
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

I den nya serien från Apolosophy ingår följande produkter 
 

Apolosophy Pro-Age Day Gel Cream / 50 ml/ 139 kr  

Apolosophy Pro-Age day gel-cream innehåller inositol, hyaluronsyra och PCA som återfuktar huden 

och ger den lyster. De ökar även hudens elasticitet och bevarar den jämn och slät. Vitamin C och E 

skyddar huden från yttre påfrestningar och bevarar dess vitalitet. Den utvalda kombinationen av lätta 

oljor och vårdande ämnen går snabbt in i huden och gör den fortsatt skönt mjuk och len, redo att 

motstå dagens utmaningar. För normal till torr hud. Milt parfymerad. 

 

Apolosophy Pro-Age Night Cream / 50 ml / 149 kr 

Apolosophy Pro-Age Night Cream är en rikare creme som innehåller squalane som intensivt vårdar, 

stärker och bygger upp huden under nattens välbehövda vila. Den innehåller även inositol, 

hyaluronsyra och PCA som återfuktar huden effektivt och ger den lyster. Dessutom ökar ämnena 

hudens elasticitet och bevarar den jämn, slät och mjuk. För normal till torr hud. Milt parfymerad.  

 

Apolosophy Pro-Age Silver Serum / 30 ml / 149 kr 

Apolosophy Pro-Age Silver serum innehåller extra höga halter av inositol och hyaluronsyra för att ge 

huden en riktig ”boost” av fukt och närande ämnen som vårdar huden intensivt och hjälper till att 

minska fina linjer och torrhetsrynkor samt bevarar dess lyster. PCA bidrar med ytterligare fukt som 

gör huden spänstig, mjuk och slät. Vitamin C ger skydd från yttre påfrestningar och bevarar hudens 

vitalitet. För normal till torr hud. Milt parfymerad. 

 

Apolosophy Pro-Age Eye Gel Cream / 15 ml / 139 kr  

Apolosophy Pro-Age eye gel-cream innehåller squalane som vårdar, stärker och bygger upp den 

känsliga huden kring ögat. Den innehåller även inositol, hyaluronsyra och PCA som återfuktar huden 

intensivt, ökar dess elasticitet och ger den lyster. För normal till torr hud. Oparfymerad. 

 

 

För produktprover och mer information  

Petra Wilson, Apotek Hjärtat, petra.wilson@apotekhjartat.se 

 

 

 

 

 

 


