarte
subţire sau punctual şi se fac
câteva mişcări circulare pentru o
mai bună absorbţie. Se lasă
câteva momente şi se şterge
surplusul neabsorbit. Se poate
utiliza şi ca excelentă bază
pentru Masca termo-modelantă
în cazul tenului gras sensibil.

/ 150 ml

/ 500 ml

/ 200 ml

MĂŞTI FACIALE
măşti fitoaromatice, nutritive şi speciale

Măştile dăruiesc pielii un “super-plus” de nutrienţi,
factori de hidratare, vitamine şi minerale. Mai mult:
- stimulează purificarea şi circulaţia sanguină
locală,
- calmează pielea,
- echilibrează filmul hidrolipidic,
- dau fermitate structurii cutanate,
- reduc porii dilataţi...

MASCĂ
ASTRINGENTĂ
pentru ten gras, impur
Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de chiparos,
busuioc, bergamote, ienupăr şi
geranium, extracte de salvie,
coada şoricelului, nalbă şi
păducel, sulf bioactiv şi
absorbanţi de sebum.
Efect: reface echilibrul
hidrolipidic, reîmprospătează
tenul gras, impur. Reglează
activitatea glandelor sebacee,
curăţă şi închide porii, absoarbe
grăsimile în exces şi
neutralizează activitatea
bacteriilor patogene. Efectul
astringent şi cel de
reîmprospătare se observă
imediat.
Aplicare: în strat subţire. Lăsaţi
să acţioneze 15-30 minute. Cu
cât timpul de acţionare este mai
lung, cu atât efectele sunt mai
puternice. Se îndepărtează cu
apă călduţă.

/ 200 ml

MASCĂ
MASCĂ
ANTICUPEROZICĂ & ENERGIZANTĂ “R”
pentru orice tip de ten
ANTISTRESS
pentru ten cuperozic, eritrozic
Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de lămâie,
lavandă şi chiparos, vitamine E, A
şi B5, extracte de papaya, iederă şi
nalbă, ulei de jojoba.
Efect: reduce stresul oxidativ,
sensibilitatea şi calmează
excepţional tenurile cu eritroză şi
cuperoză. Fortifică pereţii
capilarelor, regenerează celulele
epidermale, îmbunătăţeşte şi
fortifică structura pielii, realizează
o amplă hidratare. În cazul tenului
cuperozic recomandăm utilizarea
serumului anticuperozic ca bază
pentru mască. După prima
aplicare pielea este calmată,
tonifiată şi roşeaţa datorată
capilarelor dilatate este vizibil
redusă.
Aplicare: în strat subţire pe faţă,
gât şi decolteu. În cadrul
tratamentului recomandăm EXTRA
SENSITIVE Serum Anticouperozic
& Antistress ca bază. După 15
minute se îndepărtează cu apă
foarte uşor călduţă.

/ 200 ml

Ingrediente active principale:
complex de uleiuri esenţiale de
scorţişoară, piper negru şi arbore
de ceai, complex de hidratare –
iederă, alge, aloe vera şi
provitamina B5.
Efect: vitalizarea rapidă a tenului
obosit, uscat, atrofic. Amplifică
absorbţia produselor care
urmează în tratament. Reface
tonusul facial cu un vizibil efect
de lifting. Are şi efect de
curăţare, antiseptic şi antistress,
ceea ce îl face potrivit şi pentru
dezinfectarea tenului gras sau
acneic după curăţare.
Aplicare: pe faţă, gât şi decolteu,
după curăţare. Timpul de
acţionare depinde de intensitatea
hiperemiei. Pielea cu o bună
circulaţie sanguină se va înroşi
mai repede decât cea cu
tulburări de diminuare a
circulaţiei. Recomandăm să lăsaţi
să acţioneze între 5 şi 20 minute,
apoi îndepărtaţi masca cu apă
rece. În cazul unei puternice
hiperemii calmaţi cu comprese
reci, de asemenea cu Masca de
miere M sau S. Masca
energizantă “R” se poate utiliza
şi la îngrijirea sânilor. O uşoară
hiperemie şi o senzaţie de
“strânsoare” sunt normale.
Atenţionare: Nu este
recomandată pentru tenul
eritro-cuperozic.

/ 150 ml

MASCĂ DE SALVIE
pentru ten gras
Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de salvie,
busuioc, eucalipt, extracte de
salvie şi balsamice, camfor.
Efect: curăţă suprafaţa cutanată,
reduce dimensiunea porilor
dilataţi, absoarbe sebumul în
exces, reglează activitatea
glandelor sebacee, are efect
antibacterian. Calmează pielea
după curăţare.
Aplicare: în strat subţire, pe faţă,
gât şi decolteu. După 15 minute
îndepărtaţi cu apă uşor călduţă.

/ 200 ml

MASCĂ DE PEPENE
GALBEN

MASCĂ DE MIERE “M” MASCĂ DE MIERE “S”

MASCA LIFTING

pentru ten gras, impur

pentru ten uscat, ten atrofic

pentru toate tipurile de ten

Ingrediente active principale:
miere, uleiuri esenţiale de lavandă,
geranium, ienupăr, mentă, extract
de arnică, absorbanţi de sebum.
Efect: accelerează metabolismul
cutanat (schimburile de substanţe şi
detoxifierea) şi regenerarea
epidermală. Stimulează
regenerarea, micşorează porii şi
reduce/reglează activitatea
glandelor sebacee. Calmează,
dezinfectează, reducând astfel
consecinţele curăţării profunde. Se
poate utiliza în cadrul tratamentului
antiacneic pentru calmarea după
extracţia comedoanelor sau la
tratamentele în care s-a aplicat
masca energizantă “R” sau în orice
caz de hiperemie.
Aplicare: după fiecare curăţare a
tenului gras, impur. Se aplică în
strat subţire, pe faţă, gât şi decolteu.
După 15-20 minute îndepărtaţi
masca cu apă uşor călduţă.

Ingrediente active principale:
miere, uleiuri esenţiale de lemn
de santal, lavandă, geranium,
extracte de muşeţel şi aloe.
Efect: calmează excepţional, fără
să mai existe urme ale procesului
de curăţare. Accelerează
circulaţia sanguină, aducând
astfel mai multe principii active
nutritive către ţesutul cutanat,
stimulează procesele de
regenerare, reface lipsa de
hidratare, catifelează şi reduce
vizibil ridurile.
Aplicare: după fiecare curăţare
sau ca parte a tratamentului
complex al tenului uscat, atrofic.
Se aplică în strat subţire pe faţă,
gât şi decolteu. După 15-20
minute îndepărtaţi masca cu apă
călduţă.

fermitate cutanată &
stimulare musculară
lifting non-chirurgical facial
sau al sânilor

Ingrediente active principale: gel
de aloe vera, extract de castraveţi,
esenţă de pepene galben.
Efect: hidratează rapid şi în mod
excepţional, compensând orice
pierdere de apă. Celulele capătă o
cantitate mare de apă şi astfel se
observă imediat efectul de lifting.
După aplicare pielea este mai
întinsă şi mai catifelată, cu un
aspect sănătos, reîmprospătat în
mod notabil.
Aplicare: în strat subţire, pe faţă,
gât şi decolteu, în prealabil
curăţate. După 15 minute
îndepărtaţi masca cu apă uşor
călduţă. Recomandăm să se
folosească şi în tratamente
corporale, mai ales pentru
hidratarea după expunerea la raze
UV.

/ 200 ml

MASCĂ NUTRITIVĂ
KAROTIN
antirid & fermitate
hidratare & regenerare
vezi pagina 7

/ 200 ml

/ 200 ml

Ingrediente active principale: extract
de alge verzi şi albastre (spirulină),
extract de ruscus
(ghimpe), ingrediente cu efect tensor.
Efect: lifting, fermitate cutanată,
stimulează şi fortifică muşchii feţei şi
ai gâtului (gimnastică pasivă),
redensifică pielea, netezeşte ridurile
superficiale şi le diminuează pe cele
profunde, reduce porii
dilataţi, diminuează pungile de sub
ochi. Eficienţa deosebită face să fie o
alegere excepţională şi
pentru tratamentele de fermitate a
sânilor.
Aplicare: se amestecă produsul până
la omogenizare în proporţie 2:1
(aprox. 2 linguri de mască
pulbere cu 1 lingură de apă călduţă).
Se aplică cu pensula în două straturi,
pe direcţia musculară,
iar al doilea strat la cca 5 minute.
După 30 minute se înmoaie cu
AROMATHERAPY Masca-gel, se
lasă cca 5 minute şi se îndepărtează
cu apă călduţă.

/ 100 g
/ 200 ml

MĂŞTILE POLYMOIST
Instrucţiuni generale
pentru măştile Polymoist:
se aşează masca uscată pe
faţa curată şi se determină
poziţiile deschiderilor
pentru nas şi gură (dacă e
necesar şi pentru ochi) şi se
fac tăieturile. Apoi se aplică
din nou masca uscată pe
faţă, se umezeşte prin
tamponare cu loţiunea
tonică recomandată şi se
modelează masca pe faţă.
Recomandăm un timp de
acţionare de aproximativ 20
minute, după care se
îndepărtează. Puteţi
confecţiona şi plasturi
pentru conturul ochilor.

NATUR
Ingrediente active principale:
fibre naturale de colagen.
Efect: Îmbunătăţeşte elasticitatea
şi fermitatea cutanată, previne
apariţia ridurilor şi asigură o
îngrijire completă pentru tenul
uscat, tenul sensibil, tenul matur
sau cu nevoi deosebite.
Hidratează în mod excepţional,
având efect de catifelare şi
calmare, de reducere a efectelor
factorilor stresanţi pentru piele.
Aplicare: se modelează utilizând
CLEAN UP CMF Loţiune tonică
extra-hidratantă.

/ buc 5/1

AHA COMPLEX &
CEAI VERDE

EXTRACT DE
CAVIAR

Ingrediente active principale:
fibre naturale de colagen,
complex de alfa-hidroxiacizi de
fructe, extract de ceai verde.
Efect: o gamă largă de efecte.
Reenergizeză tenul epuizat,
revitalizează tenul uscat şi
îngrijeşte minunat tenul gras.
Reface şi reîntinereşte celulele
pielii şi le îndepărtează pe cele
moarte. Reduce posibilitatea
apariţiei de noi riduri prin
neutralizarea puterii distructive a
radicalilor liberi şi prin protejarea
împotriva factorilor negativi de
mediu.
Aplicare: se modelează utilizând
CLEAN UP Camomile Sensitive
Loţiune hidro-tonică.

Ingrediente active principale:
fibre naturale de colagen, extract
de caviar.
Efect: activează microcirculaţia şi
metabolismul local, accelerează
regenerarea şi fortifică
mecanismele de protecţie,
reglează nivelul de hidratare şi
stimulează sinteza cutanată de
colagen.
Aplicare: se modelează utilizând
CLEAN UP CMF Loţiune tonică
extra-hidratantă.

/ buc 5/1

/ buc 5/1

MĂŞTI FACIALE ŞI CORPORALE
MASCĂ DE LĂMÂIE
pentru fortificarea oricărui tip
de ten/piele
Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de lămâie,
geranium şi chiparos, extract de
hamamelis.
Efect: fortifică, vitalizează şi dă
fermitate structurii cutanate.
Calmează excepţional pielea
sensibilă, înroşită. Protejează
capilarele înainte de proceduri
corporale, împachetări. După o
singură aplicare pielea devine
mai moale, mai catifelată, frumos
tonifiată.
Aplicare: în strat subţire pe faţă,
gât şi decolteu. După 15 minute
se îndepărtează cu apă călduţă.
Masca este formulată şi pentru
îngrijirea specială şi pregătirea
facială/corporală pentru vară sau
expunerea prelungită la soare.

MASCĂ TERMOMODELANTĂ

tratament fortifiant
facial şi corporal

Ingrediente active principale:
săruri termic active, catalizator.
Efect: cel mai bun mod de a
utiliza ingredientele active ale
produselor cosmetice, prin
eliberare de căldură, hiperemie,
drenaj limfatic.
Recomandată în tratamentele
următoare:
- tratamente anti-age,
- regenerare intensificată,
- tratamentul tenului matur,
impur,
- revitalizarea tenului uscat,
obosit, caşectic,
- tratamente speciale pentru
fermitatea sânilor.
La utilizarea şi prepararea
măştii, urmaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.

MASCĂ CHOCOMINT
/ 400 g

pentru piele deshidratată, atrofică
vezi pagina 25

/ 200 ml
/ 2000 ml

/ 250 ml

PROGRAM WELLNESS
îngrijire facială şi corporală pentru relaxare şi reîmprospătare

MĂŞTI FACIALE
Wellness este un stil de viaţă, o filozofie completă de
viaţă, este starea de bunăstare a corpului şi a spiritului.
Mai multe programe de îngrijire facială şi corporală în
salon sau spa, relaxează corpul şi inspiră o mare
cantitate de energie, necesară întregii zile, cu precădere
în momentele în care trebuie să faci faţă situaţiilor
stresante. Kozmetika Afrodita oferă o largă gamă de
produse “Wellness Program”, care include atât măşti
faciale şi corporale, cât şi produse de aromaterapie sau
produse anticelulitice, din care pe unele le cunoaşteţi
deja din paginile anterioare.

MASCĂ PEEL-OFF CU MASCĂ PEEL-OFF CU
CEAI VERDE
STRUGURI
reîmprospătare pentru ten
normal, ten gras
Ingrediente active principale:
alginaţi, nămol diatomitic, argilă
albă, argilă verde, extract de ceai
verde.
Efect: o excelentă mască pentru
reîmprospătare, relaxare şi
fermitate – pentru tipurile de ten
de la normal la gras.
Îndepărtează celulele moarte de
la suprafaţa pielii, absoarbe
excesul de sebum. Hidratează
instant pielea. După îndepărtarea
măştii pielea rămâne întinsă,
fermă, moale, iar ridurile sunt
vizibil reduse.
Aplicare: Datorită efectelor
instant, dar şi de durată, masca
este necesară ori de câte ori
pielea are nevoie imediată de
reîmprospătare sau poate fi
utilizată ca măsură de protecţie
împotriva factorilor nocivi de
mediu. Ideal de aplicat de 2 ori
pe săptămână.

reîntinerire ten normal, ten uscat
Ingrediente active principale:
alginaţi, nămol diatomitic, argilă
albă, argilă roşie, extract de
seminţe de struguri, extract de
Centella asiatica.
Efect: stimulează regenerarea,
recăpătarea aspectului tânăr,
refacerea pierderilor de apă pentru
toate tipurile de ten, dar în mod
special pentru tenul uscat şi
normal. Calmează tenul sensibil şi
reenergizează tenul obosit. După
îndepărtarea măştii pielea şi-a
recăpătat culoarea plăcut rozată,
este întinsă şi fermă, moale şi
catifelată.
Aplicare: Datorită efectelor instant,
dar şi de durată, masca este
necesară ori de câte ori pielea are
nevoie imediată de reîmprospătare
sau poate fi utilizată ca măsură de
protecţie în cazul expunerii la
factorii nocivi de mediu. Ideal de
aplicat de 2 ori pe săptămână.

/ 150 g
/ 150 g

MĂŞTI CORPORALE
MASCĂ AHA
corporală cu seminţe de merişor
regenerare & reîntinerire şi protecţie anti-îmbătrânire cutanată
Ingrediente active principale: alfa-hidroxiacizi din extracte naturale de fructe, seminţe de merişor.
Efect: acţionează pe mai multe planuri: îndepărtează celulele moarte de la suprafaţa pielii,
stimulează regenerarea, hidratează pielea, stimulează sinteza de colagen, menţine stratul protector
hidrolipidic şi nivelul corect al pH-ului pielii, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină locală şi amplifică
protecţia naturală anti-îmbătrânire prin combaterea radicalilor liberi. Este o alegere optimă pentru
tratamentele de vitalizare şi fermitate, stimulare şi energizare, dar şi pentru pielea afectată de
vergeturi şi ca îngrijire complementară în tratamentele anticelulitice. Pielea devine moale, mătăsoasă
şi mult mai fermă.
Aplicare: se degresează pielea cu AHA Spuma de curăţare, apoi se clăteşte cu apă. Masca se aplică
cu mănuşi. Clienta face duş după 25 minute. Se pulverizează corpul cu ALOE VERA Spray. Aplicaţi
apoi Uleiul natural de struguri pentru masaj şi faceţi un masaj cu ce tehnică doriţi.
Impresii subiective: masca are un uşor efect termic şi poate cauza o uşoară înroşire în primele
minute şi senzaţia de înţepături, în special dacă e aplicată pe pielea deshidratată sau cu crăpături.
Contraindicaţii: masca nu e recomandată în cazul pielii foarte sensibile, pielii cu infecţii cutanate,
pielii deteriorate sau indemne. De asemenea, nici persoanelor cu boli cardiace sau renale, varice,
diabet, femeilor însărcinate sau care alăptează.

/ 450 ml

MASCĂ DE CORP
CU ALGE & NĂMOL
MARIN
remineralizare & drenaj & efect
lipolitic
Ingrediente active principale:
alge brune, albastre şi verzi,
nămol marin, nămol diatomitic,
argilă verde.
Efect: datorită ingredientelor
active preţioase, mineralelor,
vitaminelor, proteinelor, reduce
sau înlătură celulita, simultan cu
refacerea mineralelor la nivel
cutanat, intensificarea proceselor
de detoxifiere, stimularea
microcirculaţiei, reducerea
edemelor şi refacerea elasticităţii
pielii, hidratarea şi fortificarea
structurii cutanate, protecţia
împotriva îmbătrânirii cutanate.
Aplicare: datorită tuturor
caracteristicilor enumerate masca
este recomandată atât în
programele anticelulitice, cât şi
pentru persoanele
supraponderale.

/ 500 g

MASCĂ PEEL-OFF
CORPORALĂ
PENTRU DRENAJ
drenaj apă şi toxine
Ingrediente active principale:
alginaţi, nămol verde, extract de
ghimpe, extract de ginseng.
Efect: activează drenarea apei
reziduale şi procesele de
detoxifiere. Stimulează
microcirculaţia, favorizează şi
acţiunea lipolitică. Este
recomandată pentru fortificarea
protecţiei anti-îmbătrânire şi
păstrarea aspectului tânăr sau
pentru curăţarea profundă a
pielii. Efectele sunt notabile de la
prima aplicare.
Aplicare: formularea este
benefică pentru toate tipurile de
piele, în mod special pentru
pielea uscată sau epuizată . Este
recomandat de introdus această
mască în programe anticelulitice.
Impresii subiective: Masca se
răceşte imediat după aplicare.
După 15 minute ingredientele
îşi manifestă acţiunile armonizate
şi apare un efect termic
confortabil, răcoritor plăcut, care
poate dura mai mult timp, chiar
şi după îndepărtare.
Contraindicaţii: nu este
recomandată pentru persoanele
cu afecţiuni cardiace sau diabet,
cele cu varice, femeile
însărcinate sau care alăptează.

/ 2400 g

MASCĂ CHOCOMINT
pentru piele deshidratată, atrofică
Ingrediente active principale: unt
de cacao, unt de shea, extracte de
cacao şi de cocos, ulei esenţial de
mentă, squalan, ulei de migdale,
vitamina E, ulei de luminiţă de
seară, ulei de măceş, vitamina A,
ceramide, trigliceride, bisabolol.
Efect: acţiunile sinergice ale
ingredientelor active numeroase şi
preţioase fac ca pielea să fie
calmată, să îi asigure hrănire,
hidratare şi protecţie eficiente
împotriva proceselor de
îmbătrânire cutanată. Excepţională
relaxare şi senzaţie de prospeţime
pentru corp şi spirit. Parte
componentă a programelor de
tratamente anticelulitice.
Aplicare: încălziţi uşor masca
înainte de aplicare la cca 35 grade
Celsius. Aplicaţi pe pielea curată
un strat subţire de mască şi masaţi
uşor pentru egalizarea stratului.
Lăsaţi să acţioneze 20 minute.
Impresii subiective: Prima senzaţie
a clientei va fi una de răcoare
plăcută, după care ingredientele
active îşi încep acţiunile
armonizate şi această senzaţie va fi
înlocuită de un încântător efect
termic.

/ 2000 ml
/ 250 ml

EXTRACTE PENTRU BĂI AROMATICE
O baie aromatică zilnică
este calea către o sănătate
de fier! Aşa credea
Hipocrate (460–377 î.C.).
Numeroasele extracte
vegetale adăugate pot face
ca o astfel de baie să fie un
succes în tratarea
degerăturilor sau infecţiilor
cutanate, în reducerea
oboselii, în detoxifierea
corpului, în calmare sau în
rezolvarea multor altor
probleme.

STEJAR
Ingrediente active principale:
extract de coajă de stejar, uleiuri
esenţiale de lavandă şi
bergamote.
Efect: reduce hiperfuncţia
glandelor sebacee şi sudorale,
îmbunătăţeşte structura cutanată,
reface fermitatea, stimulează
circulaţia sanguină, acţionează
antiseptic, astringent şi
bactericid, calmează.
Aplicare: adăugaţi 50-100 ml de
extract de stejar în baia umplută
cu apă caldă. Este recomandată
relaxarea timp de 15 minute în
această baie. Puteţi include
proceduri de hidromasaj.

/ 1000 ml

GINSENG
Ingrediente active principale:
extract de ginseng şi uleiuri
esenţiale de ylang-ylang, vetiver
şi portocale.
Efect: relaxează corpul şi spiritul,
reenergizează şi vitalizează
pielea. Acţionează şi antiseptic.
Aplicare: adăugaţi 50-100 ml de
extract de ginseng în baia
umplută cu apă caldă. Este
recomandată relaxarea timp de
15 minute în această baie. Puteţi
include proceduri de hidromasaj.

/ 1000 ml

BAZA ATK
bază herbală pentru băile
aromatice
Ingrediente active principale:
complex de extracte herbale,
solubilizant pentru uleiurile
esenţiale.
Efect: permite simpla dizolvare
în apă a uleiurilor esenţiale
selectate pentru aromaterapie,
baia aromatică. Ingredientele
active penetrează pielea, sunt
inhalate prin căile respiratorii,
deci au acţiune asupra întreg
organismului.
Aplicare: adăugaţi în total 10
până la 20 picături, din două
până la patru uleiuri esenţiale
selectate, în 30 ml BAZĂ ATK.
Adăugaţi în baia caldă imediat
înainte de utilizare. Este
recomandată relaxarea timp de
15 minute în această baie. Puteţi
include proceduri de hidromasaj.

/ 1000 ml

ULEIURI ESENŢIALE
PENTRU
PORTOCALĂ
SAUNĂ

Ingrediente active principale:
ulei esenţial de portocală.
Efect: benefic, fizic şi psihic.
Accelerează detoxifierea şi
calmează întreg organismul,
induce optimism. Hidratează
pielea şi stimulează regenerarea
cutanată. Aromă proaspătă, uşor
dulceagă.
Aplicare: dozaţi 5 litri de apă şi
cca 20 ml de ulei esenţial de
portocală pentru o saună cu
volumul de aproximativ 30 m³.
Amestecaţi înainte de stropire.

EUCALIPT & MENTĂ
Ingrediente active principale:
uleiuri esenţiale de eucalipt şi
mentă.
Efect: acţionează asupra
traiectului respirator şi fortifică
sistemul imunitar. Excepţional în
timpul virozelor respiratorii,
minunată împrospătare în timpul
verii. Amplifică oxigenarea pielii,
îmbunătăţeşte vitalitatea celulară
şi capacitatea de regenerare,
fortifică ţesutul conector.
Aplicare: dozaţi 5 litri de apă şi
cca 20 ml de ulei esenţial de
eucalipt şi mentă pentru o saună
cu volumul de aproximativ
30 m³. Amestecaţi înainte de
stropire.

/ 1000 ml

/ 1000 ml

PIN
Ingrediente active principale:
ulei esenţial de pin.
Efect: benefic fizic şi psihic. Va
degaja căile respiratorii,
relaxează muşchii tensionaţi,
alungă oboseala, stimulează
circulaţia sanguină şi perspiraţia.
Aplicare: dozaţi 5 litri de apă şi
cca 20 ml de ulei esenţial de pin
pentru o saună cu volumul de
aproximativ 30 m³. Amestecaţi
înainte de stropire.

/ 1000 ml

TRATAMENTE ANTICELULITICE
eliminarea celulitei şi remodelare corporală
Scopurile oricărei metode de tratament sau oricărui
produs anticelulitic sunt:
· accelerarea degradării grăsimilor (lipoliză) în
ţesutul subcutanat,
· curăţarea pielii şi purificarea zonei subcutanate,
· activarea drenajului limfatic,
· stimularea întregului metabolism la nivel cutanat şi
subcutanat,
· fortifierea ţesutului conector şi mărirea elasticităţii,
· refacerea fermităţii, catifelarea pielii,
· îngrijire cu efecte simultane: refacerea pierderilor
de apă şi mărirea capacităţii de menţinere a
filmului hidrolipidic natural al pielii.

Împachetarea în folie
efect vizibil de reducerea a dimensiunilor de la
prima aplicare rezultat final - 2 până la -6 cm
Accesorii pentru împachetarea corporală în folie:
- folie:
3002366 1 buc.
- cuţitaş: 3005983 1 buc.

Acestea sunt obiectivele fundamentale ale firmei
Afrodita, urmate de 40 de ani. Cunoştinţele tehnice
substanţiale şi experienţa acumulată sunt acum
aplicate cu succes în dezvoltarea unor linii de
produse, mai eficiente şi metode care permit
obţinerea unor rezultate excelente şi cât mai rapide
cu putinţă.

BODY SLIM PEELING LIPOLIT
CONCENTRAT
Inrediente active principale:
extract de mesteacăn, nalbă, alge, CECROPIA

uleiuri esenţiale de portocale,
lavandă şi pin, micro-granule de
nylon într-o bază cremoasă
plăcută.
Efect: îndepărtează celulele
moarte ale pielii, stimulează
circulaţia sanguină, energizează
la nivel celular. Este recomandat
în tratamentele anticelulitice.
Aplicare: pentru orice tip de
piele.
Procedura pentru îndepărtarea
celulelor moarte:
- Piele uscată: se umezeşte pielea
şi apoi se aplică peeling-ul, se
masează.
- Piele grasă: se aplică pe pielea
neumezită, se masează
proximativ două minute, apoi
se umezesc mâinile şi se mai
masează un minut.
Se îndepărtează cu apă călduţă.

CREMĂ GRAPEFRUIT
& CECROPIA
acţiune activă lipolitică &
mărire a elasticităţii

efect lipolitic ultra-puternic
Ingrediente active principale:
extracte de cecropia, ginseng,
iederă şi mesteacăn, uleiuri
esenţiale de mentă, chiparos,
ienupăr, rozmarin, fenicul şi
lavandă.
Efect: măreşte puterea de
degradare a grăsimilor din
ţesuturile cutanat şi subcutanat.
În primele minute de la aplicare
are un plăcut efect de răcorime.
Aplicare: după peeling, pe
porţiunile cele mai afectate,
unde celulita este vizibilă şi unde
sunt depozitate cele mai multe
grăsimi. După ce concentratul
este absorbit, continuaţi cu
CREMA cu Grapefruit şi
Cecropia.

Ingrediente active principale:
extracte de cecropia şi iederă,
uleiuri esenţiale de grapefruit,
chiparos, geranium şi ienupăr.
Efect: excepţional efect lipolitic,
stimulare a drenajului apei şi a
reziduurilor metabolice din
ţesutul cutanat şi subcutanat.
Aplicare: pe porţiunile ce
urmează a fi împachetate în folie.
După 10-15 minute de masaj,
împachetaţi zonele în folie
urmând instrucţiunile metodei
noastre. O încălzire uşoară va
mări efectul cremei. Înlăturaţi
folia după 60 minute. Apoi,
faceţi un masaj de 10-20 minute
cu un ulei adecvat.

CREMĂ CINNAMON
AHA FORTE
efect anticelulitic & remodelare
corporală
Ingrediente active principale:
extracte de alge, iederă, lămâie,
uleiuri esenţiale de scorţişoară,
piper negru, complex de alfahidroxiacizi.
Efect: stimulează metabolismul
celular în ţesutul subcutanat,
activează ciculaţia limfatică,
stimulează drenajul apei şi a
toxinelor din ţesutul subcutanat.
Amplifică arderea grăsimilor cu
un efect termic şi stimulează
regenerarea cutanată.
Aplicare: pe întregul corp, în
strat egal. Masaţi blând ca pielea
să absoarbă crema. Împachetaţi
în folie, începând de la călcâie.
Lăsaţi să acţioneze 60 minute.

/ 450 ml
/ 150 ml

/ 450 ml

/ 250 ml

GEL CINNAMON

CREMĂ LIPO-DRAIN

tonifiere cutanată & mărirea
elasticităţii

efect lipolitic & drenaj

Ingrediente active principale:
extracte de alge, iederă şi
mesteacăn, uleiuri esenţiale de
scorţişoară, portocale, chiparos şi
fenicul.
Efect: fortifică ţesutul conector,
purifică stratul subcutanat.
Amplifică elasticitatea.
Aplicare: se poate utiliza la
electro-stimulare, ultrasunete,
ionoforeză etc.

/ 450 ml

ULEI PENTRU MASAJ
ANTICELULITIC
efect intens anticelulitic
vezi pagina 37

/ 500 ml

Ingrediente active principale:
extract de seminţe de guarana,
extract de ghimpe, ulei de
avocado, uleiuri esenţiale de
ienupăr, chiparos, grapefruit,
rozmarin şi pin.
Efect: extractele vegetale şi
uleiurile esenţiale combinate cu
masajul profesional stimulează
circulaţia sanguină şi limfatică.
Crema intensifică degradarea
grăsimilor şi drenajul reziduurilor
metabolice. În acelaşi timp
această cremă hrăneşte şi
hidratează pielea. Masajul cu
crema Lipo-Drain măreşte şi
capacitatea de absorbţie a
ingredientelor active a altor
produse intens anticelulitice
utilizate. Pielea devine moale,
elastică şi catifelată.
Aplicare: se masează zonele
afectate până la absorbţia
completă. Masajul este extrem
de eficient după procedurile
anticelulitice.
Sfat: Aplicaţi crema cu scopul
refacerii rezervelor energetice ale
celulelor ţesutului cutanat şi a
revitalizării sale.

/ 450 ml

PROCEDURĂ INOVANTĂ
LIPO-DETOX
- Noi produse care, în patru paşi, remodelează corpul cu
adevărat, reduc notabil aspectul specific de „coajă de
portocală”.
Studii clinice:

până la -2,3 cm
după 10 tratamente (in vivo).
Rezultate vizibile după tratament:
- reducerea grosimii stratului adipos,
- îmbunătăţirea structurii ţesutului subcutanat,
- reducerea retenţiei de apă şi a acumulării de grăsimi,
- după tratament pielea este compactă, catifelată, vizibil
întinerită.
Gama anticelulitică Lipo-Detox este bazată pe patru
produse – trei pentru tratament la salon sau clinică, al
patrulea pentru menţinerea rezultatelor folosindu-l acasă.

Rezutatul testelor clinice (in vivo)
după 10 şedinţe de tratament:
- glezne: până la 0,46 cm
- genunchi: până la 0,77 cm
- coapse: până la 1,50 cm
- talie: până la 2,28 cm

Step 1
SKIN ACTIVATOR

Step 2
CREMA SLIMMING

Step 3
CREMA DRENAJ

îmbunătăţeşte circulaţia sanguină
locală, structura şi aspectul
cutanat
gel pentru stimularea şi reglarea
circulaţiei

eliminarea apei şi reducerea
circumferinţei

drenaj şi detoxifiere

Ingrediente active principale:
extracte de rozmarin, ginseng,
castan sălbatic, ghimpe,
mesteacăn şi urzică.
Efect: activează procesele
necesare tratamentului pentru un
aspect frumos al pielii: circulaţia
locală, regenerarea, oxigenarea
şi, ca rezultat, schimburile
metabolice la nivel celular.
Facilitează penetrarea
ingredientelor active ale
produselor care urmează şi le
amplifică efectul.
Aplicare: pe întreg corpul în
direcţia spre inimă. După cca 5
minute începe o senzaţie de
căldură, furnicături şi hiperemie
temporară. Asiguraţi clientul că
aceste senzaţii de roşeaţa,
furnicături şi cea de căldură (şi
mai târziu de răcire) sunt reacţii
organismului aşteptate şi dorite.
Continuaţi cu Pasul 2 din
procedură.
* Hiperemia este o reacţie
normală a corpului, care este
vitală pentru a obţine rezultate
optime în tratamentul ulterior.
Aceasta nu este o alergie, ci un
semn că produsul cosmetic are
efect.

Ingrediente active principale:
ulei de avocado, jojoba, soia si
gălbenele, alge brune Laminaria,
extracte de Ginkgo biloba, ceai
verde, castan sălbatic, arnica şi
ghimpe, nămol diatomitic,
uleiuri esenţiale de portocală,
lămâie, chiparos, nalbă, santal şi
fenicul, carnosină, vitamine A şi
E, bisabolol, panthenol.
Efect: reduce modificările
nedorite la nivelul ţesutului
conjunctiv cauzate de circulaţia
intreruptă şi procesele
inflamatorii, inhibă degradarea
colagenului şi a elastinei, are
actiune antiinflamatoare,
activează circulaţia limfatică (cu
efect diuretic) şi stimulează
lipoliza.
Aplicare: cu masaj de pregătire
pe întregul corp, după aplicarea
Activatorului. Se aplică în
direcţia fluxului limfatic, evitând
bineînţeles faţa. Înveliţi client în
folie fango. Apariţia de roşeaţă,
furnicături şi un efect termic sunt
de aşteptat şi, mai ales, de dorit.
După 20 de minute, clienta face
un duş, apoi continuaţi cu Pasul
3 al procedurii.

/ 450 ml

/ 250 ml

Ingrediente active principale:
ulei de avocado, extract de soc
negru, uleiuri de ricin, trandafir,
struguri şi măceş, extracte de
stejar, Hamamelis virginiana şi
Ginkgo biloba, ulei esenţial de
portocale, panthenol, vitamine.
Efect: rezolvă problema de
retenţie a apei în ţesutul gras
subcutanat şi, în acelaşi timp,
hidratează pielea şi întăreşte
bariera cutanată. Ea are un efect
drenant puternic, ajută celulele
deteriorate şi sistemul imunitar al
celulelor pielii sa activeze
regenerarea.
Aplicare: după Pasul 1 şi Pasul 2,
aplicaţi crema de drenaj pe
întregul corp (în direcţia
limfatică). Urmaţi cu un masaj
profund pentru o bună absorbţie.
Aceasta acţionează pentru câteva
ore după aplicare, aşa ca nu se
clăteşte.

Step 4
LIPO DETOX FINISH
Ingrediente active principale:
extracte de lotus, arnică şi
mesteacăn, pantenol, ulei de
ricin, beta-glucan, uleiuri
esenţiale de portocale, piper
negru şi fenicul.
Efect: detoxifiere, stimulare a
microcirculaţiei, activează
lipoliza şi accelerează drenajul
în zonele afectate de celulită.
Inhibă acumularea de grăsimi,
procesele inflamatorii şi retenţia
apei în organism. Această cremăgel vă permite efectiv să se
păstreze cu succes efectele de
remodelare realizate în salon.
Aplicare: recomandaţi clienţilor
să maseze întreg corpul
dimineaţa şi seara. Apariţia de
roşeaţă, furnicături şi un efect
termic sunt reacţii normale
asociate, necesare pentru a
obţine rezultate optime.

/ 150 ml
/ 450 ml

AROMATERAPIE
îngrijire miraculoasă bazată pe
potenţialul uleiurilor esenţiale
Aromaterapia este utilizată cu mare succes în cosmetică pentru revitalizarea cutanată,
eliminarea celulitei, calmarea pielii sensibile, fortificarea pielii subţiate, reducerea
dimensiunii porilor dilataţi, reglarea activităţii glandelor sebacee, reducerea vizibilităţii
capilarelor dilatate. Aromaterapia ajută la detoxifierea cutanată şi a întregului organism,
fortificarea sistemului imunitar, stimularea regenerării, hidratează pielea la toate
nivelele. Şi acestea nu sunt toate efectele benefice asupra pielii.
Moleculele de ulei esenţial stimulează celulele mucoasei nazale înainte de a ajunge la
nivel pulmonar sau sanguin. Neuronii trimit apoi impulsuri pe calea dendritelor către
diferiţi centri nervoşi: centrul memoriei (temporal şi talamus), centrul de reglare a multor
funcţii ale organismului (hipotalamus) care apoi trimit impulsuri către hipofiză, centrul
funcţiilor hormonale. Aceasta înseamnă că uleiurile esenţiale acţionează în concordanţă
cu forţele naturale ale organismului şi necesită un tratament individualizat fiecărui pacient.
Aromaterapia utilizează numai uleiuri esenţiale pure, pentru că, fapt dovedit ştiinţific, un
ulei falsificat poate păcăli nasul, dar niciodată creierul. Cooperarea cu pacienţii este
partea principală a aromaterapiei. Un efect pozitiv asupra pielii, fizicului şi psihicului
uman este de aşteptat numai dacă receptarea uleiului esenţial este considerată plăcută ca o
“mângâiere”.
Mai multe instrucţiuni legate de aromaterapie şi termo-aromaterapie se regăsesc în
manualul “Aromaterapia – Puterea sănătăţii şi a frumuseţii”
Instrucţiuni:
Niciodată nu aplicaţi uleiurile esenţiale direct pe piele. Întotdeauna utilizaţi ca bază un
produs adecvat: AROMATHERAPY BAZĂ NEUTRĂ sau un phyto oil nutritiv în care să
încorporaţi cel puţin două sau trei uleiuri esenţiale.
Începeţi aromaterapia facială sau corporală cu concentraţii mai mici pe care să le puteţi
creşte gradual – în funcţie de reacţia clientului şi a pielii. Astfel, uleiurile esenţiale pot fi
schimbate sau se poate formula o combinaţie mai potrivită.
Concentraţii maxime:
- facial
30 ml AROMATHERAPY BAZA NEUTRĂ
15 - 20 picături de ulei nutritiv Phyto Oil,
3 - 5 picături din uleiuri esenţiale selectate.
Dacă produsul bază este ulei nutritiv Phyto Oil de 30 ml puteţi
creşte concentraţia de uleiuri esenţiale de două sau de trei ori.

- corporal
30 ml ulei nutritiv, de exemplu Almond Oil,
până la 30 picături din uleiurile esenţiale selectate.

BAZA NEUTRĂ
Ingrediente active principale:
concentrat de aloe vera gel,
extract de nalbă, bază carbomer.
Efect: BAZA NEUTRĂ este o
bază-gel pentru amestecurile
aromaterapeutice pentru faţă şi
corp. Amestecul de uleiuri
esenţiale şi ulei nutritiv se
omogenizează repede în bază.
Calităţile naturale şi efectele
uleiurilor esenţiale selecţionate
rămân neschimbate.
Aplicare: Mai multe instrucţiuni
pot fi regăsite în manualul
“Aromaterapia – Puterea sănătăţii
şi a frumuseţii”. Se poate utiliza
ca mască, la masaj, pentru
proceduri de electro-stimulare,
cu ultrasunete, ionoforeza şi
miolifting, la încorporarea pudrei
de Mască de alge şi nămol marin
sau a uliurilor esenţiale etc.

/ 450 ml

PHYTO OILS - ULEIURI DE
ORIGINE BOTANICĂ
Cea mai bună îngrijire naturală se face cu uleiuri naturale
obţinute prin presare la rece. Ele sunt bogate în acizi graşi
nesaturaţi, fitoproteine, vitaminele A, B, D, E şi F (acizi
graşi esenţiali). Uleiurile noastre nutritive îngrijesc şi
regenerează tenul, ajută pielea să-şi refacă nivelul natural
de hidratare, protejează împotriva factorilor nocivi de
mediu, conferă elasticitate, catifelare şi un excepţional
aspect proaspăt.
Recomandare: uleiurile naturale se pot utiliza ca atare sau
în combinaţie cu o mască sau o cremă adecvată. În
aromaterapie ele se utilizează ca bază pentru prepararea
uleiurilor aromatice de masaj.

ALOE VERA
Ingrediente active principale:
extract uleios de aloe vera.
Efect: uleiul conţine numeroase
ingrediente care acţionează
extrem de armonizat, hidratează
pielea, o hrănesc şi o ajută să
menţină nivelul ideal de
hidratare.
Aplicare: recomandat pentru
toate tipurile de ten care necesită
hidratare, inclusiv tenul gras.

GERMENI DE GRÂU
Ingrediente active principale:
provitamina A, vitamine din
grupul B, vitamina E, acizi graşi
nesaturaţi, fitoproteine.
Efect: datorită excepţionalei
structuri, uleiul de germeni de
grâu hrăneşte şi hidratează
pielea, stimulează regenerarea
cutanată, conferă protecţie
naturală.
Aplicare: recomandat pentru
îngrijirea tenului uscat şi a celui
cu tendinţă la apariţia scuamelor.
Substanţele active sunt o
excelentă alegere şi pentru
tratarea tenului încărcat şi pentru
îngrijirea unghiilor (previne
crăparea şi ruperea).

/ 30 ml
/ 30 ml

JOJOBA
Ingrediente active principale:
ulei pur de seminţe de jojoba
foarte bogat în trigliceride lichide
şi vitamina E.
Efect: previne evaporarea apei,
creşte capacitatea funcţiei de
protecţie, reduce tendinţa la
ridare. Reechilibrează valoarea
naturală a pH-ului. Se
omogenizează perfect cu
sebumul cutanat, de aceea nu
astupă porii şi nici nu lasă un
film uleios neplăcut pe piele.
Aplicare: uleiul de jojoba se mai
numeşte şi “ceară lichidă”.
Formulat cu precădere pentru
îngrijirea intensivă a tenului
uscat cu dezechilibre
hidrolipidice şi cu procese de
regenerare încetinite. De
asemenea, hrăneşte pielea după
expunerea prelungită la soare.

/ 30 ml

MULTIVITIMIN
A, B, E, F
Ingrediente active principale:
amestec de uleiuri preţioase,
îmbogaţite cu un surplus de
vitamine A şi E.
Efect: îmbunătăţeşte capacitatea
de autoregenerare şi protejează
împotriva factorilor nocivi de
mediu. Menţine echilibrul
hidrolipidic.
Aplicare: formulat pentru
îngrijire totală şi protecţia tuturor
tipurilor de ten.

/ 30 ml

ULEIURI ESENŢIALE
Uleiurile esenţiale se obţin din plante. Conţin, cum arată şi numele,
esenţa concentrată a plantei respective. Datorită puterii de vindecare
ele au fost folosite din timpuri străvechi. Ele sunt adecvate masajului
terapeutic aromatic, producţiei de cosmetice etc. De asemenea, se
utilizează sub formă de comprese, preparate pentru inhalaţii, vapori
pentru tratament facial, reîmprospătarea aerului, pentru aromatizarea
spaţiului de lucru.
Declaraţie bazată pe argumente practice: aromaterapia este singura
procedură cosmetică ce necesită o cooperare individualizată şi
completă cu clientul, pacientul. Toate acestea se reflectă în rezultate de
cele mai înalte aşteptări.
Instrucţiuni:
Niciodată nu aplicaţi uleiurile esenţiale direct pe piele. Întotdeauna
utilizaţi ca bază un produs adecvat: AROMATHERAPY BAZA NEUTRĂ
sau un ulei nutritiv în care să încorporaţi cel puţin două sau trei uleiuri
esenţiale.
Legend:
S - simpatic
P - parasimpatic

1 BUSUIOC S
Este recomandat pentru
tratamentul tenului gras şi al
tenului acneic, în tratamente
anticelulitice. Revitalizează
pielea, calmează, ajută în procesul
de curăţare, stimulează circulaţia
sanguină şi metabolismul celular,
are rol antiseptic şi astringent.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: bergamote, geranium şi
portocale

/ 10 ml

10 LĂMÂIE P
4 CHIPAROS P

7 FENICU P

Intens recomandat pentru
tratamentul tenului gras şi al
tenului acneic, pentru tratamentul
tenului cuperozic şi ăn
programele anticelulitice.
Stimulează capilarele si circulaţia
venoasă, fortifică glandele
sebacee şi sudoripare, activează
circulaţia limfatică, are puternică
acţiune astringentă şi redensifică
structura cutanată.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: ienupăr, lavandă, santal.

Foarte eficient în tratamentul
edemelor şi eliminarea
depunerilor grase.. Accelerează
microcirculaţia, stimulează
drenarea apei şi detoxificarea
ţesutului cutanat şi subcutanat,
are acţiune lipolitică la nivel
subcutanat.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: geranium, lavandă,
santal.

/ 10 ml

2 BERGAMOTE P
/ 10 ml
Este foarte eficient în tratamentul
tenului gras, acneic şi al celui cu
scuame. Stimulează
microcirculaţia sanguină locală şi
detoxifierea ţesutului cutanat, are
rol antiseptic şi astringent.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: lavandă, chiparos, iasomie,
muşeţel, ienupăr şi geranium

/ 10 ml

3 IENUPĂR P
Excelent pentru tratamentul
tenului gras şi al tenului acneic,
pentru tratamentul tenului
cuperozic şi în tratamentele
anticelulitice. Fortifică pereţii
capilarelor si stimulează circulaţia
sanguină în derm şi hipoderm,
activează circulaţia limfatică,
activează circulaţia limfatică şi
accelerează detoxifierea.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: lavandă, chiparos, santal.

/ 10 ml

5 EUCALIPT S
Ideal pentru tratamentul tenului
obosit şi pentru tratamentul
tenului gras, impur, acneic.
Stimulează microcirculaţia
sanguină la nivelul dermului,
creşte vitalitatea celulară, are
acţiune regenerantă puternică.
Are, de asemenea, acţiune
antiseptică şi calmantă.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: lămâie, bergamote şi lavandă.

/ 10 ml

8 LAVANDĂ S-P
Are efect excepţional de calmare
în tratamentul arsurilor, al pielii
iritate sau cu hiperemie.
Indispensabil în tratamentul
tenului acneic prin îmbunătăţirea
hrănirii ţesutului cutanat,
stimularea detoxifierii şi acţiunii
bactericide.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: bergamote,
geranium, lămâie şi rozmarin.

/ 10 ml

11 PORTOCALĂ S
Pentru tratamentul pielii uscate,
cu tendinţă la ridare, al pielii
fragile. Util în tratamentele
anticelulitice. Îmbunătăţeşte
circulaţia locală, îmbunătăţeşte
sensibilitatea pielii, stimulează
procesele de regenerare, reface
filmul hidrolipidic de la suprafaţa
pielii.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: chiparos, ienupăr şi lavandă.

/ 10 ml
/ 10 ml

9 MUŞEŢEL S

Utilizat pentru vitalizarea
tenului sensibil şi tenului
cuperozic, în tratamentul
Indicat pentru vitalizarea oricărui
tenului iritat, inflamat şi al
tip de ten. Reglează activitatea
celui acneic. Stimulează
glandelor sebacee, calmează
microcirculaţia locală, tonifică
pielea iritată şi uscată, accelerează pielea, are acţiune
schimbul de substanţe la nivel
antiinflamatorie şi
celular, are şi acţiune astringentă.
bacteriostatică.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
Armonizare cu uleiurile
de: bergamote, busuioc, ienupăr,
esenţiale de: bergamote,
lavandă şi de lămâie.
lavandă, lămâie.

6 GERANIUM S

/ 10 ml

Indicat în tratamentul tenului gras,
impur sau acneic, a tenului uscat,
cu piele subţiată. Fortifică funcţiile
pielii, stimulează microcirculaţia
locală, ajută la eliminarea celulitei,
are acţiune depigmentantă utilizată
în produsele de peeling chimic
pentru tratarea imperfecţiunilor
inestetice de ordin pigmentar sau
datorate vârstei şi în pregătirea
pentru expunerea la soare. Are
acţiune astringentă şi de curăţare în
cazul tenului gras. Reface filmul
hidrolipidic de la suprafaţa pielii.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: lavandă, fenicul şi geranium.

/ 10 ml

12 MENTĂ S-P
Recomandat în tratamentul tenului
uscat, senil sau ars de soare şi în
tratamentele anticelulitice.
Fortifică mecanismele imunitare
ale pielii, vitalizează şi tonifică
pielea, stimulează hidratarea şi
schimburile de substanţe la nivel
celular.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: rozmarin, lavandă, eucalipt.

/ 10 ml

13 ROZMARIN P
În tratamentele de revitalizare,
pentru protecţia tuturor
tipurilor de ten, în tratamente
speciale pentru tenurile grase,
acneice, seboreice, eczeme,
fortificarea unghiilor,
eliminarea umflăturilor.
Activează circulaţia locală
arterială, folosirea oxigenului şi
a nutrienţilor la nivel cutanat,
îmbunătăţeşte capacitatea de
regenerare.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: busuioc, lavandă,
lâmâie, mentă.

/ 10 ml

14 SALVIE S
Indicat mai ales în procesele de
curăţare şi vitalizare a tenului
gras şi a celui acneic.
Stimulează microcirculaţia
locală, îmbunătăţeşte
hidratarea, reglează activitatea
glandelor sebacee. Indicat în
reducerea transpiraţiei
picioarelor. Calmează sistemul
respirator. Potrivit şi pentru
băile aromatice şi aromaterapia
de ambient.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: bergamote,
lămâie, lavandă şi rozmarin.

/ 10 ml

15 LEMN DE
SANTAL P
Indicat în tratamentul tenului
acneic, dar şi pentru vitalizarea
tenului uscat cu tendinţă
crescută la ridare, a pielii cu
vergeturi. Stimulează
schimburile de substanţe la
nivel celular, reface
mecanismele de regenerare,
stimulează reţinerea apei la
nivelul reţelei de colagen şi
elastină, amplifică hidratarea.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: chiparos şi neroli
(flori de Citrus aurantium).

/ 10 ml

16 CIMBRU S-P
Recomandat mai ales în
tratamentul tenului gras şi
acneic, ca şi pentru eliminarea
celulitei. Stimulează intens
microcirculaţia locală,
curăţarea şi detoxifierea,
accelerează regenerarea
celulară şi are puternică
acţiune antiseptică.
Armonizare cu uleiurile
esenţiale de: bergamote,
lămâie, rozmarin, balsamice.

/ 10 ml

17 ARBORE DE CEAI P
Indicat în tratamentul tenului gras,
impur, acneic, are puternică acţiune
antiseptică (deopotrivă
antibacteriană, antivirală şi
antifungică), acţiune astringentă,
reduce secreţia glandelor sebacee.
Indicat şi pentru îngrijirea
picioarelor şi a unghiilor.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: lavandă, bergamote şi eucalipt.

/ 10 ml

18 LEMN DE
TRANDAFIR S
Recomandat în tratamentul tenului
uscat, iritat, fragil. Are proprietăţi
calmante. Reglează regenerarea
celulară. Reduce şi elimină
blocajele energetice.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: bergamote şi mentă.

/ 10 ml

19 EVERGREEN P
Reduce durerea musculară (masaj
sportiv), învigorează, stimulează,
activează întreg organismul.
Revitalizează şi îmbunătăţeşte
circulaţia sanguină cutanată, are şi
efect antiseptic.
Armonizare cu uleiurile esenţiale
de: mentă, citrice.

/ 10 ml

ULEIURI
AROMATICE
pentru termo-aromaterapie
Uleiurile noastre aromatice se folosesc ca atare
pentru masaj sau pentru termoterapie după metodele
noastre, care fac parte din tratamentul anticelulitic
sau din tratamentul de detoxifiere. Mai multe
instrucţiuni pot fi regăsite în manualul
“Aromaterapia – Puterea sănătăţii şi a frumuseţii”.

S - AROM
relaxare
Ingrediente active principale:
selecţie de uleiuri esenţiale de
rozmarin, lavandă, portocale,
ienupăr, lemn de santal.
Efect: relaxează musculatura,
stimulează detoxifierea
ţesuturilor cutanat şi
subcutanat.

/ 150 ml

P - AROM
perspiraţie
Ingrediente active principale:
selecţie de uleiuri esenţiale de
rozmarin, busuioc, lavandă,
ienupăr, mentă.
Efect: stimulează perspiraţia şi
detoxifierea cutanată.

/ 150 ml

T - AROM
tonifiere
Ingrediente active principale:
selecţie de uleiuri esenţiale de
vetiveria, portocale, muşcată
mare, rozmarin, busuioc.
Efect: intensifică metabolismul
local. Întăreşte ţesutul
conector, îmbunătăţeşte
flexibilitatea pielii şi o tonifică
remarcabil.

/ 150 ml

C - AROM
vitalizare
Ingrediente active principale:
selecţie de uleiuri esenţiale de
uleiuri esenţiale de lavandă,
chiparos, lămâie, mentă.
Efect: Stimulează schimburile
de substanţe la nivel periferic,
are acţiune de fermitate şi
astringentă asupra pielii şi a
ţesutului subcutanat, fortifică
pereţii capilarelor şi venelor.

/ 150 ml

MASSAGE OIL
efect benefic cu
uleiuri 100% naturale
Masajul influenţează pozitiv condiţia fizico-psihică. Mai mult:
- corpul se regenerează mai repede, iar substanţele reziduale sunt
eliminate mult mai uşor,
- după masaj pielea rămâne catifelată, cu elasticitatea crescută şi mult
mai rezistentă la factorii de mediu,
- forţa musculară este restabilită,
- flexibilitatea articulaţiilor este îmbunătăţită,
- reduce edemele,
- creşte pragul durerii,
- eliberează tensiunea şi stresul.
Efectele pozitive şi beneficiile masajului pot fi crescute prin alegerea
corectă a uleiului de masaj. Alegerea va depinde de scopul masajului.
Atenţionare: Uleiurile naturale se depozitează în locuri răcoroase şi
întunecate.

SEMINŢE DE
STRUGURI

NUCĂ DE
COCOS

protecţie anti-îmbătrânire & hidratare & hrănire
recăpătare aspect tânăr
Ingrediente active
principale: ulei de nucă
Ingrediente active
principale: ulei de seminţe de cocos, ulei de floarea
soarelui.
de struguri bogat în
Efect: hrăneşte pielea,
polifenoli, acid linoleic şi
calmează iritaţiile,
acid oleic, vitamina E,
menţine şi fortifică
beta-caroten.
protecţia naturală
Efect: Stimulează
împotriva forţei
regenerarea şi redă
distructive a radicalilor
aspectul tânăr al pielii,
menţine nivelul natural de liberi. După masaj
pielea are aspect
hidratare, menţine
frumoasă structura cutanată proaspăt, moale. Uleiul
şi protejează pielea antiare un miros plăcut de
îmbătrânire şi împotriva
cocos.
factorilor stresanţi şi nocivi Aplicare: potrivit pentru
de mediu, calmează
masajul tuturor tipurilor
iritaţiile. După aplicare
de piele, mai ales dacă e
pielea este moale,
deshidratată sau cu
mătăsoasă şi întinsă.
nevoie crescută de
Aplicare: pentru masajul
pielii mature, afectate (mai ingrediente nutritive.
Pielea capătă aspect
ales de vergeturi), supusă
la factori nocivi de mediu. frumos şi sănătos.
Indispensabilă după
/ 500 ml
aplicarea măştii corporale
AHA.

/ 500 ml

LEMONGRASS

PORTOCALE

echilibru hidrolipidic &
regenerare

împrospătare & relaxare

Ingrediente active
principale: ulei esenţial
de lemongrass, uleiuri
de macadamia şi de
seminţe de struguri.
Efect: reface lipidele şi
nivelul de hidratare
pierdute cu trecerea
anilor, stimulează şi
intensifică regenerarea
cutanată, calmează
iritaţiile. După masaj
pielea rămâne moale şi
vizibil reîntinerită.
Aplicare: la masajul
pielii cu nevoi crescute
de hidratare şi de lipide,
al pielii mature cu
procese lente de
regenerare.

/ 500 ml

Ingrediente active
principale: uleiuri de
seminţe de soia şi de
germeni de porumb,
vitamina E, ulei esenţial
de portocale dulci.
Efect: hrăneşte şi
revitalizează, stimulează
regenerarea cutanată şi
reconstruieşte bariera
lipidică. Reface
fermitatea şi protejează
împotriva deshidratării.
Relaxează intens, cu
senzaţie de confort.
Conform principiilor
aromaterapiei, uleiul de
portocale induce
optimism.
Aplicare: pentru
hrănirea şi masajul
oricărui tip de piele, mai
ales al pielii uscate,
mature. Are o extrem de
plăcută aromă. Îl
recomandăm şi la
masajul după
tratamentul anticelulitic
cu înfoliere.

/ 500 ml

ORIENTAL
SENSATION
învigorare & stimulare
Ingrediente active
principale: ulei esenţial
de ylang-ylang, uleiuri
vegetale nobile (soia,
nuci macadamia).
Efect: revigorarea
corpului şi a spiritului,
hrăneşte pielea şi
protejează împotriva
pierderii de hidratare,
pielea devine moale ca
mătasea.
Aplicare: pentru un
masaj deosebit de plăcut
şi de durată, pentru orice
tip de piele.

/ 500 ml

MELISSA

MIGDALE

ANTI-STRESS

ANTICELULITIC

REGENERANT

relaxare

masaj, îngrijire,
demachiere, aromaterapie

relaxare & vitalizare &
reenergizare

efect intens anticelulitic

regenerare cutanată &
hidratare

Ingrediente active
principale: ulei de
migdale, vitamina E.
Efect: ulei bogat, versatil,
pentru demachiere, pentru
îngrijirea gâtului şi
decolteului, dar şi pentru
îngrijirea întregului corp.
Este foarte potrivit pentru
un masaj prelung şi pentru
curăţarea tenului uscat şi
sensibil. Demachiază
blând faţa şi conturul
ochilor, oferă îngrijire
genelor şi chiar le tratează
prevenind căderea lor.
Aplicare: pentru masaj
corporal în cazul pielii
uscate şi sensibile, pentru
demachiere, pentru
aromaterapie corporală ca
suport, ca tratament de
regenerare a pielii gâtului
şi a decolteului.

Ingrediente active
principale: uleiuri
esenţiale de lavandă şi
grapefruit, uleiuri de
avocado şi germeni de
grâu, vitamina E.
Efect: excepţional efect
pozitiv, de relaxare
fizică şi psihică.
Calmează, relaxează,
revitalizează.
Aplicare: pentru masaj
după epuizare fizică sau
psihică, activităţi
sportive intense, orice
formă de stres.

Ingrediente active
principale: complex de
uleiuri vegetale naturale,
vitamina E, uleiuri
esenţiale cu nota
balsamică.
Efect: uleiurile vegetale
naturale îmbogăţite cu
vitamina E hrănesc
pielea, fortifică puterea
de protecţie a pielii,
refac aspectul catifelat şi
elasticitatea pielii.
Aplicare: pentru un
masaj de durată, cu
scopul de relaxare,
pentru orice tip de piele.

/ 500 ml

Ingrediente active
principale: uleiuri
esenţiale de fenicul,
portocale, lămâie,
rozmarin, lavandă şi de
lemn de trandafir, uleiuri
de soia şi germeni de
grâu.
Efect: Stimulează
circulaţia sanguină la
nivel cutanat şi
subcutanat, ajută
lipoliza, activează
sistemul limfatic,
drenează reziduurile
metabolice, detoxifiază.
Aplicare: Masaţi cel
puţin 20-30 minute
pentru a relaxa
“nodurile” celulitice şi a
stimula degradarea
grăsimilor. Recomandăm
un masaj corporal total.

Ingrediente active
principale: ulei de
sunătoare, vitamina E.
Efect: adecvat pentru
toate tipurile de piele,
mai ales uscat, sensibil,
predispus la ridare. Efect
de încetinire a
îmbătrânirii cutanate,
restabilire a hidratării,
păstrând moale pielea.
Recomandat şi după
expunerea la raze solare
sau la solar.
Aplicare: excelent
pentru un masaj lung,
integral. Este un bun
suport pentru uleiurile
esenţiale folosite în
aromaterapie.

/ 500 ml
/ 500 ml

/ 500 ml

/ 500 ml
/ 1000 ml

WINE THERAPY
vinoterapie anti-age

FACIAL

Se ştie încă din timpul
civilizaţiilor străvechi faptul
că strugurii şi vinul sunt un
tezaur de ingrediente
extrem de preţioase pentru
îngrijirea pielii. Egiptenii,
grecii, romanii s-au bucurat
de puterea strugurilor în
păstrarea sănătăţii, tinereţii
şi a frumuseţii.

CREMĂ
NUTRITIVĂ DE
MASAJ

Această cunoaştere, acum
amplificată, a fost confirmată
în1993 de către cercetătorii
francezi din regiunea
Bordeaux. Ei au descoperit şi
au dovedit clinic că strugurii şi
vinul conţin peste 1.000 de
ingrediente (vitamine,
minerale, polifenoli inclusiv
resveratrol, acizi de fructe) care
sunt benefice pentru piele.
Efectele se văd în netezirea
vizibilă a ridurilor şi încetinirea
proceselor de îmbătrânire
cutanată.

Preparatele din linia naturală
WINE THERAPY conţin numai
ingrediente active de origine
vegetală, fără ulei de parafină,
vaselină şi nici silicon, nu sunt
conservate cu conservanţi
artificiali – parabeni, nu
conţin coloranţi sintetici, se
folosesc doar emulgatori
vegetali.

MASCA DE
ŞAMPANIE

GRAPE-VITAMIN CREMĂ
HIDRATANTĂ
CONCENTRAT

echilibru hidrolipidic

întinerire & antiîmbătrânire

ulei uscat, antirid & antiîmbătrânire

anti-îmbătrânire & hidratare anti-îmbătrânire & echilibru
de durată
hidrolipidic

Ingrediente active
principale: extracte de
struguri, de vin şi de
şampanie, ulei de seminţe
de struguri şi germeni de
grâu, ulei de soia, ulei de
alune de pământ, extract
de morcov, beta-caroten,
bisabolol, vitamine A şi E.
Efect: echilibrează stratul
hidrolipidic al pielii,
stimulează regenerarea şi
activitatea sa naturală.
Aplicare: după tonifiere, la
etapa de masaj facial, după
ce aţi aplicat câteva
picături de Grape-Vitamin
Concentrat. Se utilizează şi
la final de tratament pentru
tenul uscat sau matur. De
asemenea, se poate utiliza
şi la tratamentul mâinilor
sau în cadrul manichiurii
spa, după ce înainte aţi
folosit Peeling-ul cu extract
de vin.

Ingrediente active
principale: extracte de
struguri şi de şampanie,
ulei de seminţe de
struguri, ulei de jojoba,
vitaminele A şi E, ulei de
alune de pământ,
panthenol, bisabolol.
Efect: îmbunătăţeşte
circulaţia, hidratează
bine pielea şi o hrăneşte
cu substanţe preţioase
necesare, care îi dau
puterea de a se proteja.
După aplicare pielea
este vizibil întinerită,
protejată împotriva
îmbătrânirii premature.
Aplicare: pe faţă, gât şi
decolteu, cu un scurt
masaj relaxant . Lăsaţi să
acţioneze 15-20 minute,
masaţi restul neabsorbit,
apoi îndepărtaţi excesul
cu apă.

Ingrediente active
principale: ulei de
seminţe de struguri, ulei
de germeni de grâu,
îmbogăţit cu un surplus
de vitamine E şi A.
Efect: serum uleios care
stimulează regenerarea
pielii, o întinereşte, îi
îmbunătăţeşte structura şi
îi întăreşte protecţia
naturală.
Aplicare: înainte de
masaj, pe faţă, gât şi
decolteu, în mod
uniform Grape-Vitamin
Concentrat şi masaţi uşor
pentru absorbţie. Nu lasă
aspect uleios. Se poate
aplica şi înainte de
crema de final. De
asemenea, se poate
utiliza şi la manichiura
spa.

Ingrediente active
principale: complex
hidratant vegetal, ulei de
seminţe de struguri, extract
de şampanie, vitamina E şi
C, panthenol, suc de
struguri, bisabolol,
alantoină, ulei de
portocale.
Efect: este un adevărat
tezaur de surse naturale de
reîntinerire cutanată,
asigură o îngrijire
hidratantă şi regenerantă
pentru faţă, gât şi decolteu.
Ajută funcţiile naturale şi
reduce semnele de
îmbătrânire prematură.
Pentru tratamentul tenului
cu semne de îmbătrânire,
Aplicare: pe faţă, gât şi
decolteu, curate şi tonifiate.
Recomandăm utilizarea în
combinaţie cu serumul
concentrat din aceeaşi
gamă.

/ 50 ml

/ 200 ml
/ 200 ml

/ 30 ml

CREMĂ
NUTRITIVĂ

Ingrediente active
principale: ulei de seminţe
de struguri, extract de vin,
ulei de seminţe de soia, ulei
de germeni de grâu,
vitamina E şi C, extract de
morcov, beta-caroten,
panthenol, bisabolol, ulei
de portocale.
Efect: aduce puterea
strugurilor şi a uleiului de
seminţe de struguri, în
sinergie cu uleiul de soia şi
de germeni de grâu:
elemente nutritive, lipide şi
hidratare, care stimulează
regenerarea la nivel celular
şi reduc semnele de
îmbătrânire prematură.
Aplicare: pe faţă, gât şi
decolteu, curate şi tonifiate.
Recomandăm utilizarea în
combinaţie cu serumul
concentrat din aceeaşi
gamă.

/ 50 ml

CORPORAL

PEELING CU
EXTRACT DE VIN
înlăturarea delicată a celulelor
moarte
Ingrediente active principale:
extract de vin, exfolianţi naturali pulbere din sâmburi de caise
Efect: prin înlăturarea delicată a
celulelor moarte, nu deshidratează
pielea, ci o împrospătează şi
întinereşte.
Aplicare: pentru ca pielea corpului
să absoarbă nestingherit toţi
componenţii activi, se recomandă
pentru pielea uscată şi sensibilă
adăugăm la peelingul de vin
câteva picături de ulei natural de
struguri pentru masaj, pentru
pielea grasă folosim numai
peelingul de vin. Peelingul se
înlătură cu apă caldă.

BAIA CU EXTRACT
DE STRUGURI

MASCA PEEL-OFF
CORPORALĂ

relaxare & hidratare

nutritivă şi protectoare anti-age

Ingrediente active principale:
extract de struguri şi şampanie,
bisabolol.
Efect: îmbunătăţeşte circulaţia
şi stimulează eliminarea
impurităţilor din piele. Are
efect benefic asupra stării
fizico-psihice. Excepţională
pentru centrele wellness.
Aplicare: în cada umplută cu
apă caldă adăugaţi cca 200ml.
Nu face spumă şi de aceea
puteţi activa hidromasajul,
cada jacuzzi.

Ingrediente active principale:
extract de seminţe de struguri,
nămol diatomitic, argilă albă şi
roşie.
Efect: nutritiv intens, anti-age,
reducere a edemelor. Purifică
pielea, accelerează eliminarea
toxinelor, apa în exces
(edemele), impurităţile, celulele
moarte. Conferă îngrijire
importantă, reîntinerire
cutanată prin efectul nutritiv şi
de accelerare a regenerării
celulare.
Aplicare: pe zone corporale.
Tratamentul este extrem de
plăcut şi foarte apreciat de
cliente.

/ 250 ml
/ 1000 ml

/ 2400 g

CREMĂ DE CORP
fermitate & anti-îmbătrânire
cutanată
Ingrediente active principale:
extracte de struguri, Centella
Asiatica, unt shea, migdale
tropicale, soc, bisabolol,
vitamine E, C, ulei portocale,
acid tanic, trigliceride.
Efect: fermitate, lifting, antiîmbătrânire cutanată.
Îmbunătăţeşte elasticitatea
cutanată, stimulează
microcirculaţia, protejează
împotriva îmbătrânirii cutanate
premature. Extractul de
Centella are efect drenant,
stimulează arderile de grăsimi,
fortifică şi regenerează. Untul
de shea hrăneşte, hidratează,
protejează împotriva uscării.
Aplicare: dimineaţa şi/sau
seara pe întregul corp, cu un
uşor masaj până la absorbţie.

/ 250 ml

De mii de ani în ritualurile de
înfrumuseţare. Cleopatra, care
îşi păstra aspectul tânăr într-un
adevărat cult al laptelui şi al
mierii, este un simbol al
cosmeticii antice care a
captivat pe cei mai mari
războinici ai vremii.
Componentele nobile,
sinergice ale liniei, ca
lăptişorul de matcă, untul de
shea, laptele şi uleiul de
cocos, realizează un ritual
luxuriant pentru revigorarea
corpului şi spiritului.
Răsfăţ preţios şi de neuitat,
într-o sinergie îmbătătoare
dată de asocierea de lăptişor
de matcă, unt de shea, lapte
de cocos, uleiuri nobile, toate
pentru a energiza corpul şi
spiritul.

MILK & HONEY
ritual luxuriant cu LAPTE şi MIERE pentru corp şi spirit
Linie cu adevărat naturală: fără parabeni, parafină,
silicon, coloranţi sau emulgatori sintetici.
Noua gamă wellness, un adevărat ritual de neuitat,
conţine:
- extract bioactiv de lăptişor de matcă, unul dintre
produsele perfecte ale naturii, este un stimulator şi un
antioxidant puternic, menit să potenţeze regenerarea
celulară şi suportul imun.
- unt de shea, un ingredient exotic, extrem de bogat în
antioxidanţi, acizi graşi şi vitamine. Efectul hidratant se
adaugă puterii celui nutritiv.
- lapte de cocos conferă pielii o hidratare amplă, şi o
catifelare de lux,
- ulei de cocos, obţinut prin presare la rece, bogat în
vitamine şi acizi graşi saturaţi, care protejează pielea
împotriva radicalilor liberi şi, implicit, împotriva
îmbătrânirii premature.

PEELING CU
ZAHĂR BRUN
curăţare intensă orice tip piele
Ingrediente active principale:
zahăr brun, unt de shea
(karite), ulei de germeni de
grâu, vitamina E.
Efect: îndepărtează celulele
moarte ale epidermei şi
îngrijeşte generos pielea,
devenind curată şi moale.
Devine catifelată chiar şi cea
mai uscată piele.
Aplicare: pe zonele pe care
vreţi să faceţi peeling, masaţi
pentru o bună exfoliere, în caz
de piele foarte uscată puteţi
adăuga cîteva picături de ulei
nutritiv. Apoi clienta va merge
la duş. Recomandăm să
aplicaţi apoi masca nutritivă
sau untul de shea (karite) din
aceeaşi gamă. Se depozitează
la temperatura camerei, ferit de
lumină. Se agită/amestecă
înainte de utilizare.

MASCĂ NUTRITIVĂ

UNT DE CORP

facială şi corporală
hidratare & regenerare

orice tip piele
cu aromă senzuală, textură
nutritivă, ideal pentru aplicare
cu masaj relaxant

Ingrediente active principale:
lapte de cocos, lăptişor de
matcă, extract de miere, uleiuri
vegetale, vitamina E.
Efect: acţiunea sinergică a
laptelui de cocos, a lăptişorului
de matcă şi a extractului de
miere, vitamine alături de
aroma seducătoare a măştii,
conferă pielii un bogat aport de
nutrienţi, hidratare,
reîmprospătare şi întinerire.
Reîntinerire. După utilizare
pielea capătă fermitate,
senzaţie de catifea la atingere.
Aplicare: în strat foarte subţire
pe faţă/corp. După 15-20
minute de acţionare se
masează uşor surplusul până la
absorbţie. Variantă de utilizare
la aplicarea facială: ca atare
sau ca bază pentru Masca
termomodelantă sau aplicată
după cea energizantă “R”. Se
agită/amestecă înainte de
utilizare.

/ 200 g

/ 250 ml
/ 2000 ml

Ingrediente active principale:
unt de shea (karite), ulei de
cocos, extracte de nuca de
cocos, miere şi lăptişor de
matcă.
Efect: conferă hidratare amplă,
nutrienţi şi împrospătare
revitalizantă. Recomandat
îndeosebi pentru pielea foarte
uscată, atrofică. Acizii graşi
esenţiali din untul de shea au rol
benefic în reînnoirea celulară şi
în reducerea apariţiei ridurilor.
Pielea devine incredibil de
moale şi de catifelată.
Aplicare: în cantitate mai
generoasă pentru masaj de
relaxare, pe întregul corp. Se
depozitează la temperatura
camerei, ferit de lumină.

/ 250 ml

BAIE CU LAPTE
ŞI MIERE
hrănire & relaxare
Ingrediente active principale:
lapte de cocos, extract de
lăptişor de matcă, vitamine.
Efect: confort, relaxare. Un
ritual regal de energizare.
Conferă textura cremoasă.
Utilizare: cca 200ml în cada
de hidromasaj de la spa, ori în
cadă jacuzzi ca relaxare acasă.
Puteţi activa hidromasajul.
Poate fi urmat de un masaj
relaxant cu unul de corp.

/ 1000 ml

AROMA
GEL PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA
CUTICULELOR
Ingrediente active
principale: glicerină,
hidroxid de potasiu.
Efect: îndepărtarea
cuticulelor fără a
afecta patul unghiei
sau unghia.
Aplicare:
- cu ajutorul capătului
filat aplicaţi pe
cuticule
- după aproximativ 2
minute utilizaţi un
beţişor cu mişcări
circulare şi de
împingere a
cuticulei,
apoi se îndepărtează
cuticulele macerate
- clătiţi su spălaţi
mâinile cu multă
apă.
Nu aplicaţi în caz de
inflamaţii, infecţii sau
unghii cu diverse
afecţiuni.

/ 50 ml

HAND CARE

îngrijirea mâinilor şi a unghiilor
Datorită structurii lor – mâinile aproape că nu au ţesut
gras şi sunt expuse direct, uneori chiar intens, la factori
agresivi de mediu – ele “deconspiră” primele semne de
îmbătrânire. Îngrijirea mâinilor trebuie să se facă foarte
specific, cu scopuri precise, deoarece produsele trebuie
să înlocuiască anumite pierderi, mai ales hidratarea şi
lipidele protectoare din epidermă. Îngrijirea completă
include mâinile şi unghiile. Trebuie să ne asigurăm că
unghiile cresc corect, sunt sănătoase, nu trebuie să se
rupă sau să se despice, iar cuticulele trebuie să aibă şi
ele un aspect sănătos.

BAIE DE PARAFINĂ
PENTRU MÂINI
cu aromă de struguri
Ingrediente active principale:
amestec de parafină ceroasă,
cu punct jos de topire şi ceară
de albine.
Efect: Îngrijire intensă,
hidratare şi stimulare a curăţării
profunde. După aplicare pielea
devine excepţional de moale şi
de catifelată.
Aplicare: după manichiură şi
curăţare profundă (inclusiv
exfoliere, îndepărtarea
celulelor moarte).

CREMA
PROTECTOARE
PENTRU MÂINI
Ingrediente active principale:
extracte de muşeţel şi nalbă,
uleiuri nutitive şi unt de shea,
uleiuri esenţiale de portocale şi
lămâie.
Efect: îngrijire intensă, hidratare
excepţională, protecţie a pielii
mâinilor.
Aplicare: după manichiură sau
la nevoie. Masaţi uşor mâinile
de la vârful degetelor la
încheietura mâinii. După masaj
pielea devine moale, este
protejată împotriva factorilor
nocivi de mediu.

/ 450 ml

ULEI PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA
LACULUI DE
UNGHII

AROMA - ULEI
PENTRU
ÎNDEPĂRTAREA
LACULUI DE
UNGHII

Ingrediente active principale:
ulei de origine botanică,
panthenol, solvenţi organici.
Efect: nu lasă urme albe,
îngrijeşte unghiile şi cuticulele,
protejează împotriva uscării şi
despicării.
Aplicare: pentru îndepărtarea
simplă şi completă a lacului de
unghii, inclusiv de pe unghiile
artificiale. Evitaţi contactul cu
ochii. Depozitaţi fără să fie la
îndemâna copiilor.

fără acetonă

/ 500 ml
/ 750 g
/ 2000 g

MĂNUŞI PENTRU
BAIA DE PARAFINĂ
bumbac

/ 1 pereche

Ingrediente active principale:
ulei de seminte de struguri,
ulei esenţial de lămâie.
Efect: îndepărtarea eficientă şi
cu uşurinţă a lacului de unghii,
păstrează unghiile flexibile şi
previne decolorarea, pătarea.
Parfum plăcut cu miros de
struguri.
Aplicare: pe o dischetă de
bumbac şi ştergeţi pur şi
simplu lacul de unghii.
Avertisment: Foarte inflamabil!
Evitaţi contactul cu ochii.
Depozitaţi fără să fie la
îndemâna copiilor.

/ 500 ml

FOOT CARE
Pentru paşi delicaţi

Îngrijirea picioarelor nu este doar o declaraţie de
frumuseţe, ci mult mai mult. Este şi grijă pentru o stare
perfectă de sănătate a pielii, a picioarelor - parte a
corpului mereu împovărată şi expusă. O îngrijire
corectă va conferi hidratare şi agenţi nutritivi prin aport
de ingrediente active care să stimuleze circulaţia
sanguină, circulaţia limfatică şi să ajute la îndepărtarea
senzaţiei de picioare obosite.

BAIE DE PARAFINĂ
PENTRU PICIOARE

BAIE HERBALĂ
PENTRU PICIOARE

cu aromă de mentă

pentru pedichiură

Ingrediente active principale:
amestec de parafină ceroasă,
cu punct jos de topire şi ceară
de albine.
Efect: îngrijire intensă,
hidratare, stimulare a curăţării
profunde, eliberarea tensiunii
din picioare. Tratament
adjuvant în afecţiuni
reumatice. Cu aromă
mentolată, proaspătă şi
plăcută.
Aplicare: după pedichiură.

Ingrediente active principale:
extract de muşeţel, mentol,
camfor şi triclosan.
Efect: stimulează circulaţia
sanguină la nivelul gambelor,
vitalizează şi reîmprospătează
pielea picioarelor. Înmoaie
pielea durificată, cornificată,
calusurile. Pregăteşte
picioarele pentru pedichiură.
Acţionează antiseptic.
Aplicare: Adăugaţi 20 – 30 ml
la o baie de 5 litri de apă.
Lăsaţi să acţioneze cca 15
minute.

BALSAM PENTRU
PICIOARE
Ingrediente active principale:
extracte de muşeţel, nalbă şi
castane, bisabolol, uleiuri
esenţiale de rozmarin, pin şi
lavandă, mentol şi camfor.
Efect: elimină oboseala de la
nivelul picioarelor, edemele,
îngrijeşte intens. Pielea
picioarelor devine moale şi
catifelată. Are un eficient efect
antiseptic.
Aplicare: Masajul picioarelor
este recomandat după
pedichiură şi baia de parafină.
Incepeţi masajul de la vârfurile
degetelor către genunchi.
Utilizaţi balsamul şi pentru o
bună execuţie a masajului
reflexogen al picioarelor.

/ 450 ml
/ 750 g
/ 2000 g

BOTOŞEI PENTRU
BAIA DE PARAFINĂ
bumbac

/ 1 pereche

PENTRU PICIOARE
CU PIELE
SENSIBILĂ / light
recomandat pentru pielea
uscată şi delicată
Ingrediente active principale:
panthenol, beta-glucan
Efect: fiind special conceput
pentru nevoile pielii sensibile
şi uscat a picioarelor, chiar şi
celor cu diabet zaharat.
Hidratează intens, rapid şi pe
parcursul întregii zile.
Îmbunătăţeşte mecanismele de
apărare la nivel cutanat şi
protejează împotriva
deshidratării. Are un plăcut
efect răcoritor. Este repede
absorbit. Recomandare
specială: îngrijirea pielii
picioarelor diabeticilor.

/ 500 ml
/ 350 ml

REFIL
/ 350 ml

DEPIL AS
epilare naturală

ZAHAROREZINE NATURALE HIDROSOLUBILE
DEPIL AS

DEPIL AS GEL

ceară epilatoare

post-epilare
antibacterian şi inhibitor al creşterii
firului de păr

Ingrediente active: zaharuri naturale
semi-polimerizate.
Efect: îndepărtarea simplă şi
completă a părului nedorit. Se poate
utiliza pe orice regiune. Ceara este
solubilă în apă, astfel orice reziduuri
rămase pe piele sunt uşor
îndepărtate. Se îndepărtează foarte
uşor şi de pe recipiente, ustensile,
încălzitor, cu o lavetă umedă, astfel
nu se murdăreşte deloc cabinetul.
Aplicare: degresaţi pielea înainte de
aplicarea cerii, dezinfectaţi şi uscaţi
cu o pulbere sicativă dacă pielea
rămâne umedă. Ceara trebuie să fie
încăzită la 400 C, pănă la
consistenţă aproape fluidă. Aplicaţi
ceara în direcţia creşterii firelor de
păr. Presaţi apoi cu o bandă
epilatoare Epil Bandy şi trageţi rapid
în sens invers creşterii firului de păr.
Utilizaţi apă pentru îndepărtarea
reziduurilor. Aplicaţi apoi Depil As
gel post-epilare pentru dezinfecţie şi
inhibarea creşterii firelor de păr.
Masaţi pielea uşor cu FOOT CARE
Balsam pentru picioare, pentru a
calma pielea şi pentru a reface
echilibrul hidrolipic.

9256 / 1000 g

Ingrediente active principale:
extracte de vâsc, salvie, frunze de
papaya, salvie, thuya şi iederă, sevă
de Aloe, uleiuri esenţiale de
lemongrass, piper negru, chiparos,
arbore de ceai, extract de fucus,
panthenol.
Efect: complexul de extracte de
plante are funcţii sinergice, atât de de
reducere, cît şi de încetinire a
creşterii locale a părului – în zona
braţelor, picioarelor, pieptului şi a
bărbiei. Are şi acţiune puternică
dezinfectantă antibacteriană.
Utilizare: aplicaţi un strat subţire de
gel pe pielea proaspăt epilată. Lăsaţi-l
să acţioneze şi nu clătiţi.
Recomandaţi clientei utilizarea
produsului de revânzare de 150ml în
fiecare zi, cel puţin 10 zile după
epilare. Precauţii: după aplicarea
gelului poate apărea o uşoară
hiperemie (înroşire temporară); după
epilare aceasta este o reacţie normală.
În caz de hiperemie pronunţată (rar),
calmaţi pielea cu comprese reci.

9069 / 500 ml
9261 / 150 ml

DEPIL AS
NATUR
ceară epilatoare
roll-on

9762 / 140 g

DEPIL AS
FRUCTE DE PĂDURE
ceară epilatoare
roll-on

9019 / 140 g

DEPIL AS
COFFEE
ceară epilatoare
roll-on

388 / 140 g

EPIL BANDY
BENZI
EPILATOARE
3005851 / buc 100/1

PROGRAM ÎNGRIJIRE SPECIALĂ
produse pentru îngrijire specială
facială şi corporală
Compania Afrodita a început să abordeze mult mai multe cerinţe şi
probleme estetice ale pielii, ca îmbătrânirea vizibilă, tenul cu
eritroză sau cuperoză, pielea lipsită de vitalitate, cearcănele şi
edemele de sub ochi, regenerarea cutanată mult încetinită etc. Au
fost dezvoltate numeroase produse specifice care vor satisface
chiar şi pe cei mai sceptici dintre profesionişti, dacă vor fi utilizate
corect.

HYDRO CONTROL
HYDRO CONTROL
CREMĂ HIDRATANTĂ CREMĂ NUTRITIVĂ
anti-îmbătrânire & efect de
matifiere
pentru ten mixt, gras
Ingrediente active principale:
extract de litchi (vitamine C, A, B,
acid citric, zaharuri, minerale),
complex sebum-phyto-balance
care reglează secreţia de sebum.
Efect: reglează nivelul de
hidratare şi al lipidelor la nivel
cutanat, protejează împotriva
consecinţelor stresului oxidativ.
Are efect şi antibacterian şi
previne apariţia comedoanelor.
Aplicare: pentru îngrijirea zilnică
a tenului gras. Este adecvată
pentru utilizarea zilnică şi/sau
după un tratament de peeling cu
alfa-hidroxiacizi efectuat la
cabinet, datorită proprietăţilor
antibacteriene şi pentru că
menţine un nivel optim de
hidratare.

291 / 50 ml

antirid
pentru ten mixt, gras
Ingrediente active principale:
extract litchi (vitamine C, A, B, acid
citric, zaharuri, minerale), extract
de pepene galben (vitamine C, B1,
B2, beta-caroten, minerale,
zaharuri), complex sebum-phytobalance care reglează secreţia de
sebum.
Efect: stimulează regenerarea
cutanată şi reduce secreţia de
sebum, dar nivelul de hidratare este
mărit. Se îmbunătăţeşte textura
cutanată şi elimină eventualele
riduri. Previne reapariţia
comedoanelor.
Aplicare: pentru îngrijirea seară de
seară a tenului gras. De asemenea,
după un tratament de peeling cu
alfa-hidroxiacizi efectuat la cabinet.

292 / 50 ml

EXTRA CARE
ACTIVATOR
REMINERALIZARE
spumă
revitalizare cutanată
Ingrediente active principale:
extract de Ginseng, uleiuri
esenţiale de portocale şi Ylang Ylang.
Efect: stimulează circulaţia
locală, facilitează procesele
metabolice şi pregăteşte pielea
pentru absorbţia mineralelor şi
a ingredientelor din procedurile
care urmează.
Aplicare: aplicaţi activatorul
spumă pe zona tratată şi masaţi
până la absorbţie.

EXTRA CARE
CONTACT GEL
PENTRU CAVITAŢIE

ANTICELLULITE
GEL ANTICELULITIC

Ingrediente active principale:
un bio-complex special şi
extract de Centella asiatica.
Efect: excelentă conductivitate
pentru ultrasunete. Nu lasă
pete grase. Permite alunecare
uniformă.
Aplicare: este indispensabil în
tratamente de cavitaţie, de
redensificare şi de refacere a
tonusului ţesutului cutanat.

Ingrediente active principale:
complex de plante amazoniene.
Efect: stimulează circulaţia
sanguină locală şi intensifică
metabolismul cutanat.
Degradează intens grăsimile,
accelerează drenajul apei, a
reziduurilor metabolice şi a
toxinelor. Regenerează ţesutul
conector şi readuce fermitate
pielii.
Aplicare: pentru îngrijirea la
domiciliu se aplică de 2 ori pe
zi, dimineaţa şi seara, pe zonele
cele mai afectate de celulită şi
se masează. Se poate utiliza şi la
salon în cadrul tratamentelor
anticelulitice.

125 / 5000 ml

551 / 150 ml

lipoliză & drenaj & efect de
fermitate cutanată

442 / 150 ml

SKIN FIRMING
CREMĂ PENTRU
FERMITATE CUTANATĂ
fermitate & lifting
Ingrediente active principale:
complex de plante
amazoniene.
Efect: stimulează regenerarea
ţesutului conector afectat,
sinteza de colagen şi elastină,
reînnoieşte la nivel normal
cantitatea de apă în ţesutul
cutanat.
Aplicare: este extrem de
recomandată în timpul
tratementelor anticelulitice, în
curele de slăbire, ca întreţinere
corporală anti-îmbătrânire. Se
aplică dimineaţa şi seara pe
întregul corp sau pe zonele cu
necesităţi mai mari (piept,
abdomen, picioare).

443 / 150 ml

KAMILICA EXTRA
SENSITIVE
SERUM ANTICUPEROZIC
& ANTISTRESS

ALOE VERA
HYDRA TONIC
pentru toate tipurile de
ten, piele

pentru ten cuperozic, uscat
calmează & protejează,
fără parabeni

hidratare & reîmprospătare &
calmare
fără parabeni

Ingrediente active principale:
bisabolol, uleiuri esenţiale de
chiparos, lămâie, nalbă,
lavandă şi ienupăr, ulei
germeni grâu, vitamina E, aloe
vera.
Efect: oferă pielii calmare,
protecţie, îngrijire nutritivă şi
regenerantă. Restabileşte
echilibrul hidrolipidic şi ajută la
încetinirea procesului de
îmbătrânire cutanată.
Aplicare: după aplicarea măştii
sau cremei pentru ten sensibil
aplicaţi şi câteva picături de
serum (rol venotonic şi
protector). Sfătuiţi clienta să
utilizeze serumul în îngrijirea
sa zilnică.

8803 / 30 ml

KAROTIN
CERA DERM FLUID
CONCENTRAT
hidratare intensă & regenerare
& protecţie

Ingrediente active principale:
ceramide, vitamina A şi betaIngrediente active principale:
caroten, extract de ulei de
Aloe vera gel concentrat,
morcov, vitamina E, uleiuri de
alantoină.
măceş, luminiţă de seară şi
Efect: sursă de hidratare şi
prospeţime pentru pielea
migdale şi squalan vegetal.
deshidratată, iritată, crăpată,
Efect: hrăneşte şi hidratează
inflamată. Calmează şi
intens pielea şi regenerează
funcţionează real ca un “plasture”
pentru pielea afectată. Accelerează celulele epidermale. Este un
excelent emolient şi permite
regenerarea celulară,
pielii să respire deşi reface o
îmbunătăţeşte elasticitatea şi face
să recapete un aspect sănătos şi
barieră de protecţie împotriva
strălucitor. Conferă senzaţie reală deshidratării. Conferă pielii
de confort.
aspect catifelat şi reîntinerit în
Aplicare: în cazul pielii uscate,
mod evident.
deshidratate, expuse excesiv la
Aplicare: 5-7 picături de
soare, inflamate, iritate aplicaţi
pulverizaţi de câteva ori în timpul concentrat sunt suficiente
procedurilor ca de exemplu:
pentru îngrijirea facială, după
înainte de aplicarea unei măşti
ce crema aplicată anterior a
cremoase sau de câteva ori peste o
fost absorbită complet.
mască gel. Recomandare: sfătuiţi
clienta să utilizeze Aloe Vera tonic
pentru reîmprospătare şi hidratare
sau după peeling, expunerea la
soare, solar etc.

9709 / 100 ml

9685 / 30 ml

CREMĂ PENTRU MASAJ
w/o
piele moale, catifelată
Ingrediente active principale:
extracte de muşeţel şi de
urzică, ulei de germeni de
grâu, ulei esenţial de lavandă.
Efect: permite efectuarea unui
masaj de durată, facial şi
corporal, cu alunecări uşoare
ale mâinilor. După masaj
pielea este în mod notabil mai
elastică şi mai moale.
Aplicare: pentru masaj
profesional de durată, facial şi
corporal. Utilizaţi mişcări
specifice, adecvate fiecărui tip
de ten în parte sau în funcţie de
scopul masajului corporal.

9287 / 450 ml

CONSUMABILE
CUTII
5g
15 g
30 g
50 g

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc

cod: 3008104
cod: 3000024
cod: 3000027
cod: 3000026

FLACOANE
cu spray 200 ml
flacon plstic 100 ml

1 buc
1 buc

cod: 3008285
cod: 3000034

1 buc
10/1
2 buc
1 buc
50/1
100/1
1 buc
1 buc
1 buc

cod: 3005253
cod: 428
cod: 3008011
cod: 747
cod: 420
cod: 419
cod: 452
cod: 463
cod: 501

DIVERSE
folie aroma 2 m
fango folie 200 x 220 cm
folie aurie
bentiţă pentru par
wellness chimono
tanga femei
dozator ulei, lapte demachiant, lotiune
dozator uleiuri naturale
dozator pentru cutie 450 ml

KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Rogaška Slatina, Kidričeva 54, SLOVENIA
Telefon: +386 3 812 11 60
Fax: +386 3 812 11 63
E-mail: tajnistvo.afrodita@siol.com
www.kozmetika-afrodita.com
EUROGAMMA FLAVORS & FRAGRANCES s.r.l.
Piaţa Alba Iulia 5, bloc I-4, etaj 7, ap. 32, sector 3,
Bucureşti 031103, ROMÂNIA
Telefon&Fax: 021 319 64 47 Telefon: 031 40 11 372,
Mobil: 077 16 37 935
E-mail: office@cosmetica-afrodita.ro ,
office@eurogamma.ro
Pentru mai multe detalii vizitaţi
www.cosmetica-afrodita.ro

