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Zespół Apigen Royal
Najważniejsze osiągnięcia
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Nagroda od Komisji Europejskiej – specjalne finansowanie i udział w BIO
International Convention 2017 jako jedna z 14 wybranych małych i średnich firm
biotechnologicznych z UE, San Diego, USA

Wyróżnienie w konkursie start-upowym w ramach Kongresu European Business
Angel Network 2017, Malaga, Hiszpania

Wyróżnienie w Hello Tomorrow 2016 – międzynarodowym konkursie
start-upowym, Paryż, Francja

Trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez MIT Enterprise Forum
Poland w 2017 roku, Warszawa, Polska
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Finalista konkursu start-upowego podczas Startup Europe Summit 2019, ClujNapoca, Rumunia
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Trendy Rynkowe
Apigen Royal
Trend na kosmetyki
i produkty naturalne
Kosmetyki Apigen Royal są efektem połączenia nauki z naturą.
Nasz sztandarowy składnik aktywny – jad pszczeli – jest uzyskiwany przez nas
bezpośrednio z pasiek przy użyciu własnej, unikalnej technologii i oczyszczany w
naszym laboratorium biotechnologicznym. A to wszystko bez szkody dla pszczół!
32% konsumentów wybiera rozwiązania ekologiczne, nawet wtedy, gdy oznacza to
dodatkowy koszt1

1 Mi ni sterstwa Środowiska, „TRACKINGOWE BADANIE ŚWIADOMOŚCI

I ZACHOWAŃ
EKOLOGICZNYCH MIESZKAŃCÓW POLSKI” ra port z badania, wrzesień 2018
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Trendy Rynkowe
Apigen Royal
Trend na produkty
wysokojakościowe
Stosujemy tylko surowce najwyższej jakości i zawsze rygorystycznie ją
kontrolujemy. Nasi klienci bardzo cenią to, że kosmetyki Apigen Royal
mają rzeczywiste i skuteczne działanie, zgodne z naszymi deklaracjami.
27% konsumentów to osoby, które podczas zakupów kierują się głównie
jakością produktów1

1 Open

Research, „TRENDY 2019 CZYLI W CO WARTO INWESTOWAĆ”
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Trendy Rynkowe
Apigen Royal
Trend na produkty
polskie
Produkty Apigen Royal zostały stworzone w Polsce, są tu produkowane i rozwijane.
Jad pszczeli w naszych kosmetykach pochodzi m.in. z czystych ekologicznie terenów
Lubelszczyzny
i Pomorza.

73% konsumentów zachęca do zakupu polskie pochodzenie produktu 1

1 Open

Research, „PATRIOTYZM KONSUMENCKI 2017 - RAPORT”
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Produkty
Apigen Royal
Propolisowa piana micelarna
Dzięki użytym składnikom aktywnym produkt wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i
pomaga w odbudowie bariery hydrolipidowej przywracając skórze równowagę.
Pianka przeznaczona jest do mycia i oczyszczania twarzy, oczu oraz doczepianych rzęs. Specjalna
lekka formuła została opracowana do aplikacji na skórę w połączeniu z bieżącą wodą. Dzięki
zastosowaniu delikatnych detergentów można ją stosować dla każdego typu cery.
Zawarte w formule micele skutecznie usuwają zanieczyszczenia oraz makijaż pozostawiając
skórę czystą, odświeżoną i gotową do dalszych zabiegów. Od pielęgnacyjnych po medycyny
estetycznej.
W przypadku intensywnego lub wodoodpornego makijażu, może wystąpić potrzeba
kilkukrotnego użycia w celu maksymalnego oczyszczenia skóry.
Główne składniki aktywne:
• Proteol
• Propolis
• Ekstrakt z fermentacji miodu czarnych pszczół szwajcarskich
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Produkty
Apigen Royal
Peeling szikimowy pH 3.5 z jadem pszczelim

Delikatny peeling kwasowy dający efekty już po pierwszym użyciu. Zawarty w
preparacie kompleks α-hydroksykwasów i argininy ma potrójne działanie. Kwas
mlekowy wpływa na produkcję kolagenu, jednocześnie wygładzając i dogłębnie
nawilżając skórę. Kwas glikolowy odpowiada za eksfoliację martwego naskórka.
Dodatkowa zawartość argininy, poprzez wyłapywanie dysocjujących jonów
wodorowych, łagodzi podrażnienia wywołane zabiegiem, a także wzmacnia i
uelastycznia skórę.
Główne składniki aktywne:
• Jad pszczeli od polskich pszczół
• Kompleks AHA (Kwasy: Szikimowy, Mlekowy, Glikolowy; Arginina)
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Produkty
Apigen Royal
Serum do twarzy z jadem pszczelim
Innowacyjny kosmetyk do stosowania zarówno profesjonalnego, jak i domowego.
Zawiera wysokie stężenie składników aktywnych, dzięki czemu redukuje zmarszczki, poprawia
wygląd i elastyczność skóry, a także działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
Preparat przeznaczony jest głównie do walki z oznakami starzenia się skóry, takimi jak różnej
głębokości zmarszczki, przebarwienia czy utrata jędrności. Wykazuje przy tym szeroki
wachlarz dodatkowych działań, włącznie ze wspomaganiem walki ze zmianami trądzikowymi.
W skład serum wchodzą te same składniki aktywne, co w peeling Apigen Royal. Dzięki temu
skutecznie wspomaga i przedłuża efekt działania przeprowadzonego zabiegu.
Świetnie sprawdza się również jako produkt stosowany samodzielnie.
Główne składniki aktywne:
• Jad pszczeli od polskich pszczół
• Kwas szikimowy
• Arginina
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Produkty
Apigen Royal
Maska regenerująca
Kremowa maska regenerująca, służąca do wykańczania zabiegów. Zawiera wysokie
stężenie składników aktywnych, dzięki czemu intensywnie nawilża skórę i
wspomaga jej regenerację. Poprawia jej wygląd i elastyczność, a także pomaga
w naprawie naskórka po zabiegach eksfoliacyjnych.

W zabiegach gabinetowych zalecamy nałożenie równomiernej warstwy maski na całą
twarz i pozostawienie jej do wchłonięcia. Można stosować z maskami algowymi.
Występuje również w wersji do codziennej pielęgnacji w domu, pozwalając utrzymać
skórę na odpowiednim poziomie nawilżenia
Główne składniki aktywne
 Peptyd z mleczka pszczelego
 Witamina C
 Mocznik
 Kwas mlekowy
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie antyoksydacyjne
% inhibicji oksydacji
100%

92%

88%

88%

peeling

serum

78%

80%
60%
40%

20%
0%
witamina C 50% (próbka
referencyjna)

maska

Działanie przeciwko powstawaniu przebarwień
%inhibicji tyrozynazy
98%

100%

93%

80%
60%
40%

47%
32%

20%
0%

serum

peeling

arbutyna 2% (próbka
referencyjna)

kwas kojowy 1% (próbka
referencyjna)
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie przeciwzmarszczkowe jadu pszczelego
Testom poddano dwie neutralne formulacje zawierające o połowę mniej jadu pszczelego niż serum i peeling Apigen Royal. Jedynym składnikiem
aktywnym obu receptur był jad pszczeli.
Badania przeprowadzono w klinice dermatologicznej na grupie 15 pacjentów dla każdej z formulacji. Pomiary wykonano za pomocą kamery
dermatologicznej Miravex Antera, z uwzględnieniem eliminacji wygłądzającego efektu nawilżenia w metodyce badań . Mierzony był ogólny rozmiar
zmarszczek (określany przez producenta aparatu jako „overall size”).
Redukcja zmarszczek w ciągu czterech tygodni
16
15,5

Średnia: 7,5 %
Najniższy wynik: 4%
Najwyższy wynik: 20%

15
14,5

14

Skład INCI dla formulacji 1: Aqua, Phenoxyethanol, Sodium Carbomer,
Ethylhexylglycerin, Bee Venom

13,5
13
12,5

Skład INCI Dla Formulacji 2: Aqua, Lecithin, Sorbitol, Panthenol, Phenoxyethanol,
Sodium Carbomer, Trilaureth-4 Phosphate, Ethylhexylglycerin, Bee Venom
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formulacja 1, grupa 1
przed

formulacja 2, grupa 2
po 4 tygodniach

12

Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie przeciwzmarszczkowe jadu pszczelego
Przykłady obrazów z kamery dermatologicznej
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie antybakteryjne serum na
Cutibacterium acnes

Przeprowadzono test mikrobiologiczny z wykorzystaniem mikroskopu
fluorescencyjnego. Objaśnienia do obrazów mikroskopowych:
Zielone punkty – aktywne lub żywe komórki Cutibacterium acnes
Czerwone punkty– nieaktywne lub martwe komórki Cutibacterium acnes
Czas inkubacji dla próby kontrolnej i próby z serum Apigen Royal: 20 minut
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie antybakteryjne serum na
Cutibacterium acnes
Próba kontrolna – sól fizjologiczna
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie antybakteryjne serum na
Cutibacterium acnes
Próba badana – serum Apigen Royal
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Badania laboratoryjne
Apigen Royal
Działanie antybakteryjne serum na
Staphylococcus aureus
Przeprowadzono test mikrobiologiczny na szalkach Petriego. Próbą odniesienia była popularna
maść z antybiotykiem. Serum Apigen Royal– dwa koliste obszary w górnej połowie szalki Petriego
(zdjęcie poniżej). Użyto tych samych dawek (objętościowo) dla obu testowanych substancji.
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Proponujemy
Również

PSZCZELI ZESTAW
DOMOWY

ZESTAWY PREZENTOWE

ZESTAWY TESTERÓW

18

Dodatkowe wsparcie

Zapewniamy:
•
•
•
•
•
•

szkolenia w zakresie naszych produktów i nie tylko
dostęp do wyników naszych badań
zestaw gotowych treści o tematyce związanej z produktami
zdjęcia produktów – pojedynczo i w aranżacjach
znakomite opinie o marce z prawem do publikowania jako wsparcie
sprzedaży
pełne wsparcie doradcze w zakresie marki oraz produktów w czasie
trwania współpracy
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Zapraszamy do
Współpracy
leszek.broniarek@apigenroyal.com
leszek.broniarek@bbhbiotech.com
+48 510 894 937
www.apigenroyal.com
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