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Ser contur ochi intensiv antirid 15
ml APITERRA
Proprietăți:

99% ingrediente de origine naturală
Serul este un produs concentrat ce conține un complex de ingrediente active naturale foarte
eficiente pentru tratarea zonei delicate a ochilor, care previn apariția ridurilor, umplu
ridurile existente, redau elasticitatea și oferă protecție împotriva stresului oxidativ. Pielea
din jurul ochilor devine întinsă, catifelată, luminoasă și întinerită.
Complexul revigorant din cafeină, ceai verde și rodii, diminuează pungile de sub ochi,
cercurile negre, netezește ridurile și are efect de lifting.
Studiile clinice arată că extractul din flori de hibiscus este un ingredient natural inovator
care umple ridurile existente, având efect de filler și previne apariția ridurilor noi.
Împreună cu coenzima Q10 susține funcționarea optimă a barierei naturale a pielii, care
asigură protecția împotriva agresiunii razelor solare și a factorilor de mediu ce accelerează
îmbătrânirea pielii și apariția ridurilor.
Acidul hialuronic pur cu greutate moleculară mică reține apă în straturile profunde ale
pielii, asigurând hidratarea în profunzime a epidermei, reducerea vizibilă a liniilor fine și
recâștigarea elasticitatea pielii.
Beneficiile acestor ingrediente acționează în sinergie cu proprietățile antirid ale lăptișorului
de matcă și ale mierii de salcâm BIO, astfel încât serul este soluția naturală ideală împotriva
ridurilor din jurul ochilor.
Beneficiile mierii de albine și ale lăptișorului de matcă asupra pielii sunt cunoscute încă din
antichitate: hidratează, hrănesc,regenerează, întârzie îmbătrânirea pielii și apariția
ridurilor,datorită nutrienților pe care îi conțin (vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași și
antioxidanți).
Mierea de salcâm și lăptișorul de matca BIO sunt pure și provin de la stupine ecocertificate
din zonele nepoluate ale Transilvaniei.
Serurile Apiterra au o textură lejeră, de nectar floral, care se absoarbe ușor în piele și sunt
indicate tuturor tipurilor de ten.

Apiterra a dezvoltat o metodă de prelucrare la rece pentru a păstra intacte proprietățile
active ale ingredientelor naturale.
Ingrediente active:
Miere de salcâm BIO, Lăptișor de matca BIO, Complex activ din ceai verde, rodii și cafeina,
Extract de hibiscus, Acid hialuronic pur, Coenzima Q10, Aloe vera, Complex activ din plante
Ingrediente INCI:
Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Honey, Phenoxyethanol, Sclerotium Gum,
Xantan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Punica
Granatum Extract, Royal Jelly, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone,
Lactobacillus Ferment, Caffeine, Adansonia Digitată Fruit Extract, Hibiscus Sabdariffa
Flower Extract, Centella Asiatică Extract, Citrus Limon Peel Extract, Equisetum Arvense
Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Humulus Lupulus Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.
Mod de utilizare:
Se aplică zilnic, dimineața și seara, în zona conturului ochilor, după demachiere, masând
ușor prin mișcări circulare pentru a ajuta absorbția complete.
Pentru a amplifica efectul serului aplicați ulterior cremă contur ochi.
Produs la rece
Testat dermatologic
Netestat pe animale
Produs în conformitate cu standardele GMP
Produs în România

