
4601
Черна

4604
Махагон

4602
Тъмен кестен

4605
Бургунди

4607
Патладжан

4608
Тъмна вишна

4609
Златно рус

4781
Блондор 5 - 7 тона крем 

и пудра

4783
Блондор 4 - 6 тона 

професионална пудра

4603
Тъмен махагон

4606
Медено червен

Afrodita е продукт от 
природата с бадемово масло 
и билки. Съдържа натурална 
индийска къна, ситно смлени 
билки- коприва, лайка, орех, 
смрадлика, риган, репей и 
оцветители. Подхранва и 
оцветява косата Ви в желания 
цвят, съчетана с бадемово 
масло и билков екстракт. 
Придава блясък, заздравява 
косъма, засилва растежа и има 
противопърхотен ефект.



4670
Тоалетно мляко с 
Алое Вера 150 мл

4615
Шампоан за суха 

коса 400 мл

4623
Шампоан яйчен 

750 мл

4624
Шампоан 7 билки 

750 мл

4622
Шампоан с Алое Вера 

750 мл

4625
Шампоан с зелена ябълка 

и лимон 750 мл

4623
Шампоан с коприва 

750 мл

4637
Маска за увредена коса с масло 

от маслина и Q10 500 мл

4637
Регенерираща маска за коса с 

карите и витамин Е 500 мл

4617
Шампоан за обем 
и блясък 400 мл

4631
Балсам 7 билки 

регенериращ 250 мл

4633
Балсам Алое 

нормална коса 250 мл

461
Шампоан за мазна 

коса 400 мл

4671
Тоалетно мляко с 

бадем 150 мл

4672
Тоалетно мляко с 
жожоба 150 мл

4673
Тоалетно мляко 7 

билки 150 мл

Серията шампоани 
Afrodita Family с 
балансирана формула 
нежно измива косата. 
Подходящ за вескидневна 
употреба без да нарушава 
естествения хидробаланс 
на косата Ви.

Вентони Козметикс е 
създадена през 1995г. в град 
Рудозем. От самото си начало 
компанията се е насочила в 
създаване, производство и 
търговия със собствена марка 
висококачествени козметични 
продукти със собствен 
стил и визия. Продуктовата 
листа включва следните 
категории: грижа за лицето 
и тялото, грижа за косата, 
мъжка серия, средства за 
устната кухина и продукти 
от натурална индийска къна.
Произвежданите продукти са 
разработени по съвременни 
технологии и със суровини 
от водещите доставчици в 
бранша. Днес продуктите 
на Вентони Козметикс се 
реализират с успех в България 
и повече от десет страни по 
света.



4690
Скраб за тяло с 

рози и вино 350 мл

4680
Масло за тяло с манго 

350 мл

4667
Крем за крака с чаено дърво и 

кокосово масло срещу умора 45 мл

4656
Крем за ръце с Алое Вера, глицерин 

и витамин F 45 мл

4657
Крем за ръце с розова вода и ланолин

за чувствителна кожа 45 мл

4659
Крем за ръце с палмово и бадемово 

масло - подхранващ 45 мл 4699
Депилиращ крем 110 мл

4650
Универсален крем с бадем 65 мл

4651
Универсален крем  с жожоба 65 мл

4681
Масло за тяло с кокос 

350 мл

4683
Масло за тяло с рози и вино 

350 мл

4682
Масло за тяло с шоколад 

350 мл

4691
Скраб за тяло с манго и 

диня 350 мл

4693
Скраб за тяло с шоколад 

и зелено кафе 350 мл

4666
Крем за крака с Алое Вера и ментол

дезодориращ 45 мл
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