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Crema contur ochi 15 ml
APITERRA

Beneficiile mierii de albine si ale laptisorului de
matca asupra pielii sunt cunoscute inca din
antichitate: hidrateaza, hranesc, regenereaza,
intarzie imbatranirea pielii si aparitia
ridurilor,datorita nutrientilor pe care ii contin
(vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grasi si
antioxidanti). Mierea de salcam si laptisorul de
matca BIO sunt pure si provin de la stupine
ecocertificate din zonele nepoluate ale Transilvaniei.

Cremele Apiterra au o textura lejera care se absoarbe usor in piele si sunt o excelenta baza de
machiaj. Continutul bogat in unt de shea, unt de cacao si uleiuri vegetale le face extrem de
hranitoare si hidratante pentru piele. Apiterra a dezvoltat o metoda de prelucrare la rece pentru a
pastra intacte proprietatile active ale ingredientelor naturale.

98% INGREDIENTE DE ORIGINE NATURALA

Ingrediente active:

Miere de slacam BIO        Laptisor de matca BIO      Acid hialuronic      Colagen marin       Extract de
susan           Complex activ din ceai verde, rodii si cafeina

Unt de shea     Unt de cacao

Pielea din jurul ochilor este mult mai subtire decat cea de pe restul fetei si este prima afectata de
procesul de imbatrire: aparitia ridurilor, a pungilor si a cercurilor negre. Crema Apiterra contine
ingrediente naturale foarte eficiente pentru tratarea zonei delicate a ochilor, care previn aparitia
ridurilor, umplu ridurile existente, redau elasticitatea si ofera protecție împotriva stresului oxidativ.
Pielea din jurul ochilor devine intinsa, catifelata, luminoasă și întinerită. Extractul de susan
stimuleaza mecanismul celular si secretia adipocitelor care refac stratul adipos al fetei si reduc
adancimea ridurilor avand efect de filler. Complexul revigorant din ceai verde, rodii și cafeină,
diminueaza pungile de sub ochi, cercurile negre, netezeste ridurile si are efect de lifting. Crema este
imbogatita cu acid hialuronic pur cu masa moleculara mica ce patrunde in straturile profunde ale
epidermei asigurand o hidratare din interior si prevenind aparitia ridurilor. Colagenul marin reda
elasticitatea si fermitatea pielii. Beneficiile acestor ingrediente actioneaza in sinergie cu
proprietatile antirid ale laptisorului de matca si ale mierii de salcam BIO, astfel incat crema Apiterra
este solutia naturala ideala impotriva ridurilor din jurul ochilor.

Utilizare: Se aplica zilnic, dimineata si seara, in zona conturului ochilor, dupa curatare si tonifiere,
masand usor prin miscari circulare pentru a ajuta absorbtia cremei.
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