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Ένα απόγευμα Παρασκευής 

στη Σόλωνος...  

Αμάν με τις 

εξερευνήσεις σου! 

Πάλι χαθήκαμε! 

zoom zoom  

..δυο μέλισσες εξερευνούσαν το κέντρο της 

Αθήνας, ώσπου χωρίς να το καταλάβουν, 

παρασυρόμενες  από μυρωδιές της φύσης, 

βρέθηκαν μπροστά σε μία πόρτα αλλιώτικη 

απο τις άλλες.. 

Ώφου! Μην 

γκρινιάζεις σε 

παρακαλώ.. 

Ευκαιρία να 

ανακαλύψουμε  ένα 

νέο μέρος!  

Ένα απόγευμα στη Σόλωνος, στο Κολωνάκι... 
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«Καλησπέρα σας! Η 

κρέμα αυτή είδα πώς 

περιέχει πρόπολη. 

Είναι κατάλληλη και για 

σπυράκια;» 

«Βέβαια, αλλά & όχι μόνο! Η 

πρόπολη είναι προϊόν μέλισσας και 

έχει αντισηπτικές και 

θεραπευτικές ιδιότητες. Για το 

λόγο αυτό βοηθά και στην 

επούλωση ερεθισμών & 

μικροεκδορών.» 

Άκουσες αυτό που 

άκουσα; Μιλάνε 

για πρόπολη; zoom 

zoom 

Ναι, αυτό άκουσα 

κι εγώ! zoom 

zoom 

Μα τι συμβαίνει; 

Έχουν κλέψει τις 

πατέντες μας οι 

άνθρωποι; 

Αφού μας αποδίδουν τα 

εύσημα, δεν το 

άκουσες; «είναι προϊόν 

μέλισσας» λένε.. 

Με συγχωρείς, απλά έχω μπερδευτεί 

εντελώς. Ας ξεκινήσουμε να 

ερευνούμε τους ορόφους, μπας και 

λυθεί το μυστήριο..! zoom zoom  
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Έλα, έλα μην 

αργείς! Έχουμε 

πολύ δρόμο! 

zoom zoom  
Μα δες πόσες 

ποικιλίες τσαγιών 

έχει εδώ;! ουάου 

Ωπ! Κερύθρες! Και ρίξε 

μια ματιά τριγύρω: 

natural pharmacy, 

juicy bar, τραπεζάκια, 

καρεκλάκια..πώς 

συνδέονται όλα αυτά;  

 

Χμμ κάπως πρέπει να το 

μάθουμε αυτό.. Λοιπόν, 

πήγαινε εσύ στο 

φαρμακείο, πάω εγώ στο 

μπαρ και τα λέμε σε 15’ 

απέναντι που βλέπω ένα 

tablet! zoom zoom 
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15’ αργότερα... 

Φιλενάδα, πού 

να στα λέω!  

Μα πες μου!  

Μη με 

σφιγγοδαιμονίζεις! 

zoom zoom 

Αχά! Όλοι για αυτή την  

Apivita μιλάνε και έχω την 

αίσθηση πώς είναι πολύ 

ξεχωριστή προσωπικότητα! 

Κάτι σαν τη δική μας 

βασίλισσα ένα πράγμα! 

Ξεκίνησε λέει, η ιστορία της 

πριν 30 χρόνια με 

χειροποίητα σαπούνια! zoom 

zoom 

 

Στο juicy bee bar 

παρασκευάζονται χυμοί απο 

φρούτα και λαχανικά! Με 

καρότο,αγγούρι πράσινο μήλο 

και δε συμμαζεύεται, όλα 

εμπλουτισμένα με μέλι και άλλα 

ευεργετικά για τον οργανισμό 

συστατικά! «Ομορφιά που 

πηγάζει απο μέσα μας» λένε. 

Εσύ βρήκες κάτι; zoom zoom  
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Ουπς! Πολύ 

κόσμο έχει 

εδώ..! zoom 

zoom  

«Παιδιά, να σας 

συστήσω τον κ. 

Τσουκαλά,επικεφαλή 

αειφορίας...» 

Ε ναι, αφού είναι 

χώρος για διαλέξεις!  

«..Πώς αλλιώς 

ονομάζουμε μια 

επιχείρηση;» 

«..τη μέλισσα, την ελληνική χλωρίδα 

και την ολιστική προσέγγιση για την 

ομορφιά και την υγεία. Με βάση αυτή 

τη φιλοσοφία παράγει τα προϊόντα της 

και οργανώνει τη δραστηριότητά της, 

τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 

αγορά.» 
Άκουσες; Τελικά η 

Apivita είναι μία 

εταιρία και όχι κάποια 

κυρία! zoom zoom 

Ναι! Και απ’ ότι κατάλαβες είμαστε πολυ 

σημαντικές για αυτήν και για όλο το 

οικοσύστημα. Σημείωσα πως, αν πάψουμε να 

υπάρχουμε, τα 2/3 των φρούτων θα 

εξαφανιστούν! Τί λες; Πάμε στα μελίσσια της 

να βοηθήσουμε στην παραγωγή;; zoom zoom  

«Καλησπέρα σε όλους! 

Σε περίπτωση που 

ξεχαστώ πάλι και λέω 

πολλά, σταματήστε με για 

οποιαδήποτε ερώτηση!» 

«..η Apivita στηρίζει 

την έμπνευσή της σε 

τρεις πυλώνες..» 

«Οργανισμό!» 
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ΚΑΙ hair studio 

δηλαδή? Ώρα για 

beaute λοιπόν, μ’ 

έπεισες! zoom 

zoom 

Yeah!!Αλλά στάσου 

λίγο!Να πάμε 

περιποιημένες! Δες εδώ, 

σειρά haircare από 

πρόπολη. Η πρόπολη 

έχει κάνει θραύση! 

Αν κάνω μερικές  

ανταύγειες σε μελί 

χρώμα λες να μου  

πηγαίνουν; zoom 

zoom  
Μπα...Θα σου 

πρότεινα κάτι σε 

κίτρινο της γύρης.. 

Ωραία θέα όμως ε;  
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Νομίζω πώς η μέρα μας 

δεν θα μπορούσε να 

ολοκληρωθεί με πιο γαλήνιο 

τρόπο. Σαν στο σπίτι μας 

λοιπόν! 

SPAAAAA!!! Και 

θυμίζει κυψέλες! 

Έχω ενθουσιαστεί! 

zoom zoom  

Τελικά, όλο αυτό περί 

«ολιστικής προσέγγισης» 

όντως ισχύει! zoom zoom  

Μα φυσικά! Ισόγειο προϊόντα ομορφιάς, 

1ος όροφος υγεία & ευεξία, 2ος όροφος 

εκπαίδευση & έμπευση, 3ος μαλλιά & 

beaute και 4ος χαλάρωση και φροντίδα 

σώματος! Μα είναι να μην χαίρεσαι που 

χαθήκαμε;  

Διαλέγω το ανακλυνδράκι που κοιτάει 

στο παράθυρο! zoom zoom 
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The Apivita experience store 

Σόλωνος 6 & Κανάρη 

 

«Ευ και αεί επιχειρείν 

Νυν και αεί δημιουργείν» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.apivita.gr , ΑPIVITA ΑΕΒΕ,  19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Ελλάδα , τηλ +30 210 2856350 
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