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Ser intensiv antiacnee 30 ml
APITERRA

Proprietăți:

99% ingrediente de origine naturală

Serul este un produs concentrat, bogat în ingrediente active naturale cu efect intensiv
antiacnee.
Serul Apiterra conține un complex de 5 active eficiente în combaterea acneei, care
acționează în sinergie: reduc producția de sebum și inflamațiile, previn înroșirea pielii,
calmează tenul iritat și regenerează celulele epiteliale. Propolisul este cel mai eficient
antibiotic natural datorită proprietăților sale antibacteriene. Extractul de propolis este
obținut printr-o metodă inovativă brevetată. Studiile clinice arată că reduce leziunile
acneice și producția de sebum. Extractul de sălcie are un conținut ridicat de salicilați
naturali care ameliorează inflamațiile și roșeața, au efect antimicrobian și stimulează
regenerarea celulară. Argintul colloidal este un ingredient natural cu efect rapid, care
distruge membrana celulară a fungilor și bacteriilor. Mierea de manuka este recunoscută
pentru proprietățile sale antiinflamatoare și calmante.

Extractul de castravete împrospătează pielea,are efect astringent, revitalizant și antiaging.
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.

Coenzima Q10 și lăptișorul de matca BIO au capacitatea de a diminua efectele radicalilor
liberi asupra celulelor și stimulează producția compușilor esențiali ai pielii, prevenind astfel
îmbătrânirea și apariția ridurilor.
Serul Apiterra poate fi folosit cu succes în cazul acneei, dar și pentru a preveni reapariția
acesteia.

Ingrediente active:
Miere de manuka BIO. Lăptișor de matca BIO, Extract de propolis, Extract de salcie, Argint
coloidal, Extract de castravete,Acid hialuronic pur, Coenzima Q10, Complex activ din plante.

Ingrediente INCI:
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Aqua, Glycerin, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycine Soia
Oil, Leptospermum Scoparium Mel, Phenoxyethanol, Sclerotium Gum, Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil, Xantan Gum, Cucumis Sativus Fruit Extract, Propolis Extract, Royal
Jelly, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Silver (nano), Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Centella Asiatică Extract, Citrus Limon Peel Extract, Equisetum
Arvense Extract, Pinus Sylvestris Bud Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Hamamelis
Virginiana Leaf Extract, Humulus Lupulus Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Limonene, Citric acid.

Mod de utilizare:
Se aplică de 2 ori pe zi, dimineața și seara, după curățarea tenului prin mișcări circulare,
masând ușor până la absorbția completă.
Pentru a amplifica efectul serului aplicați ulterior crema antiacnee.

 


