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INFORMACJA PRASOWA 
 

INNOWACJA MACROVITA - LINIA KOSMETYKÓW OLIVE & ARGAN 

Odkrywamy najcenniejsze tajemnice śródziemnomorskiej pielęgnacji 
 
 
MACROVITA, firma kosmetyczna znana z oferowania skutecznych kosmetyków naturalnych, 
przedstawia najnowszą linię kosmetyków. Innowacyjna linia naturalnych kosmetyków 
MACROVITA OLIVE&ARGAN powstała dzięki połączeniu skarbów, jakie skrywa natura z 
najnowszymi osiągnięciami nauki. Jest przeznaczona głównie dla kobiet świadomych wyboru 
naturalnych kosmetyków, które oczekują wymiernych efektów ze stosowania kompozycji 
preparatów typu anti-aging. 
 
Linia MACROVITA OLIVE&ARGAN odkrywa najbardziej skrywane i drogocenne tajemnice 
pielęgnacji rodem z rejonów Morza Śródziemnego - harmonijne połączenie ORGANICZNEGO 
OLEJU ARGANOWEGO oraz ORGANICZNEJ OLIWY Z OLIWEK z najbardziej urodzajnych 
rejonów Krety.  
 
Zaawansowane badania naukowe wykazały, że te wspaniałe Owoce Natury zawierają 
mnóstwo bardzo silnych przeciwutleniaczy i korzystnie działających składników, jak np.: 
terpenoidy, karotenoidy, irydoidy, flawonoidy, polifenole, cukry, witaminy, jedno- i 
wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe. Te cenne składniki naturalne są prawdziwym 
darem dla skóry. Natychmiastowo zwiększają nawilżenie, odżywiają, rozświetlają oraz nadają 
sprężystość. Wśród nich znajdziemy również: 
 

 TimeCode™ – innowacyjny składnik o wymiernym działaniu przeciwstarzeniowym. 
W ciągu testów in vivo, aż 78% badanych używających formułę TimeCode™ w celu 
redukcji tzw. „kurzych łapek” potwierdziło redukcję średniej wielkości zmarszczek, 
a aż 61% badanych zauważyło widoczną redukcję nawet głębokich zmarszczek.1  

                                                           
1
 badania in vivo przeprowadzone w okresie 42 dni na grupie 20 osób (średnia wieku 56 lat) 



 

 DayMoist – synergiczny kompleks substancji czynnych pochodzenia roślinnego 
(ekstrakty z kukurydzy i korzenia buraka). Przeprowadzone badania in vivo dowodzą, 
że składnik ten zwiększa poziom nawilżenia naskórka na 24 godziny oraz powoduje 
długotrwały wzrost stężenia naturalnych czynników w górnej warstwie rogowej 
naskórka na 24 godziny.2 
 

 KWAS HIALURONOWY – naturalny składnik macierzy międzykomórkowej skóry, 
odpowiada za wiązanie wody w organizmie. Z wiekiem jego ilości maleją, skóra traci 
przez to zdolność wiązania wody, co z kolei jest bezpośrednią przyczyną powstawania 
zmarszczek. 

 

 FITOSTEROLE – związki pochodzenia roślinnego, które wzmacniają barierę 
naskórkową, hamują utratę wody, działają ochronnie i nawilżająco. Mają szczególną 
zdolność stymulowania syntezy kolagenu, głównego białka podporowego skóry. 
Fitosterole obdarowują skórę silnym efektem regeneracji, a także łagodzą różnego 
rodzaju rumienie. 

 

 MASŁO SHEA (KARITE) – zawiera znaczne ilości witamin A i E, polifenoli oraz 
naturalnych filtrów UV. Wykazuje znakomite właściwości antyoksydacyjne - stymuluje 
zwalczanie wolnych rodników, pomaga skutecznie opóźnić proces starzenia się skóry, 
a także pozwala zachować skórze odpowiedni poziom nawilżenia. 
 

 ORGANICZNY ALOES o właściwościach nawilżających, WYCIĄG Z NASION DRZEWA 
SANDAŁOWEGO, ORGANICZNY KONCENTRAT Z LUKRECJI, WITAMINĘ E, 
ALANTOINA, PROWITAMINA Β5 (Panthenol). 

 
 
Linia MACROVITA OLIVE&ARGAN skomponowana jest tak, by zapewnić cerze długotrwały 
blask, skutecznie zwalczyć zmarszczki i uniknąć efektów przedwczesnego starzenia. 
Doskonałe połączenie aktywnych substancji organicznych prowadzi do długotrwałego 
nawilżenia i odżywienia skóry, zwalcza zmarszczki, ujędrnia i zapobiega powstawaniu oznak 
starzenia.  
 
Zawartość składników naturalnych w kosmetykach MACROVITA - LINIA KOSMETYKÓW 
OLIVE & ARGAN to nawet 95%! 
Formuła BEZ parabenów, wolna od oleju mineralnego (parafin), wazeliny, glikolu 
propylenowego oraz genetycznie modyfikowanych ekstraktów roślinnych (GMO FRE) 
powoduje, że chemiczne składniki w żaden sposób nie wpływają negatywnie na cerę, a 
kosmetyki są przyjazne środowisku naturalnemu. 
 
Dzięki kosmetykom MACROVITA, tajemnice śródziemnomorskiego piękna mogą stać się 
teraz Twoim odkryciem! Pozwól swojej kobiecości rozkwitać. W każdym wieku. W każdym 
momencie. 

                                                           
2
 badania in vivo - po jednej aplikacji, testowane przez grupę 20 kobiet o skórze normalnej (wiek kobiet 23-57 lat) 



 
FIRMA MACROVITA istnieje od 1984 r. i specjalizuje się w tworzeniu i produkcji skutecznych 
kosmetyków naturalnych. Składniki kosmetyków MACROVITA pochodzą z kontrolowanych 
upraw organicznych i wyróżniają się wysoką skutecznością potwierdzoną badaniami.  
 
MultiPerfumeria.pl, znana z oferowania oryginalnych perfum w korzystnej cenie, 
wprowadziła na rynek całą serię naturalnych kosmetyków MACROVITA. Wygodnym 
sposobem jest zakup w sklepach internetowych, np. pod adresem www.multiperfumeria.pl. 
Dzięki temu możliwa jest wysyłka w ciągu 24 godzin i dostawa kosmetyków pod wskazany 
adres. Kosmetyki MACROVITA są również dostępne, m.in. w najlepszych aptekach oraz 
wyselekcjonowanych sklepach internetowych. 
 
 
*** 
 

MultiPerfumeria.pl jest perfumerią internetową dostępną pod adresem 
http://www.multiperfumeria.pl. W ofercie firmy znajdują się oryginalne perfumy i wody toaletowe 
światowych marek. Serwis sklepu pozwala na realizację udanych i bezpiecznych zakupów w 
Internecie. O etapach realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco - poprzez bezpłatne 
wiadomości SMS oraz e-mail. Jakość usług firmy została doceniona – MultiPerfumeria.pl jako 
pierwsza w Polsce perfumeria internetowa została wyróżniona Znakiem Jakości Q. 
 
 
Informacje dla mediów:  
Daniel Pach, Project Manager 
tel. (22) 379 03 03, 0 783 333 888 
e-mail: daniel.pach@multiperfumeria.pl, 

info@macrovita.pl  
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