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L’ E R B O L A R I O

Algadetox

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Δουλειά, κίνηση, συναντήσεις, χιλιάδες υποχρεώσεις και
ένταση από διάφορες αιτίες… Η καθημερινότητά μας έχει γίνει
αγώνας δρόμου μετ΄ εμποδίων. Το στρες συχνά μας καταβάλλει
και αυτό αντανακλάται όχι μόνο στη διάθεση αλλά και στην
επιδερμίδα που αντιμετωπίζει συνεχείς επιθέσεις από εξωτερικούς παράγοντες, προπάντων αν ζει κανείς σε μεγάλη πόλη.
Η επιδερμίδα, αποτελεί πραγματική ασπίδα προστασίας,
και είναι εκτεθειμένη καθημερινά στην UV ακτινοβολία και σε
άλλους περιβαλλοντικούς, επιβαρυντικούς παράγοντες όπως παραδείγματος χάριν ατμοσφαιρικοί ρύποι και καπνός.
Αν σ' αυτό προσθέσουμε έναν τρόπο ζωής όχι ακριβώς
ιδανικό, μία όχι και τόσο υγιεινή διατροφή και αρκετές κακές
συνήθειες όπως π.χ. το κάπνισμα, οι συνέπειες για το δέρμα
είναι αναπόφευκτες. Οξειδωτικό στρες, κυτταρικές βλάβες, αποδυνάμωση της λειτουργίας «ασπίδας», απώλεια ελαστικότητας
και τόνου, πρόωρη γήρανση.
Η κατάσταση παρ’ όλα αυτά είναι αναστρέψιμη. Αρκεί να
προστατευτούμε με τα κατάλληλα προϊόντα.
Ακριβώς με στόχο την προστασία και την αποτοξίνωση, δημιουργήθηκαν οι εξειδικευμένες φόρμουλες Algadetox, προϊόντα
που αντλούν από φύκη και μικροφύκη όλες τις αντιοξειδωτικές
και προστατευτικές τους ιδιότητες.
Ελαιώδες gel, καθαριστικό και απολεπιστικό, Κρέμα ημέρας προσώπου, Μάσκα - Κρέμα για την νύχτα, και Ορός Ενεργοποιητής ομορφιάς: τέσσερα προϊόντα με αποτελεσματικότητα κλινικά αποδεδειγμένη που αποδεικνύονται απαραίτητοι σύμμαχοι
για μια επιδερμίδα λαμπερή, αποτοξινωμένη και σφριγηλή.

Ελαιώδες gel καθαρισμού και απολέπισης
Για την αποτοξίνωση και εξυγίανση της επιδερμίδας
Με Alga Laminaria, Θαλάσσια Λεβάντα και μικροσφαιρίδια Jojoba.
Ένα εξαιρετικό ελαιώδες gel ειδικά γι' αυτούς που ζουν στην πόλη, ικανό να
καθαρίσει αποτελεσματικά αλλά απαλά την επιδερμίδα του προσώπου από όλους
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους χάρη στα μικροσφαιρίδια Jojoba που λιώνουν με
το μασάζ και τη θερμότητα του δέρματος. Έτσι, η επιδερμίδα μένει απαλή και
τονωμένη χάρη στην Alga Laminaria και τη θαλάσσια λεβάντα που την ενυδατώνουν και την προστατεύουν.

TEST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ VIVO*

Πραγματοποιήσαμε μια κλινική μελέτη in vivo για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του OlioGel Algadetox στην απομάκρυνση των επιβαρυντικών
μικροσωματιδίων που επικάθονται στην επιδερμίδα στη διάρκεια της ημέρας.
Για να το πετύχουμε, εφαρμόσαμε στο δέρμα 20 εθελοντών μία ουσία που μιμείται σε χρώμα και διαστάσεις τα μικροσωματίδια που παράγονται από τη βιομηχανία, την οικιακή θέρμανση και από την κίνηση των τροχοφόρων. Φωτογραφήσαμε το δέρμα και να τα εκπληκτικά αποτελέσματα!

Δέρμα μετά την
εφαρμογή των
μικροσωματιδίων
ρύπων

Δέρμα που έχει
καθαριστεί με νερό

Δέρμα που έχει
καθαριστεί με
συμβατικό καθαριστικό

Δέρμα που έχει
καθαριστεί με OlioGel
Algadetox

Το OlioGel Detergente Algadetox παρουσίασε μία πολύ καλή
αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση των μικροσωματιδίων
αυξάνοντας τη λάμψη του δέρματος κατά 77%.
Έκτος αυτού, απέδειξε πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως
προς τα συμβατικά γαλακτώματα καθαρισμού, απομακρύνοντας
50% περισσότερα μικροσωματίδια.
*Test in vivo σε 20 εθελοντές με ηλικία από 18 ως 65 ετών. Δέρμα στο οποιο εφαρμόστηκαν μικροσωματίδια και καθαρίστηκε με νερό με συμβατικά καθαριστικά και με
OlioGel Detergente Algadetox. Οι μετρήσεις για την αύξηση της λάμψης της επιδερμίδας έγιναν με φασματοσκόπιο και ψηφιακή ανάλυση στον υπολογιστή.
**Η ποσότητα των μικροσωματιδίων που εφαρμόστηκε αυξήθηκε τεχνητά, έτσι ώστε να
μιμηθεί μια super έκθεση στην ατμοσφαιρική μόλυνση.

Καθημερινή προστασία από την μόλυνση του περιβάλλοντος - SPF 15
Με Alga Klamath, εκχύλισμα Μοringa και Βιταμίνη C
Ατμοσφαιρικοί ρύποι, καπνός, ήλιος και στρες. Πόσες απειλές έχει να αντιμετωπίσει το δέρμα μας κάθε μέρα! Αυτή η κρέμα είναι ιδανική για να ενυδατώσει
βαθιά την επιδερμίδα και να δημιουργήσει - χάρη στη Moringa και την Alga
Laminaria - ένα φιλμ που αποτρέπει την προσκόλληση των επιβλαβών μικροσωματιδίων.

TEST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ VIVO*
Ζητήσαμε από μία ομάδα ειδικών να πραγματοποιήσει ένα test in vivo για να
επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της Crema Viso Giorno Algadetox στην
προστασία της επιδερμίδας από τα επιβλαβή μικροσωματίδια και επομένως
στην δημιουργία «ασπίδας». Και σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε
μια ουσία που μιμείται τα επιβλαβή μικροσωματίδια. Τα αποτελέσματα ήταν
θεαματικά!

TEST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ VITRO*
Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο της Παβίας για να πραγματοποιήσουμε ένα
test in vitro και να αξιολογήσουμε την ικανότητα της Crema Viso Giorno Algadetox
στην προστασία της επιδερμίδας από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον καπνό του
τσιγάρου και την υπέρυθρη ακτινοβολία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (%)

Crema Viso Giorno

96,49

91,21

89,64

81,18

75,75

70,11

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΑΚΤΙΝΕΣ UV

ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ

Θεραπεία χωρίς την ALGADETOX Crema Giorno
Θεραπεία με την ALGADETOX Crema Giorno

Δέρμα μετά την
εφαρμογή των
μικροσωματιδίων
ρύπων

Δέρμα στο οποίο
εφαρμόστηκε μια κρέμα
placebo

Δέρμα στο οποίο
εφαρμόστηκε
η Crema Viso Giorno

Η Crema Viso Giorno Algadetox αποδείχτηκε ικανή να μειώσει
την εναπόθεση μικροσωματιδίων κατά 72% ως προς την κρέμα
placebo.
*Test in vivo σε 20 εθελοντές με ηλικία από 18 ως 65 ετών. Δέρμα στο οποίο εφαρμόστηκαν μικροσωματίδια που μιμούνται αυτά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μια κρέμα
placebo και η Crema Viso Giorno Algadetox. Οι μετρήσεις για την αύξηση της λάμψης
της επιδερμίδας έγιναν με φασματοσκόπιο και ψηφιακή ανάλυση στον υπολογιστή.
**Η ποσότητα των μικροσωματιδίων που εφαρμόστηκε αυξήθηκε τεχνητά, έτσι ώστε να
μιμηθεί μια super έκθεση στην ατμοσφαιρική μόλυνση.

Η ζωτικότητα των κυττάρων, δείκτης της αποτελεσματικής προστασίας, αυξήθηκε σημαντικά με τη χρήση της Crema Viso Giorno
Algadetox ως προς τη ζωτικότητα των κυττάρων στα οποία δεν
είχε γίνει η εφαρμογή της κρέμας.
*Test in vitro που πραγματοποιήθηκε σε κερατινοκύτταρα, τα βασικά κύτταρα της ανθρώπινης επιδερμίδας.

Crema-Maschera Viso
Θεραπεία Νύχτας για κυτταρική ανάπλαση
Με Alga Chlorella, εκχύλισμα Μοringa, και Βιταμίνη C
Το δέρμα του προσώπου ξαναβρίσκει τη φωτεινότητά του μ' αυτή τη νυχτερινή θεραπεία που αναπλάθει και τρέφει την επιδερμίδα, ενεργοποιώντας έτσι κατά τη
διάρκεια της νύχτας, το θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Η Crema - Maschera Viso,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κρέμα νύχτας αλλά και σαν μάσκα. Έχει αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση, χάρη στη βιταμίνη C και στα εκχυλίσματα φυκών
Sargassum muticum και Chlorella και τονώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα.

TEST ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΝ VITRO*
Και γι’ αυτή την Κρέμα - Μάσκα ζητήσαμε και συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο
της Παβίας για να μετρήσουμε την ικανότητα του προϊόντος να «διορθώσει» τις
βλάβες του δέρματος που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον
καπνό του τσιγάρου και τη UV ακτινοβολία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
μετά από 48 ώρες

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (%)

107,14

106,24

100,15

96,24
84,47
76,43

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΑΚΤΙΝΕΣ UV

ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ

Θεραπεία χωρίς την ALGADETOX Crema-Maschera Viso
Θεραπεία με την ALGADETOX Crema-Maschera Viso

Η Crema - Maschera Viso αποδείχτηκε ικανή ν' αυξήσει τις ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων, αυξάνοντας σημαντικά τη ζωτικότητά τους τις πρώτες 12 ώρες, και με ακόμη σημαντικότερα
αποτελέσματα μετά από 48 ώρες.
* Test in vitro που πραγματοποιήθηκε σε κερατινοκύτταρα, τα βασικά κύτταρα της ανθρώπινης επιδερμίδας.

Η αποτελεσματικότητα της σειράς Algadetox όπως είδαμε,
είναι αποδεδειγμένη. Για την ενίσχυση του αποτελέσματος
των Crema Viso Giorno και Crema-Maschera Viso,
αποδεικνύεται αναντικατάστατο ένα
πραγματικά ιδιαίτερο προϊόν.

Attivatore di Bellezza Viso
Ορός Ενεργοποιητής ομορφιάς
Με Alga Dunaliella και έλαιο Καμέλιας
Αυτός ο πολύτιμος «Ενεργοποιητής Ομορφιάς», όπως υποδηλώνει και το όνομά
του, είναι σε θέση να «ενεργοποιήσει» με λίγες σταγόνες όλη τη λάμψη του δέρματος, να αφυπνίσει τη ζωντάνια και την ελαστικότητά του και ταυτόχρονα να χαρίσει έντονη θρέψη. Και αυτά χάρη στη σύνθεση του από πολύτιμα έλαια με μαλακτική και αντιγηραντική δράση, έλαιο Καμέλιας, Pongamia και Chia. Η δραστικότητά του οφείλεται στις αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες των
φυκών Laminaria ochroleuca, Dunaliella salina και Haematococcus pluvialis. O
«Ενεργοποιητής» είναι πολύ απλός στη χρήση: απλά ρίξτε 2 σταγόνες του προϊόντος με το ειδικό σταγονόμετρο, ανακατέψτε με μία από τις Κρέμες Προσώπου
Algadetox ή με άλλη κρέμα της επιλογής σας, και εφαρμόστε ταμποναριστά στο
πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Με τα φυτικά καλλυντικά της L’Erbolario υποστηρίζετε
τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
Πράγματι η L’Erbolario:
• Σχεδιάζει και παράγει τα προϊόντα της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Lodi, μέσα σ’ ένα φυσικό
πάρκο, το Adda Sud, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Good Manufacturing Practices GMP (UNI EN ISO
22716), χωρίς διακρίσεις ή εκμετάλλευση εργασίας, σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
• Δεν αναθέτει σε τρίτες χώρες καμία φάση παραγωγής και βεβαίως σε καμία χώρα όπου παραβιάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.
• Τηρεί τα “Διεθνή Πρότυπα Δοκιμών στα Ζώα”, όλα τα προϊόντα είναι εγγυημένα από την LAV (Lega Anti
Vivisezione - Anti-Vivisection Society).
• Από το 2002, υιοθετεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση UNI EN ISO 14001).
• Πιστοποιεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων της με κλινικές δοκιμές που
πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο της Pavia.
• Για τις παραγωγικές της δραστηριότητες, χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται στο ιδιόκτητο
πάρκο φωτοβολταϊκών που διαθέτει, με παραγωγή 200 kWp. Χάρη σε αυτή την επιλογή, κάθε χρόνο
εξοικονομούνται 94 τόνοι CO2, που ισοδυναμούν με αυτό 626 δέντρων.
• Πάντα ενεργή στην έρευνα για φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, προτιμά τα ανακυκλώσιμα υλικά
και επιλέγει με αυτό τον τρόπο πλαστικά - όπως το πράσινο PE και το πράσινο PET - που προέρχονται από
ανανεώσιμες πηγές, όπως το ζαχαροκάλαμο.
• Για όλες τις χάρτινες συσκευασίες, χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένο χαρτί FSC®, σύμφωνα με τα αυστηρά
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα του Forest Stewardship Council®, υποστηρίζοντας έτσι τη σωστή και
υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων.
• Είναι επίτιμο μέλος της RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) και στηρίζει αυτόν τον διεθνή
οργανισμό που ιδρύθηκε με τον φιλόδοξο και σημαντικό στόχο της προώθησης και χρήσης του φοινικέλαιου
και των παραγώγων του.
• Από το 2005, πιστοποιεί όλες τις γεωργικές της δραστηριότητες - αυστηρά οργανικές - μέσω της ICEA (Istituto
per la Certificazione Etica Ambientale) για την AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica).
• Ως χρυσός χορηγός, συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του FAI (Fondo per l’Ambiente
italiano).
• Στηρίζει το έργο “10.000 περιβόλια στην Αφρική” που προωθείται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Slow Food Foundation για τη Βιοποικιλότητα.

Γιατί στην L’ Erbolario πιστεύουμε ότι η πραγματική ομορφιά πρέπει να διαθέτει και ηθικό υπόβαθρο.
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.

