
Φυσικά, αποτελεσματικά, ολιστικά προϊόντα:  

από την ελληνική φύση στη διεθνή αγορά 
  Κωνσταντίνος Γαρδίκης, MSc, PhD, Διευθυντής Επιστημονικών Υποθέσεων 



Όλα ξεκίνησαν εδώ: σε ένα φαρμακείο στην Αθήνα 
 



Ένα ταξίδι εμπνευσμένο από το πάθος για τις 
μέλισσες και την αγάπη για τη φύση! 



ΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ APIVITA  

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 
 

Ο υπεροργανισμός, στον οποίο 

πρυτανεύει το ανώτερο κοινό 

καλό.  

Η λογική της επικονίασης των 

οικοσυστημάτων και τα υψηλής 

βιολογικής αξίας προϊόντα της 

κυψέλης. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ 
 

 Η Πλούσια Βιοποικιλότητα*     

(6600 διαφορετικά φυτά)  

Η Υψηλή Ενδημικότητα 

(1300 μοναδικά φυτά). 

 

 

*Σε όλη την Ευρώπη 

υπάρχουν 

13000+ διαφορετικά φυτά 

 

 Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
 

Τα 2.500 χρόνια παράδοσης, 

γνώσης και ολιστικής 

προσέγγισης της υγείας, της 

ομορφιάς και ευεξίας. 

 



Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 
 

• Να προβάλουμε έναν πιο φυσικό 
τρόπο σκέψης, ζωής και 
επιχειρηματικότητας. 
 
• Να αναδείξουμε την ελληνική φύση      
με την πλούσια βιοποικιλότητά της και    
τα μοναδικά είδη φυτών, καθώς και την 
κοινωνία της μέλισσας και τα υψηλής 
βιολογικής αξίας προϊόντα της. 
 
• Να επικαιροποιήσουμε και να 
επικονιάσουμε την Ιπποκρατική     
ολιστική προσέγγιση της ομορφιάς,       
της ευεξίας και  της υγείας, η οποία,        
σε συνδυασμό με την επιστημονική 
γνώση, υποστηρίζει και ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα της φύσης.  
 
• Να εμφυσήσουμε το «Κάλλος» ως 
εσωτερική και εξωτερική ομορφιά,        
την ισορροπία, το μέτρο και την ευεξία. 
 
• Να προσφέρουμε στον πελάτη μας 
προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, που 
προάγουν έναν ισορροπημένο τρόπο 
ζωής, τον τρόπο ζωής της APIVITA, 
πάνω και πέρα από τα προϊόντα.   



Καθετοποιημένη παραγωγή APIVITA/APIVITA 

FARM/APIGEA 

Εξασφάλιση της Αειφορίας 



APIVITA farm: 

 “από τη γη στο τελικό 

προϊόν” 

 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα των πρώτων 

υλών 

• Μοναδικές πρώτες ύλες χάρη στο 

διαφορετικό μικροκλίμα και στη 

γεωμορφολογία 

• Καλλιέργεια των ενδημικών ειδών 

• Διατήρηση της βιοποικιλότητας 

• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 

των πρώτων υλών μας (τοπική 

παραγωγή) 

• Ανάπτυξη της εγχώριας πράσινης 

αγοράς 





INNOVATION 
 
extracton  of Greek Propolis for the producton 
 of high valued raw material with ant-oxidant and 
 photo-protectve and  ant-aging actvityactvity. a 
 method with minimum energy consumpton and zero 

waste 

 

in order to increase stability,  permeability and bio- 

availability of actve components 

 Greek Royal Jelly encapsulaton in liposomes offers 

new and enhanced propertes for an-tageing 
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Φαρμακευτικό 
φυτό Προέλευση 

Calendula officinalis  Αρκαδία/Θήβα 

Chamomilla recutita  Καρδίτσα 

Sideritis scardica Όλυμπος 

Sideritis raeseri Όλυμπος 

Sideritis perfoliata  Όλυμπος 

Sideritis syriaca Κρήτη 
Lavandula 
angustifolia  Όλυμπος 

Melissa officinalis Καρδίτσα/Αρκαδία 
Rosmarinus 
officinalis Αγρίνιο/Αρκαδία 
Coridothymus 
capitatus Θεσπρωτία 
Origanum 
dictamnus Κρήτη 

Laurus nobilis Θεσπρωτία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
APIVITA  

 

69,1% Ελληνικά φυτά 

99%    Βιολογικά  

              πιστοποιημένα 

100% Ελληνικά φυτά 

100% Βιολογικά  

             πιστοποιημένα 
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Φαρμακευτικό 
φυτό Προέλευση 

Salvia sclarea Αρκαδία 

Thymus vulgaris Όλυμπος 

Achillea millefolium Όλυμπος 

Hypericum 
perforatum Όλυμπος 

Rosa Damascena Όλυμπος 

Ocimum basilicum Όλυμπος 

Rosa canina Αμύνταιο 

Echinacea purpurea Αγρίνιο/Αρκαδία 

Eucalyptus globulus Αρκαδία 

Urtica urens Θεσπρωτία 

Salvia fruticosa Πέλλα 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 



KAINOTOMIA  
 ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 

 
Εκχυλίσματα 

Βότανα 

 
Φυσικά προϊόντα 
 

Αποστάγματα 
 

Εγχύματα 
 



Eλληνες 

παραγωγοί α’ 

υλών – 

APIVITA FARM 

 

Ακαδημαϊκοί 

συνεργάτες 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ APIVITA  
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71 Ακαδημαϊκοί φορείς 
 22 Χώρες 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 



AlgaeCom 

Εκμετάλλευση μικροφυκών για την ανάπτυξη νέων, υψηλής 

αξίας φαρμακο-καλλυντικών. 

 

Τρέχοντα Προγράμματα 

 

BeeCosmAge 

Φυσικά μελισσοκομικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακο-

καλλυντικοί παράγοντες, με ιδιότητες που προάγουν την υγεία 

ενάντια στη φωτογήρανση , που προκαλείται από τη UV 

ακτινοβολία. 

HerbalMedNet 

Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής 

εκπαιδευτών/ συμβούλων καινοτόμων καλλιεργειών στους 

τομείς των βοτανικών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. 

Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνοφαρμακολογίας 

Ενδελεχής μελέτη και αρχειοθέτηση των φυτών που 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική. 

Συνεργασία Ι 

Συστηματική προσέγγιση της παραγωγής διτερπενίων  

φυτικής προέλευσης με εμπορική και φαρμακευτική αξία. 

PharmaMuds 

Φυσικοχημικός και βιολογικός χαρακτηρισμός και βελτίωση 

Φυσικών λασπών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής  

προστιθέμενης αξίας. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 



   

AQUA VITA   
 ADVANCED MOISTURE REVITALIZING CREAM 

1 ΕΝΤΟΝΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ: Αμεση ενυδάτωση, 
Ενυδάτωση μακράς διαρκείας 

2 ΑΝΑΖΩOΓΟΝHΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Βελτιώνει και 
διατηρεί τη νεανική εμφάνιση της 
επιδερμίδας 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ: Προστατεύει από την 
πρόωρη γήρανση, προστατεύει από 
περιβαλλοντικούς ρυπαντές  

3 

4 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Προσφέρει 
αναζωογονητική δράση και ευζωία 



ΦΥΣΙΚΑ 
95%-98% 
Φυσικά συστατικά 
 
 
ΧΩΡΙΣ 
PARABENS, SILICONES, 
MINERAL OIL, BUTYLENE 
GLYCOL PROPYLENE 
GLYCOL 
 
ΑΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ 
PHTHLATES PCMs, NMs 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ  
20 in vitro & in vivo μελέτες 
αποδυκνείουν την ασφάλεια & 
αποτελεσματικότητα των προϊόντων 
AQUA VITA 
 

IN VITRO 
12 in vitro μελέτες επιβεβαιώνουν τη 
δρατικότητα των κύριων δραστικών 
συστατικών 
 

ΙN VIVO  
Ενισχύουν τα claims του τελικού 
προϊόντος 
 
 

NON COMEDOGENIC 
AQUA VITA  
Για λιπαρές/μικτές επιδερμίδες 
 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ 
 

ΟΛΙΣΤΙΚΑ 
Ολιστική προσέγγιση 
στην ανάπτυξη της 
φόρμουλας  
Προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη & διασφαλίζει 
την υγεία του δέρματος 
 

4 ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
1) Έντονη ενυδάτωση 

 
2) Προστασία από το 

περιβάλλον 
 

3) Πρόληψη 
γήρανσης 

 
4)    Ευζωία 
 



   

ΕΓΧΥΜΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Το νερό της φόρμουλας έχει 
αντικατασταθεί με έγχυμα τσαγιού 

του βουνού 

Sideritis syriaca 

 
Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες 
και προσφέρει αντιοξειδωτική δράση 
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ΠΑΤΕΝΤΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ 

1. Cell Viability Protection- UV treatment 
2. Cell Viability Protection – Heavy metal 

treatment 
3. Cell Metabolism Protection – UV 

Treatment 
4. Cell Metabolism Protection – Heavy 

metal treatment 
5. Cell antioxidant capability- UV treatment 
6. Cell antioxidant capability  – Heavy metal 

treatment 
7. Collagen synthesis 
8. Elastin Synthesis  

 

In vitro μελέτες 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 



   

Vitex agnus castus 

ΛΥΓΑΡΙΑ 

Αρωματικός θάμνος που φύεται 
στην περιοχή της Μεσογείου και 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 
 

Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποιούσε 
για τις φαρμακευτικές ιδιότητες (για 

τη θεραπεία τραυμάτων και 
φλεγμονών) 

ΕΝΤΟΝΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 



1- Ενθυλάκωση σε κυκλοδεξτρίνες 

2- Το σύμπλεγμα εγκλωβίζεται σε 
λιποσώματα 

3- Νανογαλάκτωμα με vit E και vit C  

Στοχευμένη δράση:  
Η β-Endorphin διεγείρει τη 

μετανάστευση των κερατινοκυττάρων 
και ενισχύει το δερματικό φραγμό 

Εκχύλισμα λυγαριάς σε 

κυκλοδεξτρίνες και λιποσώματα 

Χιμαιρικό νανοσύστημα 

ΛΥΓΑΡΙΑ 
ΕΝΤΟΝΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 



   

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΕΡΑΝΙ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Προσφέρει ενυδατική και 
αναζωογονητική δράση στο 
δέρμα. Εξισσοροπεί τις λιπαρές 
επιδερμίδες και είναι κατάλληλο 
και για ευαίσθητες επιδερμίδες. 
 
Προσφέρει ευζωία και τονώνει 
σώμα, πνεύμα και ψυχή. 
Μειώνει το άγχος και βελτιώνει 
τη διανοητική ισοοροπία. 
 

Pelargonium graveolens 

 



aqua vita kosmos sales… 

Targit, global sales , sell in(units) Jan 2014 vs PY 

+24% 

 aqua vita +25% 



APIVITA: 
  35 χρόνια φυσικά 

 σαμπουάν 
 

Λεβάντα 

Χαμομήλι Δενδρο
λίβανο 

Θυμάρι 

Δαφνη 

Λεβάντα 

Τσουκνίδα 

Πορτοκάλι 

Λεμόνι 
Φασκόμηλο 



Η ΔΙΕΘΝΗΣ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ MΑΣ 

Bulgaria 
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2014 – APIVITA Group 

APIVITA SPAIN  APIVITA JAPAN APIVITA USA 



Ιπποκρατική 
Σοφία 
 

«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» 
«Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον» 
 
«Ουκ ένι ιατρικήν ειδέναι,όστις 
μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος» 

«Κάλλιον το προλαμβάνειν  

ή το θεραπεύειν». 

 
«Το φάρμακό σου να είναι η 

τροφή σου, η τροφή σου να 

είναι το φάρμακό σου»  

«Ηγεμονικώτερον 

απάντων φύσις» 

«Φύσις, νόσων ιατρός» 

 



Ευχαριστώ 


