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Η APIVITA, η πρώτη ελληνική εταιρεία φυσικών
καλλυντικών με απόλυτο σεβασμό στην ευαίσθητη βρεφική
& παιδική επιδερμίδα, στη φύση και το περιβάλλον,
δημιούργησε τη ΝΕΑ σειρά πιστοποιημένων βιολογικώνοικολογικών προϊόντων ΕCO-BIO BABY & KIDS.
Η καινοτομία αυτή της APIVITA, παράλληλα με την σειρά
παιδικών προϊόντων KIDS, με φυσική σύνθεση 90-96%,
δεν είναι απλά μία εναλλακτική πρόταση. Είναι πρόταση για
μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μία πιο υγιή επιδερμίδα
των παιδιών μας.
Στην APIVITA αγωνιζόμαστε διαρκώς για να προσφέρουμε στους καταναλωτές, τις πιο φυσικές συνθέσεις, που
δεν περιέχουν ουσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον ή
κατηγορούνται για ανεπιθύμητες παρενέργειες στον
άνθρωπο. H APIVITA για την εξασφάλιση της φυσικότητας
και αποτελεσματικότητας των προϊόντων της, επενδύει,
μέσω της APIVITA FARM, στη βιολογική παραγωγή,
καλλιεργεί θεραπευτικά & αρωματικά βότανα και έχει
πάνω από 200 μελίσσια που την εφοδιάζουν καθημερινά
με τα πιο αγνά βότανα και μελισσοκομικά προϊόντα.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΙ ΠΛΕΝΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ;
Αλήθεια γνωρίζετε, ότι τα κοινά σαμπουάν και
αφρόλουτρα, περιέχουν διάφορες χημικές ουσίες που
μπορεί να διαταράξουν την ευαίσθητη επιδερμίδα του
παιδιού σας και να προκαλέσουν μακροχρόνια, σοβαρούς
ερεθισμούς και αλλεργίες; Η επιδερμίδα των βρεφών
και των παιδιών είναι πιο λεπτή και εύθραυστη, με
αποτέλεσμα να απορροφά σε μεγαλύτερο βαθμό, σε
σύγκριση με την επιδερμίδα των ενηλίκων, τα συστατικά
των καλλυντικών προϊόντων.
Ξεκινήστε από σήμερα να βάζετε τις βάσεις για την
υγιή επιδερμίδα του παιδιού σας, αύριο...
Ξεκινήστε με APIVITA.
Η APIVITA ECO-BIO BABY & KIDS, η πιστοποιημένη
βιολογική οικολογική σειρά για βρέφη & παιδιά, και η
APIVITA KIDS, η σειρά παιδικών προϊόντων με φυσική
σύνθεση 90-96% είναι:

ΜΕ

ΗΠΙΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: φυτικής
προέλευσης που είναι ιδανικοί για την ευαίσθητη επιδερμίδα.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ: με ενυδατική,
μαλακτική και καταπραϋντική δράση.
ΒΙΟΛΟΓΙΚO ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΟΥ: προσφέρει ενυδάτωση
που διαρκεί και απαλύνει την επιδερμίδα.
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ: για ενυδάτωση επιδερμίδας και μαλλιών.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ: βελτιώνουν και αναζωογονούν
την επιδερμίδα και τη διάθεση.
ΕΓΧΥΜΑ ΦΥΤΩΝ: Σε όλα τα προϊόντα το νερό έχει
αντικατασταθεί από ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΧΥΜΑ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ
ή ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ για επιπλέον καταπραϋντική δράση.

ΧΩΡΙΣ

SLES, ΣΑΠΟΥΝΙ: καθαριστικοί παράγοντες που ξηραίνουν
την επιδερμίδα, ενώ συχνά δημιουργούν ερεθισμούς και αλλεργίες.
PARABENS: συντηρητικά που έχουν κατηγορηθεί για ανεπιθύμητες δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στα
παιδικά προϊόντα και αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργιών.
ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ: μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς και αλλεργίες.
ΦΘΑΛΙΚΑ, ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΑ, ΝΙΤΡΟΜΑΣΚΕΣ: ουσίες, που
συνήθως υπάρχουν στα αρώματα και ρυπαίνουν το περιβάλλον.
ΓΛΟΥΤΕΝΗ: τα προϊόντα είναι κατάλληλα για παιδιά με
δυσανεξία στη γλουτένη.
ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ, ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ:
μη βιοδιασπώμενες, επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ECO-BIO BABY & KIDS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΙΔΙΑ

ΤΙ EIΝΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜEΝΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚA ΠΡΟΪOΝΤΑ;
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
είναι τα προϊόντα που προκύπτουν μέσα από καλλιέργειες,
στις οποίες απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χημικού
φυτοφαρμάκου και λιπάσματος. Τα συγκεκριμένα προϊόντα
έχουν καλλιεργηθεί με αυστηρότητα και πρότυπα, που
ελέγχονται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής τους από
το κράτος ή από μεγάλους οργανισμούς, όπως ο ICEA.
Όλες οι πρώτες ύλες των προϊόντων αυτών είναι
φυτικής προέλευσης, τα προϊόντα περιέχουν εκχυλίσματα
φυτών και φυτικά έλαια βιολογικής καλλιέργειας, δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον και για την παραγωγή τους
χρησιμοποιούνται μέθοδοι φιλικές προς το περιβάλλον.
Τα προϊόντα APIVITA ECO-BIO BABY & KIDS
φέρουν την Πιστοποίηση ICEA (παγκόσμια
αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης bio-eco προϊόντων,
αριθμός πιστοποίησης 107 BC 039 - 107 BC 044).

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜO ΣΤΟ ΠΑΙΔI
Η βρεφική και παιδική επιδερμίδα είναι πιο απαλή, πιο
λεπτή και εύθραυστη και ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μολύνσεις
και ερεθισμούς. Επίσης λόγω της αυξημένης διαδερμικής
απορρόφησης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης
τοξικότητας από τις τοπικές ουσίες που εφαρμόζονται στο
δέρμα τους. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί στην αγορά βρεφικών και παιδικών
καλλυντικών και να επιλέγουμε πολύ απαλά και αγνά
προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για βρέφη και παιδιά.
Τα συστατικά βιολογικής καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στις σειρές APIVITA ECO-BIO BABY & KIDS και
APIVITA KIDS δεν προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν περιέχουν υπολείμματα
φυτοφαρμάκων και χημικών. Όλα τα προϊόντα ακολουθούν
συγκεκριμένα standards ποιότητας, συνοδεύονται από
πιστοποιητικά ασφάλειας και ελέγχονται σε όλη τη
διαδικασία παραγωγής τους, από την πρώτη ύλη μέχρι
το τελικό προϊόν. Επιπλέον, τα προϊόντα παράγονται
μόνο με φυσικές μεθόδους, που είναι φιλικές προς το
περιβάλλον, διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και
εξασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Τα προϊόντα της σειράς
APIVITA ΕCO-BIO BABY & KIDS:
Καθαρίζουν πολύ απαλά την επιδερμίδα χάρη στα ήπια
επιφανειοδραστικά, φυτικής προέλευσης από φοινικέλαιο
& καλαμποκέλαιο που χρησιμοποιούνται.
Προστατεύουν την ανώτερη στοιβάδα της επιδερμίδας
χάρη στους μαλακτικούς & ενυδατικούς παράγοντες
που περιέχουν: φυτικά έλαια, πρωτεΐνες σιταριού, κερί
μελισσών, βούτυρο καριτέ, εκχύλισμα μελιού.
Προστατεύουν από ερεθισμούς, χάρη στους καταπραϋντικούς παράγοντες που περιέχουν, όπως το έγχυμα χαμομηλιού, η αλλαντοΐνη, οι πρωτεΐνες σιταριού, το εκχύλισμα
καλέντουλας, η α-βισαβολόλη, η πανθενόλη και η Βιταμίνη E.
Προστατεύουν από τα συγκάματα χάρη στο πολύ υψηλής
καθαρότητας Οξείδιο του ψευδαργύρου που περιέχει η
κρέμα συγκάματος, διπλάσιας απορροφητικής ικανότητας
από τα κλασικά οξείδια ψευδαργύρου.
Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για βρέφη και παιδιά (0+).
Διαλέξτε ανάμεσα σε 5 μοναδικά βιολογικά προϊόντα,αυτό
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του μωρού σας!

ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΛEΝΤΟΥΛΑ
& ΟΞΕIΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓYΡΟΥ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
ΜΕ ΚΑΛEΝΤΟΥΛΑ & ΜEΛΙ

H κρέμα προστασίας ECO-BIO BABY & KIDS είναι ειδικά
σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά από
ερεθισμούς και κοκκινίλες, ενώ παράλληλα αφήνει την
επιδερμίδα να αναπνέει. Περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου
υψηλής καθαρότητας, αποδεδειγμένης αντισηπτικής δράσης
και διπλάσιας απορροφητικής ικανότητας. Το λάδι ελιάς
ενισχύει τον φυσικό φραγμό της επιδερμίδας, ενώ το
μελισσοκέρι, τα εκχυλίσματα καλέντουλας & μελιού την
διατηρούν απαλή και ενυδατωμένη. Κατάλληλη μετά από
κάθε αλλαγή της πάνας.

Ο συνδυασμός της καλέντουλας και του μελιού, προσφέρει
απαλή καθαριότητα στο σώμα και τα μαλλιά χωρίς να
ξηραίνει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα την προστατεύει
από ερεθισμούς. Περιέχει αμύγδαλο, πρωτεΐνες
σιταριού και χαμομήλι για φυσική ενυδάτωση, ενώ είναι
εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας που χαλαρώνει
και βοηθά στον ήσυχο ύπνο. Το νερό έχει αντικατασταθεί
με έγχυμα χαμομηλιού για επιπλέον αντιφλεγμονώδη,
αντιοξειδωτική και αντισηπτική δράση. Ιδανικό για χρήση
τους πρώτους μήνες!

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΜΕ ΧΑΜΟΜHΛΙ & ΜEΛΙ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
ΜΕ ΛΕΒΑΝΤΑ & ΜΕΛΙ

Χάρη στο χαμομήλι, καθαρίζει πολύ απαλά και αφήνει
ευκολοχτένιστα τα μαλλιά, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.
Περιέχει επιπλέον μέλι, καλέντουλα και πρωτεΐνες σιταριού
που διατηρούν υγιές το δέρμα και τα μαλλιά, ενώ είναι
εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντας. Το νερό έχει
αντικατασταθεί με έγχυμα χαμομηλιού για επιπλέον
αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική και αντισηπτική δράση.

Το μέλι καθαρίζει πολύ απαλά χωρίς να ξηραίνει την
επιδερμίδα, ενώ παράλληλα βοηθά στην προστασία από
ερεθισμούς. Στη σύνθεσή του περιέχει επιπλέον καλέντουλα,
αλθέα, πρωτεΐνες σιταριού και χαμομήλι γνωστά για τις
ενυδατικές και καταπραϋντικές τους ιδιότητες, ενώ είναι
εμπλουτισμένο με αιθέριο έλαιο λεβάντα που χαλαρώνει
και βοηθά στον ήσυχο ύπνο. Το νερό έχει αντικατασταθεί
με έγχυμα χαμομηλιού για επιπλέον αντιφλεγμονώδη,
αντιοξειδωτική και αντισηπτική δράση.

ΛΑΔΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΕ ΛΕΒΑΝΤΑ & ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ
Λάδι περιποίησης που απορροφάται γρήγορα & ενυδατώνει
το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Χάρη στην μοναδική δράση
των βιολογικών ελαίων αμυγδάλου, ελιάς και jojoba,
προστατεύει από ξηρότητα και ενυδατώνει σε βάθος την
επιδερμίδα. Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα καλέντουλας,
α-βισαβολόλη, Βιταμίνη Ε και αιθέριο έλαιο λεβάντας
καταπραΰνει από ερεθισμούς. Κατάλληλο για απαλό μασάζ
που ηρεμεί και χαλαρώνει το μωρό. Ιδανικό για τη νινίδα.

KIDS

ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ 90% ΕΩΣ 96%
Το μωρό σας έχει μεγαλώσει! Λέει τις πρώτες του
λέξεις, κάνει τα πρώτα του βήματα, παίζει τα πρώτα του
παιχνίδια! Όσο μεγαλώνει όμως, αλλάζουν και οι ανάγκες
του! Θέλει στο μπάνιο να παίζει με παιχνίδια, να παίζει
με τους αφρούς, να πετάει τα νερά και το σαμπουάν και
το αφρόλουτρο να μυρίζει όμορφα! Τα μαλλιά του είναι πιο
μακριά και πυκνά και δυσκολεύεστε να το πείσετε να του
χτενίσετε τα μαλλιά!
Η σειρά APIVITA KIDS, με βιολογικά συστατικά και
φυσική σύνθεση 90-96%, μπορεί να μεταμορφώσει το μπάνιο
του παιδιού σας σε παιχνίδι! Με φυσικά αρώματα που θυμίζουν τα φρούτα & φυτά, που τώρα μόλις μαθαίνει, με
φυσικά μαλακτικά συστατικά για τα μαλλιά και την επιδερμίδα και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες, θα μετατρέψουν
το μπάνιο τους παιδιού σας σε μία μοναδική εμπειρία!
Το πιο «φυσικό» μπάνιο γίνεται παρέα με τον Ρίκο,
τη Μπέρυ, τη Ρόντυ, τη Ρόζα, τον Ρίνη & τον Μίλη!
Για όλα τα παιδιά, 1 έτους και άνω!

Γεια σου, είμαι η Ρόζα!

Αγαπημένο μου χρώμα είναι
το ροζ. Αγαπημένο μου λουλούδι,
το τριαντάφυλλο. Ζωγραφίζω
τριαντάφυλλα παντού.Στο δωμάτιο
μου, στα τετράδια μου. Ακόμα
και τα μαλλιά μου, μυρίζουν
τριαντάφυλλο γιατί η μαμά μου,
μού βάζει APIVITA KIDS
conditioner, με τριαντάφυλλο και
μέλι! Έχω τα πιο τριανταφυλλένια
και απαλά μαλλιά του κόσμου.

Γεια σου, είμαι ο Ρίκος!

Το αγαπημένο μου ζώο είναι η
μέλισσα και θα σου εξηγήσω γιατί.
Χωρίς τις μέλισσες θα είχαμε
σε ολόκληρο τον κόσμο τα μισά
περίπου φυτά! Αφήστε που μας
δίνει και το μέλι. Εγώ τρελαίνομαι
για μέλι γι' αυτό και η μαμά μου,
μου παίρνει το APIVITA KIDS
αφρόλουτρο με βερίκοκο
και μέλι!

Γεια σου, είμαι η Μπέρυ!
Και το όνομά μου δεν βγαίνει
από το πιπέρι! Μου αρέσουν οι
βόλτες στο δάσος και στο να
βρίσκω λουλούδια και φρούτα
είμαι άσος! Θα ήθελα στο δάσος
να ζω, να παίζω, να γελώ!
Ένα πράγμα θέλω να σας πω...
APIVITA KIDS αφρόλουτρο
με φρούτα του δάσους, για το
μπάνιο... Και τα ζουμερά φρούτα,
νιώθω πως πιάνω!

Γεια σου, είμαι ο Ρίνης!

Το αγαπημένο μου σπορ είναι το
τρέξιμο. Τρέχω για να παίξω,
τρέχω για να φάω, τρέχω βολίδα
μόλις χτυπάει το κουδούνι! Για αυτό
προτιμώ το APIVITA KIDS με
μανταρίνι και μέλι που είναι σαμπουάν
και αφρόλουτρο μαζί κι έτσι δεν χάνω
καθόλου χρόνο! Αφήστε που με κάνει
να αισθάνομαι όμορφα και μου δίνει
δυνάμεις για να ξανατρέξω. Έχουν
τελικά δίκιο οι μεγάλοι που λένε ότι
η ζωή είναι ένα διαρκές τρέξιμο.

Γεια σου, είμαι η Ρόντυ!

Μου αρέσουν πολύ τα ρόδια. Γι‛
αυτό στο μπάνιο μου θέλω το
APIVITA KIDS σαμπουάν και
conditioner με ρόδι και μέλι.
Ξέρετε όμως γιατί; Όταν ήμουν
μικρή έλεγα τη ρόδα... ρόδια! Μέχρι
να καταλάβει η μαμά τι εννοούσα
πέρασε τουλάχιστον 1 χρόνος και
εγώ έπινα και έτρωγα συνέχεια
ρόδια! Η μαμά λέει ότι για αυτό
ψηλώνω γρήγορα και είμαι πολύ
γερή. Κάντε και εσείς το ίδιο!

Γεια σου, είμαι ο Μίλης!

Με ενοχλεί που πολλοί γεωργοί δεν
χρησιμοποιούν στα φρούτα και στα
λαχανικά βιολογικά λιπάσματα...για
αυτό και εγώ αποφάσισα να φτιάξω
σε δύο γλάστρες το δικό μου λαχανόκηπο. Μία ντοματιά και μία πιπεριά!
Παιδιά κάντε το και εσείς είναι πανεύκολο. Α! Να μην το ξεχάσω...για
σαμπουάν χρησιμοποιώ το APIVITA
KIDS με χαμομήλι και μέλι γιατί το
εκχύλισμα χαμομηλιού προέρχεται
από βιολογικές καλλιέργειες!

KIDS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

KIDS
IDS
D ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΜΕ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ & ΜΕΛΙ

ΜΕ ΧΑΜΟΜΗΛΙ & ΜΕΛΙ

94% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

94% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ποιος δεν γνωρίζει τις πολύτιμες βιταμίνες που

Χάρη στους ήπιους, φυσικούς καθαριστικούς παράγο-

κρύβει μέσα του το μανταρίνι; Ένα πρακτικό και

ντες και στα επιλεγμένα συστατικά που περιέχει, όπως

αποτελεσματικό σαμπουάν και αφρόλουτρο μαζί, με

το χαμομήλι, η καλέντουλα, το σιτάρι και το μέλι,

απίθανο άρωμα από μανταρίνι που καθαρίζει απαλά

καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά,

και διατηρεί την υγεία σε επιδερμίδα και μαλλιά.

ενώ παράλληλα διατηρεί φωτεινό το χρώμα τους.

KIDS ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

KIDS ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

ΜΕ ΒΕΡΙΚΟΚΟ & ΜΕΛΙ

ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

96% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

96% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το βερίκοκο καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα ενώ

Ποτέ άλλοτε σε ένα αφρόλουτρο, δεν μαζεύτηκαν

παράλληλα την προστατεύει από μικροερεθισμούς.

μαζί τόσα φρούτα για να προσφέρουν ενυδάτωση και

Αφήνει δέρμα τέλεια απαλό, αρωματικά φρουτένιο

ένα τέλεια απαλό δέρμα. Το αφρόλουτρο με φρούτα

και έτοιμο για πολλά, πολλά φιλιά...

του δάσους καθαρίζει απαλά χαρίζοντας παράλληλα
ένα λαχταριστό άρωμα.

KIDS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & CONDITIONER

CONDITIONER

ΜΕ ΡΟΔΙ & ΜΕΛΙ

ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ & ΜΕΛΙ

90% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

91% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Γρήγορο και αποτελεσματικό, καθαρίζει απαλά

Περιποιείται απαλά τα μαλλιά και χάρη στο

και αφήνει λαμπερά και ευκολοχτένιστα τα μαλλιά.

τριαντάφυλλο αφήνει μεταξένια ακόμα και τα μακριά

Ο απίθανος συνδυασμός του ροδιού με το μέλι χαρίζει

μαλλιά. Της καληνύχτας τα φιλιά στο παιδί σας,

μοναδική ενυδάτωση και ξεμπλέκει στην στιγμή

σίγουρα θα μυρίζουν πολύ πολύ τριαντάφυλλο.

τα μαλλιά!

H APIVITA είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που
από το 1979 δημιουργεί φυσικά, αποτελεσματικά και
ολιστικά προϊόντα για την υγεία και την ομορφιά. Πηγή
έμπνευσής της η μέλισσα, η πλούσια ελληνική χλωρίδα
και η ολιστική προσέγγιση του Ιπποκράτη.
Τα προϊόντα APIVITA με πλούσιες, έως και 100%
φυσικές συνθέσεις, συνδυάζουν εκχυλίσματα από
τα 5.500 φυτά της ελληνικής χλωρίδας με αγνά
μελισσοκομικά προϊόντα και βιολογικά αιθέρια
έλαια. Τα αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας
μελισσοκομικά προϊόντα, όπως η πρόπολη, ο βασιλικός
πολτός, το μέλι και το μελισσοκέρι συνδυάζονται με
μοναδικό τρόπο με τα δραστικά εκχυλίσματα φυτών.
Η επιλογή τους γίνεται βάσει κλινικών μελετών με
στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
σε επιδερμίδα και οργανισμό. Η APIVITA αξιοποιεί
τη δράση των πιστοποιημένων βιολογικών αιθέριων
ελαίων και προσφέρει προϊόντα που δρουν ευεργετικά
σε σώμα, πνεύμα και ψυχή.
Τα προϊόντα της APIVITA αναγνωρίζονται ως
κορυφαία σε ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην
Ευρώπη, στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Αυστραλία.

32 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΣΟΥΗΔΙΑ,
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Η.Π.Α.
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