FOTO-MOMENTY z roku 2013

Afrodita

Kromě řady nových produktů, které již nadchly jak konečné spotřebitele, tak
profesionální zákazníky z celého světa, se loňský rok vyznačoval mnoha dalšími
aktivitami. Dovolte nám, abychom vám představili jednotlivé události na základě
vybraných fotografií.

news

ODBORNÁ ŠKOLENÍ
V rámci Afrodita Akademie jsme pořádali
pro zástupce kosmetické branže přes 60
odborných seminářů s praktickými
workshopy. Reakce: více než 2000
účastníků z více než 15 zemí, mnoho slov
chvály a velký počet žádostí o další školení.
1 Zahájení semináře »Strategie« na jaře:
ANTI celulitida v prostorách nového
prodejního, vzdělávacího Beauty centra
Afrodita v Bělehradě.
2 Praktická část podzimního semináře
PREPARÁTY + APARÁTY – Proč a jak? Ve
vzdělávacím centru Afrodita v Rogaška
Slatina.
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REKLAMA
S aktuálními novinkami a osvědčenými
prodejními hity jsme se účastnili
renomovaných kosmetických veletrhů po
celé Evropě. Návštěvníci byli nadšeni
vysokou kvalitou, příznivými cenami a
elegantním designem.
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1 Náš stánek na veletrhu TRENDS OF
BEAUTY ve Vídni přilákal mnoho
návštěvníků.
2 Úspěšnou prezentaci jsme také tradičně
měli na renomovaném kosmetickém
veletrhu BEAUTY FORUM v Mnichově.

2
VYMOŽENOSTI NOVINKY

VITA DERMA ampule

3 Velký zájem o naše produkty řady
Afrodita Professional jsme zazanamenali
také na 22. mezinárodním kosmetickém
veletrhu HAUCH VON PARIS v Bělehradě.

- Malý obsah
s velkým účinkem!
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PRODEJNÍ HIT ROKU 2013
Důvody:
- Ampule působí ihned S OKAMŽITÝM VIDITELNÝM ÚČINKEM.
- NEOBSAHUJÍ parabeny, parafin, silikony nebo vonné látky.
- Jsou jednoduše použitelné a
- jsou vhodné pro použití s přístroji i manuálně.

úvodem

*

nové

Podle požadovaného účinku a speciálních potřeb
pleti si můžete vybrat s různých druhů ampulí:
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V rámci spolupráce s partnerskými podniky v Srbsku a Chorvatsku jsme otevřeli nové prodejní –
a vzdělávací – Beauty Centrum v Bělehradě, zatímco Beauty Centrum Afrodita v Záhřebu se
přestěhovalo do větších a modernějších prostor.
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Nové prostory
Beauty Centra Afrodita v Záhřebu

Prodajnoizobraževalni
Beauty center
Afrodita Beograd

Beauty Centrum Afrodita v Záhřebu se dočkalo po více než 15 letech úspěšné činnosti v
nákupním centru Kaptol slavnostního otevření v nových prostorech. Ty pokrývají plochu
150 m2 a nabízí stylové zařízení na každém kroku. V tomto salonu je důležité motto „Krása“.
Jedná se o reakci na stále stoupající poptávku, která překročila kapacity původních prostor.

1
2
3
4

HYALURON

Predstavniki kozmetične stroke v Srbiji se lahko
strokovnih seminarjev odslej udeležijo tudi v novem
Prodajno-izobraževalnem Beauty centru Afrodita v
Beogradu. Izobraževanju je namenjena moderno
opremljena multimedijska predavalnica s vso
opremo za izvajanje praktičnih vaj. Znotraj centra se
poleg tega nahaja tudi priročna trgovinica, kjer lahko
tako profesionalni kot tudi končni uporabniki kupijo
izdelke iz celotnega asortimana.
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1 - Oficiálním otevíracím programem prováděla oblíbená
rádiová a televizní moderátorka Barbara Kolar.
2 - Danica Zorin Mijošek, majitelka a ředitelka kosmetiky
Afrodity a Ana-Mari Šefrezi Krajačič, manažerka Afrodita
Commerce (třetí a čtvrtá z leva) ve společnosti svých
spolupracovníků.
3 - Otevření se zúčastnilo mnoho celebrit chorvatských médií
jako např. televizní moderátoři Mirko Fodor a Karmela Vukov
Colić.
4 - Beauty Center Afrodita Záhřeb.
5 - Nové prostory se vyznačují uvolněným a moderním
prostředím.
6 - Prostory nového prodejního – a vzdělávacího – Beauty
Centra s obchůdkem a multimediální přednášecí místností.

Kosmetyk.net
Kuciński Spółka Komandytowa
ul. Gen. Fieldorfa “Nila” 6
87-100 Toruń
T (56) 657 01 50
E biuro@kosmetyk.net
W www.kozmetika-afrodita.pl
FB www.facebook.com/kosmetyk.net

Milé kolegyně,
milí kolegové,
začátek nového roku je jako nový den, který je
schopný překonat včerejšek tím, že si přineseme
naše zkušenosti a moudrosti z předchozího dne. U
kosmetiky Afrodity nás v novém roce doprovází
velká část obojího. Navzdory výzvám dnešní doby
jsme v loňském roce dokázali úspěšně zveřejnit přes
40 nových produktů, prosadit se na novém
mezinárodním trhu, zvýšit počet spokojených
zákaznic a zákazníků a dosáhnout značných
prodejních výsledků. Co je ovšem nejdůležitější,
dostali jsme mnoho pozitivních ohlasů z celého
světa, což dokazuje, že jsme na správné cestě a
samozřejmě to působí jako velká motivace pro naši
další práci. Také vy, zástupci kosmetického
průmyslu jste naší součástí, jelikož svými znalostmi,
neocenitelnými zkušenostmi a jedinečným osobním
přístupem pomáháte zlepšit naše produkty.
Naše společná historie může být i v roce 2014 také
tak úspěšná. Nápomocné k tomu budou nové řady
produktů, které vám následně představíme.

COLLAGEN

ACNE

VITAMINE COMPLEX

100 % PŘÍRODNÍ
MASÁŽNÍ OLEJ
Udržuje pleť jemnou,
oživuje nebo uvolňuje tělo a mysl,
rozmazluje smysly vůní přírodních
obsažených látek.

Dotek přírody,
který vede k rovnováze…

AROMATHERAPIE
POZVĚTE SVÉ ZÁKAZNICE ČI ZÁKAZNÍKY,
do skvělého světa vůní…
Teď je ten správný čas!
Hodnotné kapky z přírody pro vaše zdraví a krásu:

Danica Zorin Mijošek,
ředitelka

18 čistých, 100 % přírodních éterických olejů
pečující oleje: Aloe Vera, obilné klíčky, jojoba a multivitamin
aromatické masážní oleje: S-AROM k uvolnění,
P-AROM k vyloučení vody,
T-AROM pro tón pleti a
C-AROM pro vitalitu.

+

Zúčastněte se na jaře našeho odborného SEMINÁŘE s praktických workshopem pro více informací kontaktujte obchodního zástupce z vaší oblasti.

PARABEN
PARAFFIN
SILICONE

NOVINKY v programu AFRODITA PROFESSIONAL

2/ FACE & BODY YOGHURT

1/GOLD 24 Ka
ještě více produktů s
částečkami ryzího zlata

saunové masky pro nezapomenutelné Wellness rituály
Saunování má kromě pozitivního vlivu na náš organizmus také zklidňující
účinky na pleť, v kombinaci s novým jogurtem pro obličej a tělo vzniká úplně
nová dimenze. Kromě detoxikace a stimulace mikro-cirkulace nabízí jogurty
intenzivní péči o pleť. A to není vše, díky své vůni dělá z klasického rituálu
smyslný prožitek!

GOLD 24 Ka – označení pro noblesu a symbol pro excelenci v oboru péče proti
stárnutí září novým leskem. Ušlechtilou kosmetickou řadu s čistými 24
karátovými částečkami zlata, která se v předcházejícím roce setkala s
úspěchem u našich zákazníků, jsme rozšířili o 2 nové produkty – luxusní elixír
proti stárnutí a luxusní oční krém.

Obličejový a tělový jogurt je se svou krémovou konzistencí speciální pečující produkt obohacený o
aroma, které se uvolňuje v parní sauně. Navrací pleti ztracenou hydrataci, poskytuje jí bohaté
živiny, podněcuje regeneraci a zanechává mladistvý vzhled. Po ošetření je pleť úžasně jemná,
viditelně hladší a příjemně voní po přírodních aktivních látkách.

INTENZIVNÍ Anti-Aging-FORMULE

LUXUSNÍ ANTI-AGE-

LUXUSNÍ

ELIXIER Gold 24 Ka

OČNÍ KRÉM Gold 24 Ka | 15 ml |
- pro viditelně mladší

| 30 ml |

Pro pleť obličeje, krku a dekoltu

vypadající o 5 let mladší

vzhled plný lesku
FORMULE
PŘIJATELNÁ
PRO PLEŤ,
která je vhodná
pro citlivou pleť

ÚČINEK A VÝSLEDEK POUŽITÍ
Elixír je nevyčerpatelný hydratační pramen mládí pro všechny typy pleti. Obsahuje 24
karátové částečky ryzího zlata, které podporují komunikaci mezi kožními buňkami a
zamezují odbourávání kolagenu a elastinu. Díky vysoké koncentraci sójového isoflavonu
je aktivována produkce kolagenu a obnova pleti. Pravidelným použitím dochází k
vyhlazení výrazných vrásek, ke zpevnění pleti a k získání mladšího vzhledu.*

Zdroj: Mibelle AG Biochemistry, April 2012: Lipobelle Soyaglycone, Lift it up!

(Vivo test 20 osob ve věku od 50 do 65 let s měsíčním nanášením dvakrát denně.)
Počet vrásek*
4

3

o 5 let mladší vzhled

počáteční stav
použití placeba
použití emulze s 3%
koncentrací sójového isoflavonu
(Lipobelle Soyaglycone)

2

1
1

2

3

4

*Míra projevu vrásek, jejich počet a hloubka podle R. Bazin a E. Doublet (Atlas du vieillissement cutané,
2007); jednotlivá míra odpovídá časovému úseku 10 let.
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PRODUKT NABÍZÍ:
- k péči o všechny typy pleti po 30 na obličeji, krku a dekoltu,
vhodné také pro unavenou pleť bez síly a s výraznými vráskami.

POUŽITÍ
Elixírem mohou být obohaceny všechny druhy omlazujících i preventivních
ošetření proti stárnutí. Elixír vmasírujte na očištěnou a tonizovanou pleť.

Jedná se o vynikající základ pro všechny obličejové
masky z řady Afrodita Professional, doporučujeme
nanést před zlatými lístky a zejména pak použít jako
finální péči. U smíšené až mastné pleti
doporučujeme samostatnou aplikaci, u suché až
normální pleti pak kombinaci s oblíbeným pečujícím
krémem (jako základ pro krém).

KTERÁ ROZUMÍ ROZMAZLOVÁNÍ
PRO

- ČÁSTEČKY ZLATA v nejryzejší formě;
- KOMPLEX CERADIMŮ 1, 3 a 6.

KTERÝ UMÍ OCENIT EXKLUZIVITU

Horký vzduch a pára v sauně podporují prokrvení těla a vedou k otevření kožních pórů. To
umožňuje pleti efektivně a rychle vsáknout aktivní obsažené látky.

- k péči o všechny druhy pleti, především takovou pleť,
která vykazuje v oblasti kolem očí vrásky a známky
stárnutí.

TAKÉ V PRODEJI
K prodeji vám jistě pomohou
VZORKY ZDARMA (k dispozici od
února), které obdržíte od
obchodního zástupce z vaší oblasti.

POUŽITÍ
Oční krém může být použit při všech speciálních
(liftingových a proti stárnutí) ošetřeních pleti kolem očí a
také pro všechny ošetření zralé pleti obličeje. Špičkou
prstu (drenáž nebo Shiatsu techniky) naneste krém na
vyčištěnou a tonizovanou pleť kolem očí. Nejdříve
doporučujeme nanést ampule a až poté oční krém.

+

Oba produkty je
možné kombinovat s
dalšími produkty řady
Afrodita Professional
(Hyaluron,
Wine Therapy,
Collagen CMF… ).

V KOMBINACI S
OSTATNÍMI PRODUKTY
ŘADY GOLD 24 Ka:
-

Luxusní denní krém
Luxusní noční krém
Luxusní maska
Luxusní ampule
Masážní olej

Jogurty pro obličej a tělo jsou základem
pro obohacení nabídky v oblasti
saunování v rámci wellness center
a lázní. Umožňují vytvořit jedinečné
tematické programy, které poskytnou
zážitky na nejvyšší úrovni.

+

VHODNÉ I PRO DOMÁCÍ SAUNU
Zákazníci a zákaznice, kteří doma mají saunu, mohou využít
praktické 20 ml balení.

Všechny produkty jsou založeny na pečlivě vybraných přírodních aktivních látkách a neobsahují
žádné parafiny ani silikony. Jsou vhodné pro čištění všech typů pleti (i pro citlivou pleť).

VE ČTYŘECH DRUZÍCH a DVOU VELIKOSTECH

SNADNÉ POUŽITÍ

Podle potřeb, požadovaného efektu a individuálních preferencí zákaznic a zákazníků je možné
vybírat mezi různými druhy: hrozny, med, oliva a tropic. Všechny produkty jsou dostupné ve
dvou velikostech: 5 kg balení a 20 ml polštářích pro jednorázové použití.

Produkt naneste stejně jako pečující masku nebo pečující balení
na obličej a tělo v parní sauně a následně opláchněte pod sprchou.

TROPIC
TROPIC

PRODUKT NABÍZÍ:
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- ČÁSTEČKY ZLATA v nejryzejší formě;
- SÓJOVÝ ISOFLAVON (Genistein) v Liposomen-Formě.

Co je to za tajemství?

DŮLEŽITÉ AKTIVNÍ
OBSAŽENÉ LÁTKY:

Hloubka vrásek*

DŮLEŽITÉ AKTIVNÍ OBSAŽENÉ LÁTKY:

PRO

Vyživující formule s částečkami ryzího zlata a ceradimů
aktivují regeneraci pleti kolem očí, výrazně zlepšují její
strukturu a působí antioxidačně. Napomáhá zamezit transepidurální ztrátě hydratace a chrání pleť proti agresivním
vlivům. Pleť kolem očí bude zpevněná, vrásky budou
viditelně vyhlazeny a zamezí se vzniku nových.

+

Díky neuvěřitelnému omlazujícímu účinku sójového
isoflavonu vypadá pleť až o 5 let mladší!
Zmírnění vrásek na obličeji a díky
tomu o 5 let mladší vzhled s
použitím emulze s 3% koncentrací
sójového isoflavonu v porovnání
s placebem a původním stavem.

PŮSOBENÍ A VÝSLEDEK POUŽITÍ

- NEOBSAHUJE parabeny,
parafin, silikony ani BHT
- HYPOALERGENÍ
vonné látky

Elixír se vyznačuje lehkou
hydratační formulí, která na pleti
nezanechává mastný film.

*VÝSLEDKY KLINICKÝCH
STUDIÍ DOKAZUJÍ:

OBOHACENÍ
WELLNESS NABÍDKY

PŘÍRODNÍ PÉČE V SAUNĚ

GRAPES

- Nevyčerpatelný zdroj hydratace pro všechny typy pleti každého věku. Jogurt
obsahuje kokosové mléko, které udržuje hydrataci pleti a napomáhá zabraňovat
vysušování. Obsažené karité máslo zanechává pokožku hedvábně hladkou a
neuvěřitelně jemnou. Exotická kokosová vůně zvedne náladu a nabízí tropický
zážitek.

GRAPES

OLIVE

HONEY
HONEY

- Antioxidační formule pro vitalitu a mladistvý vzhled pleti. Olej ze semínek a
extrakt z hroznů vyživuje pleť a chrání ji před předčasným stárnutím způsobeným
vlivem volných radikálů. Pokožka bude hedvábně jemná a hladká. Opojná vůně
hroznů oživuje mysl a nabízí nezapomenutelný pečující zážitek.

- Bohatá vyživující péče pro suchou, drsnou a nepříjemně napnutou pokožku.
Pleť je díky medu a máslu karité intenzivně zásobovaná výživnými látkami a
regenerována. Pleť získá jemnost, hladnost a vrátí se jí ztracená pružnost. Lehká
vůně sladké vanilky uklidňuje smysly a nabízí kompletní relaxaci.

OLIVE

3/ HYALURON

dostupný také jako péče o tělo
pro optimálně hydratovanou a viditelně pevnější pleť
Z důvodu nezdravého způsobu života a vlivu škodlivých faktorů
životního prostředí stoupá počet dehydrovaných typů pleti. Kvůli
rychlému tempu moderních pracovních dnů zaznamenáváme
také nárůst poptávky po lehkých a rychle stahujících texturách,
které umožňují rychlé použití. Jedná se o oblast profesionální a
každodenní domácí péče. V kosmetice Afrodita jsme vyvinuli
nový produkt pro péči o tělo, které pleť intenzivně hydratuje bez
zatížení.

NENAHRADITELNÝ PRO:
-

všechny typy dehydrované pleti
pleť se špatným tónem
smíšenou až mastnou pleť, která má sklon k uzavření pórů
všechny, kdo mají narušenou texturu pleti od zbytků olejů,
a také
- všechna „Express-ošetření“, po kterých se může klient
ihned obléci.

- Blahodárná hydratační péče pro posílení přirozené ochranné funkce pleti.
Obsahuje vzácný olivový olej, který je známý svými regeneračními a hydratačními
účinky. V kombinaci s máslem karité nabízí jogurt pleti svěžest a napomáhá před
ztrátou hydratace. Pleť bude pružná a hedvábně jemná s intenzivní vůní.

Tělové lotion HYALURON
PŮSOBENÍ A VÝSLEDEK POUŽITÍ
Produkt je založen na patentované 100% přírodní kyselině hyaluronové, která napomáhá
zabraňovat ztrátě hydratace pokožky, současně působí jako uchovatel hydratace a
uchovává tak 1000 krát více hydratace než je její hmotnost. Lotion chrání hydrataci,
zlepšuje elasticitu pleti a zpevňuje ji. Obsažený vitamín E pomáhá zabraňovat stárnutí
pleti díky volným radikálům.

DŮLEŽITÉ AKTIVNÍ OBSAŽENÉ LÁTKY:
- patentovaná 100% PŘÍRODNÍ KYSELINA
HYALURONOVÁ s nízkou molekulární hmotností;
- VITAMÍN E a GLYZERIN.

Tělové lotion se
rychle vstřebává a
nezanechává žádný
mastný film. To také
umožňuje se ihned
obléci.

PRODUKT NABÍZÍ:
k intenzivnímu poskytnutí hydratace a ke zpevňující péči o tělo
pro všechny typy pleti v jakémkoliv věku.

POUŽITÍ
Lotion naneste na vyčištěnou plet a minutu masírujte. Lotion můžete použít také jako
pečující masku, kterou poté smyjete (AHA, řasy a mořské bahno, peel of drainage),
thermo – aromaterapii (alternativa aroma oleje) a také jako speciální LIFT pečující ošetření
dekoltu a hrudníku.

TAKÉ PRO DALŠÍ DOMÁCÍ PÉČI
VĚDĚLI JSTE?
U 70 % všech dospělých je
prokázána nízká či vysoká
míra zvýšené dehydratace.
(To prokázaly studie v rámci Beauty centra
Afrodita, které posuzovaly stav pokožky dospělých
různých věkových skupin.)

