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Και πιο παλιά, από την αρχαιότητα, 

απέδιδαν σ’ αυτό τον υπέροχο θάμνο, θρύ-

λους και παραδόσεις.

 Πίστευαν παραδείγματος χάριν, ότι οι 

νεράιδες λάτρευαν να γυρνούν μέσα στις 

πασχαλιές για να απολαμβάνουν το μαγευτικό 

άρωμά τους και να βρίσκουν λίγη ανάπαυση. 

Η παράδοση λέει επίσης, ότι αν φυτέψεις μια 

Πασχαλιά κοντά σου, θα σε προστατέψει και 

θα σε εξαγνίσει από τα κακά πνεύματα.  

 Στη γλώσσα των λουλουδιών, η Πα-

σχαλιά έχει πολλές έννοιες όπως της ειλι-

κρίνειας και της αθωότητας. Μα πάνω απ’ ό-

λα, είναι το σύμβολο της αληθινής αγάπης 

και της συγκίνησης της πρώτης συνάντησης 

των δύο ερωτευμένων.

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

 “Πριν ακόμα πλησιάσουμε, μας κατέκλυσε 

ένα άρωμα, σταλμένο να προϋπαντήσει τους 

ξένους, από τις Πασχαλιές του. Αυτά τα ίδια 

τα λουλούδια, μέσα από τις μικρές πράσινες 

τρυφερές καρδιές των φύλλων τους, ύψωναν 

περίεργα τα ανάλαφρα φούξια ή λευκά λο-

φία τους, πάνω από τον φράκτη. Φωτεινά 

ακόμα και στον ίσκιο, από τον ήλιο που τα   

είχε πασπαλίσει…”

 Έτσι ο Μαρσέλ Προύστ, περιγράφει 

την ανάμνησή του από τα λουλούδια της 

Πασχαλιάς στο έργο του, Αναζητώντας τον 

χαμένο χρόνο.



 Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το 

άρωμα της Πασχαλιάς μπορεί να διώξει τις 

σκοτούρες και τις αγωνίες, να διαλύσει την 

ένταση και το stress.

 Με τις ειδικές συνθέσεις της σειράς Lillà 

Lillà, μπορείτε και εσείς να απολαύσετε στιγ-

μές πραγματικής χαλάρωσης.

 Προϊόντα για το σώμα που η επιδερμίδα 

θα λατρέψει, αλλά και για το σπίτι ή το 

γραφείο. Κάθε φορά που θα χρειάζεστε μία 

ανάπαυλα για να ξαναβρείτε την ηρεμία σας.

 Όχι τυχαία, η Πασχαλιά στην Ιταλία είναι 

γνωστή και με το όνομα Serenella από το 

Serenità που θα πει ηρεμία.

ΤΟ ΑΡΩΜΑ 
ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

 Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των 

ανθών της Πασχαλιάς που την έκανε διάση-

μη στην Ιστορία, είναι αυτό το «ξένοιαστο» 

λουλουδάτο τους άρωμα. Λίγοι, πραγματικά 

ελάχιστοι θάμνοι μπορούν να συγκριθούν 

με το απαράμιλλο άρωμα της Πασχαλιάς τον 

Απρίλιο και το Μάιο. Αυτά τα λουλουδάκια 

τα τόσο λεπτεπίλεπτα που περιβάλλονται 

από φύλλα σε σχήμα καρδιάς, μπορούν να 

κατακλύσουν τον αέρα των κήπων, με το 

ακαταμάχητο άρωμά τους.



 Αφρόλουτρο

Τι μαγική αίσθηση όταν ο 

αφρός του χαϊδεύει απαλά 

την επιδερμίδα, τυλίγοντάς την 

με την υπέροχη μυρωδιά του! 

Το συναρπαστικό άρωμα της 

Πασχαλιάς θα συνοδεύσει

την καθημερινή σας ρουτίνα 

ομορφιάς, στο μπάνιο ή το 

ντους. Τα πολύτιμα συστατι-

κά του όπως το εκχύλισμα 

Αλθαίας και οι υδρολυμένες 

πρωτεΐνες Κάνναβης, αφή-

νουν το δέρμα απαλό και βε-

λούδινο.

Άρωμα

Όταν το άρωμα της Πασχα-

λιάς τυλίξει το σώμα και την 

ψυχή σας, μία αίσθηση ανάλα-

φρης ευτυχίας θα σας πλημ-

μυρίσει σαν τη χαρά της 

Άνοιξης. Γιατί όπως είπε και 

η ποιήτρια Amy Lowell, “Ο 

Μάιος είναι γεμάτος από ένα 

ελαφρύ αεράκι από Πασχα-

λιές”.

Νότες από: 

Άνθη Πασχαλιάς, Neroli, 

Λάβδανο, Κεχριμπάρι 

και Κέδρο



Αρωματική Κρέμα 
για το Σώμα

Μια κρέμα εξαιρετικά ευχά-

ριστη στη χρήση, καθόλου 

λιπαρή, που απορροφάται ά-

μεσα και αφήνει την επιδερ-

μίδα ελαστική και απαλή, χά-

ρη στην Κάνναβη που περιέ-

χεται στην σύνθεσή της σε 

μορφή ελαίου και υδρολυ-

μένης πρωτεΐνης, αλλά και στο 

βούτυρο του Κακάο. Και φυ-

σικά το απόλυτο άρωμα της 

Πασχαλιάς θα τυλίξει το σώμα 

σας με γλυκύτητα και διάρ-

κεια.

Αρωματικό 
Σαπούνι

Το σαπούνι Lillà Lillà, έχει 

ήπια καθαριστική βάση από 

έλαια Κακάο, Ηλίανθου και 

Ελαιοκράμβης. Καθαρίζει α-

παλά τα χέρια και το σώμα και 

είναι κατάλληλο και για την 

πιο ευαίσθητη επιδερμίδα. Τα 

έλαια Κάνναβης και Βαμβα-

κιού τρέφουν και απαλύνουν 

την επιδερμίδα, ενώ το εκ-

χύλισμα Πασχαλιάς της χαρί-

ζει υπέροχο άρωμα.



Με τα φυτικής προέλευσης καλλυντικά της
L’ Erbolario είστε κοντά στο περιβάλλον και τα ζώα

και υποστηρίζετε την αειφόρο ανάπτυξη.
Πράγματι η L’ Erbolario:

• Υιοθετεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (UNI EN ISO 14001 
αρ. Πιστοπ. 497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV),

• πιστοποιεί όλες τις γεωργικές δραστηριότητες της με τον οργανισμό ICEA 
(Ινστιτούτο Ηθικής και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης), σύμφωνα με το 
Κανονισμό CE834/07 της Βιολογικής Γεωργίας (κωδικός διαχειριστή 
ICA C517),

• χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με «Μηδενικό αποτύπωμα» 
(Life Gate Energy),

• τηρεί  το «Διεθνές Standard Stop στις Δοκιμές σε Ζώα». Όλα τα 
προϊόντα της ελέγχονται από τον οργανισμό ICEA (Ινστιτούτο Ηθικής και 
Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης) για LAV Άντι-Ζωοτομίας,

• υποστηρίζει το Ίδρυμα Slow Food για τη Βιοποικιλότητα,

• συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της FAI (Ιταλικό 
Ταμείο για το Περιβάλλον).

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα όλων των καλλυντικών προϊόντων 
της L’ Erbolario είναι πιστοποιημένες από κλινικές δοκιμές που 
εποπτεύονται από το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Τα καλλυντικά μας 
συνταγολογούνται και παρασκευάζονται στην παραγωγική μας μονάδα στο 
Lodi  Ιταλίας, χωρίς διακρίσεις ή εκμετάλλευση εργασίας.

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_greece @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi   erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

Άρωμα για 
Αρωματικά Ξύλα

Το άρωμα για αρωματικά ξύ-

λα Lillà Lillà θα δημιουργή-

σει για σας μια ατμόσφαιρα 

μαγική και ονειρεμένη. Με 

μια απλή κίνηση, βυθίζοντας 

τα ειδικά ξυλάκια Ραττάν στο 

αρωματικό διάλυμα, το μεθυ-

στικό άρωμα της Πασχαλιάς 

θα απλωθεί στο χώρο σας για 

να σας μεταφέρει σ’ έναν 

ολάνθιστο κήπο. 

Beauty Βag

Για να έχετε πάντα κοντά σας 

τη μαγεία της σειράς Lillà 

Lillà, φτιάξαμε για σας ένα 

μαγικό τσαντάκι που περιέ-

χει το Άρωμα, το Αφρόλουτρο 

και την Αρωματική Κρέμα για 

το σώμα σε ειδικό μέγεθος. 

Γοητευτικά, πολύτιμα και τόσο 

αρωματικά!


