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Φύλλα πράσινα λαμπερά
σαν πολύτιμα πετράδια
Στα μπαλκόνια, στις βεράντες, στις
αυλές και στους κήπους, συναντάς συχνά το καταπράσινο Albero di Giada
(Jade plant), με τα λεία γυαλιστερά
φύλλα που μοιάζουν με τους ομώνυμους πολύτιμους λίθους του Νεφρίτη.
Η Crassula argentea - αυτό είναι το
επίσημο όνομά του - είναι ένα φυτό
ποώδες και χυμώδες που μπορεί να
φτάσει σε ύψος το ένα μέτρο.
Τα μικρά εύθραυστα άνθη του,
έχουν σχήμα αστεριού και χρώμα
λευκορόδινο. Αν και το όνομά του παραπέμπει σε ανατολίτικη καταγωγή,
στην πραγματικότητα κατάγεται από την

Ν. Αφρική και είναι πολύ διαδεδομένο
γιατί αναπαράγεται εύκολα και δεν
έχει ιδιαίτερες ανάγκες παρά μόνο την
ζεστασιά του ήλιου.

Το φυτό της τύχης
Σύμφωνα με την αρχαία κινέζικη
θεωρία του Feng Shui, τα φυτά και
τα λουλούδια του έχουν την ιδιαίτερη
ικανότητα να έλκουν ζωτική ενέργεια
και να την αποδίδουν στο περιβάλλον
τους .
Αυτή η αρχαία τέχνη της Ανατολής, εδώ και αιώνες, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το σχήμα, ο προσανατολισμός και το χρώμα των αντι-

κειμένων με τα οποία ερχόμαστε σε
επαφή, επηρεάζουν την ζωή μας.
Ο όρος Feng Shui άλλωστε σημαίνει Αέρας και Νερό, τα δύο στοιχεία που δημιούργησαν την γη. Όταν
αυτά τα δύο βρίσκονται σε ισορροπία
εξυγιαίνουν τον συγκεκριμένο χώρο.
Ανάμεσα στα πολυάριθμα φυτά που
έχουν τέτοιες ευεργετικές ιδιότητες,
ξεχωρίζει το Albero di Giada, στο
οποίο αποδίδεται μια εξαιρετική ικανότητα να απελευθερώνει θετική ενέργεια και πλούτο, εξ ου και το όνομά του,
Φυτό της Τύχης.
Για να αυξηθεί η επιρροή του φυτού, το Feng Shui συμβουλεύει να
τοποθετείται το Albero di Giada νοτιοανατολικά μέσα στο σπίτι. Κάθε
καινούριο φύλλο σημαίνει ευημερία
ενώ η αφθονία των λουλουδιών κατά

την διάρκεια της ανθοφορίας φέρνει
νέες φιλίες και ενισχύει τις παλιές.
Στα εργαστήριά μας χρησιμοποιήσαμε φυτά από την περιοχή της
Λιγουρίας, κοντά στο San Remo.
Από τα φύλ λα επιτύχαμε ένα
εκχύλισμα με εξαιρετική ενυδατική
δράση, ιδανικό για να φροντίσει την
επιδερμίδα του προσώπου και του
σώματος.
Από το ίζημα της εκχύλισης, με μια
εξειδικευμένη μέθοδο απόσταξης με
παροχή ατμού, προχωρήσαμε στην
παραγωγή ενός μαλακτικού αποστάγματος, κατάλληλου και για το πιο
ευαίσθητο δέρμα.

ΑΡΩΜΑ
Φύλλα πράσινα, σαν λαμπερά πετράδια, άνθη λευκορόδινα σαν
αστέρια. Από το Jade (Νεφρίτης)
plant, γεννιέται αυτό το φρέσκο
άρωμα που θα χαρίσει σ’ αυτόν
που το φορά την γοητεία του και
θα τον τυλίξει με θετική ενέργεια.
Νότες από:
Άνθη από Albero di Giada,
Περγαμόντο,
Κίτρινο Τριαντάφυλλο,
Λευκό Τσάι, εξωτική Βερβένα
και Κεχριμπάρι.

ΤΖΕΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ
Με 98% συστατικά φυτικής
προέλευσης.* Χωρίς σιλικόνες,
θειϊκά επιφανειοδραστικά,
parabens, συνθετικές χρωστικές
και παράγωγα πετρελαίου

Ένα απαλότατο και υπερενυ-

δατικό τζελ καθαρισμού για
την ευαίσθητη επιδερμίδα του
προσώπου και των χεριών, με
εκχύλισμα και απόσταγμα από
το Albero di Giada. Με την
προσθήκη του νερού, αυτό
το ιριδίζον τζελ, γαλακτοματοποιείται και καθαρίζει αποτελεσματικά την επιδερμίδα αφήνοντάς την απαλή και μεταξένια.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με 98% συστατικά φυτικής
προέλευσης.* Χωρίς σιλικόνες,
θειϊκά επιφανειοδραστικά,
parabens, συνθετικές χρωστικές
και παράγωγα πετρελαίου

Μια σύνθεση ιδιαίτερα απαλή με εξαιρετικά φυτικά συστατικά όπως εκχύλισμα και
απόσταγμα από το Albero di
Giada, έλαιο Βαμβακιού και
αμινοξέα Κριθαριού, που το
καθιστούν ιδανικό και για τις

πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.
Σ’ αυτό προσθέστε την γοητεία
ενός αρώματος, πράσινου και
λουλουδάτου και μια υφή ανάλαφρη και ευχάριστη.

ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

BEAUTY-POCHETTE
Οι πράσινες αρωματικές αποχρώσεις του Albero di Giada
είναι η καρδιά αυτής της χαριτωμένης pochette, που περιέχει αφρόλουτρο και γαλάκτωμα
σώματος σε μέγεθος ταξιδίου.
Για να το έχετε πάντα μαζί σας
ή να το κάνετε δώρο!

Με 96% συστατικά
φυτικής προέλευσης.*
Χωρίς σιλικόνες,
parabens, συνθετικές χρωστικές
και παράγωγα πετρελαίου

Αυτό το απαλό γαλάκτωμα σώματος, απλώνεται ευχάριστα
και χαρίζει ενυδάτωση, τροφή,
και μεταξένια απαλότητα στην
επιδερμίδα του σώματος χάρης
στα φυσικά συστατικά του: απόσταγμα από το Albero di Giada,
Βούτυρο Καρύδας, Βούτυρο Καριτέ και βιταμίνη Ε από Σόγια.
Το φίνο λουλουδάτο άρωμά του
θα τυλίξει το σώμα σας με αύρα φωτεινή .

*Το υπόλοιπο ποσοστό των συστατικών εξασφαλίζει την σταθερότητα και
την ευχαρίστηση χρήσης του προϊόντος.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Με τα φυτικά καλλυντικά της L’ Erbolario είστε κοντά στους ανθρώπους,
το περιβάλλον και τα ζώα για μια αειφόρο ανάπτυξη.
Πράγματι εμείς από την L’ Erbolario:
• Σχεδιάζουμε και παράγουμε τα προϊόντα μας στην παραγωγική μονάδα του Lodi, μέσα σε ένα
προστατευόμενο πάρκο Natura του  νότιου Adda, πνιγμένη στο πράσινο, σύμφωνα με την πρακτική της GMP
(UNI EN ISO 227160), χωρίς εργατική εκμετάλλευση, σε εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
• Δεν πραγματοποιούμε ποτέ καμία φάση της παραγωγής μας σε χώρες του Τρίτου κόσμου πόσο μάλλον
σε αυτές που καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα προϊόντα φροντίδας σώματος

• Πιστοποιούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων μας με κλινικά τεστ που
πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας.

Albero di Giada

• Τηρούμε το «International Standard Stop Animal Test». Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από
την LAV (Αντι-ζωοτομία)

περιέχουν

• Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε  από το 2002 ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (πιστοποίηση UNI
EN ISO 41001), δεσμευόμενοι έτσι να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε χρόνο με τον χρόνο την περιβαλλοντική
μας απόδοση.

98% φυτικά συστατικά*.

• Χρησιμοποιούμε, για κάθε μας δραστηριότητα, αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από
ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλο μέρος από το φωτοβολταϊκό μας πάρκο ισχύος 977KWp. Χάρη σε αυτή μας
την επιλογή, κάθε χρόνο, με μέσες συνθήκες ηλιοφάνειας, αποφεύγουμε την εκπομπή 500 τόνων CO2, ίση
με περισσότερα από 3500 δέντρα.
• Πάντα ενεργοί στην αναζήτηση βιώσιμων συσκευασιών προτιμούμε υλικά ανακυκλωμένα και με την σειρά
τους ανακυκλώσιμα και επιλέγουμε πλαστικές ύλες – πχ Green PE και Green PET - που λαμβάνονται από
ανανεώσιμες πηγές όπως πχ ζαχαροκάλαμο.
• Χρησιμοποιούμε για όλα τα στοιχεία από χαρτί και χαρτόνι αποκλειστικά χαρτομάζα πιστοποιημένη από
τον FSC, σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά standard του Forest Stewardship Council, για
να υποστηρίξουμε μια σωστή και υπεύθυνη διαχείριση των δασών.
• Από το 2005, πιστοποιούμε όλες μας τις γεωργικές δραστηριότητες - αυστηρά βιολογικές - με την ICEA

Χωρίς parabens, σιλικόνες, φορμαλδεΰδες,
γλουτένη, ακρυλικά, παράγωγα πετρελαίου,
συνθετικές χρωστικές,
θειϊκά επιφανειοδραστικά.

• Συμβάλουμε με την ιδιότητα του «Χρυσού Χορηγού» στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της FAI
(Fondo Ambientale Italiano).

Γιατί εμείς στην L’ Erbolario πιστεύουμε ότι η κοσμητική πρέπει να κάνει
ομοιοκαταληξία με την ηθική.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.erbolario.gr
Βρείτε μας:

L’erbolario Greece
+erbolario

erbolario_greece
erbolariolodi

@erbolarioita

erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

*Το υπόλοιπο 2% εξασφαλίζει την σταθερότητα
και την ευχαρίστηση χρήσης του προϊόντος

