




ΚΡΗΤΗ
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Η ενασχόληση της οικογένειάς μας με την μελισσοκομία
ξεκίνησε 1963, όταν ο πατέρας μας, Στέλιος Σταθάκης,
απέκτησε τα πρώτα μελίσσια διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία.
Μετά από χρόνια συνεχούς προσπάθειας, με αγάπη και μεράκι για τη 
μελισσοκομία, η οικογενειακή μας επιχείρηση πέρασε στις επόμενες γενιές 
συνεχίζοντας τη παραγωγή με το ίδιο πάθος και υπευθυνότητα.
Νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί που ζούμε σ’ αυτό το νησί
με την ιδιαίτερη εδαφική μορφολογία.



Με σεβασμό στη Φύση και στον Άνθρωπο



Με σεβασμό στη φύση και την παράδοση,
η οικογένεια Σταθάκη δημιούργησε την απόλυτη,
100% φυσική κεραλοιφή.

Οι αρχαίοι έλληνες, οι μοναχοί του Αγίου Όρους,
ο Ιπποκράτης - πατέραςτης ιατρικής, ακόμα και οι προγιαγιάδες
μας γνώριζαν  και μοιράζονταν ένα κοινό μυστικό.

Τις θεραπευτικές, φαρμακευτικές, αντιγηραντικές και
καλλωπιστικές ιδιότητες που έχει το μελισσοκέρι όταν
συνδυαστεί με το αγνό  παρθένο ελαιόλαδο.





Η αυθεντική κεραλοιφή Σταθάκη χάρις τα ευεργετικά της συστατικά,
προσφέρει αντιφλογιστική, επουλωτική, αντιμικροβιακή και
αντιρευματική δράση, ενώ παράλληλα ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα.

Η κεραλοιφή της οικογένειας Σταθάκη είναι ένα 100% φυσικό προϊόν,
ιδανικό για όλη την οικογένεια, ακόμη και για βρέφη καθώς
δεν περιέχει τεχνητά συστατικά όπως χρώματα, parabens,
λανολίνη και SLS.

Ενδείκνυται για την καταπολέμηση της ξηροδερμίας | καψίματα
δερματοπάθειες συγκάματα | μύκητες | πονεμένους μυς
σκασμένα χείλη | ψύξη | ραγάδες | χιονίστρες  







ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤHΝ...



Το μελισσοκέρι είναι μία λιπαρή, έξαιρετικά ενυδατική ουσία που παράγεται φυσικά από 

τους κηρογόνους αδένες της μέλισσας.

 Έχει μαλακτικές και αναπλαστικές ιδιότητες ενώ παράλληλα χαρίζει ελαστικότητα και 

ενυδάτωση στην επιδερμίδα.

Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α & Ε, οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες 

ρίζες και συμβάλλουν στην επαναφορά της φυσιολογικής υγρασίας, απαλότητας και υγιούς 

κατάστασης της επιδερμίδας.

Το ελαιόλαδο σε συνδυασμό με το μελισσοκέρι, διεγείρει και αναπλάθει τα κύτταρα 

προσφέροντας αναζωογόνηση και σφρυγηλότητα. 
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