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 Είναι πράγ ματι το χρώμα της συγκέ-

ντρωσης, της διαίσθησης, της έκστασης και 

της λύσης, που ξεκαθαρίζει τις σκέψεις και 

διευρύνει το πνεύμα.

 Είναι το σύμβολο της οικειότητας, του 

μυστηρίου, του άπειρου και του απέραντου. 

Ο νυχτερινός ουρανός, ο βαθύς ωκεανός και 

η απεραντοσύνη του σύμπαντος δεν είναι 

μήπως βαθύ μπλε λουλακί;

 Και το θεϊκό που μας τυλίγει και διαχέεται 

σε κάθε πράγμα γύρω μας, η ρυθμική ανάσα 

του κύματος, η ζωογόνος ενέργεια της ζωής 

και η σχεδόν εκκωφαντική ησυχία της γα-

λήνης, εκείνης της πιο καθάριας, της πιο αγνής.

 ΠNΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΕΥΦΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

 Βαθύ μπλε και ζωηρό βιολετί, δύο χρώ-

ματα που αγκαλιάζονται, για να δώσουν ζωή 

σε μια ξεχωριστή απόχρωση ή καλύτερα σε 

ένα αυθεντικό χρώμα. Μιλάμε βέβαια για το 

indaco ή λουλακί, το έκτο χρώμα του μαγικού 

ουράνιου τόξου.

 Από παλιά στο indaco αποδίδονταν αρετές 

και ικανότητες σχεδόν θεϊκές, δεμένες στην 

σφαίρα της πνευματικότητας και της θετικής 

αύρας.



τούς θεωρείται ακόμα και σήμερα ιερό χρώμα 

αρκεί να θυμηθούμε το tagelmust, το λουλακί 

τουρμπάνι των Τουαρέγκ που τους χάρισε το 

όνομα «οι μπλε άνθρωποι».

 Η Indigofera tinctoria λοιπόν, εμπλου-

τίζει τις συνθέσεις αυτής της σειράς με τις 

προσ τατευτικές και αν τιοξειδωτικές τ ης 

ιδιότητες, που κάνουν την επιδερμίδα ελα-

στική και απαλή.

 Μαζ ί της η αριστοκρατική Κεν ταύρια, 

πάντα σε χρώμα λουλακί, σύμβολο της απα-

λότητας το μπλε Λινάρι με το εκχύλισμά του, 

και την υδρολυμένη πρωτεΐνη του, και ο γαλά-

ζιος Βόραγος ή Μποράντζα που διώχνει την 

μελαγχολία και γαληνεύει το πνεύμα, όπως 

ακριβώς και οι συνταγές της σειράς Indaco.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

 Η σειρά Indaco θα πλημμυρίσει την ψυχή 

σας με αυτή την υπέροχη αίσθηση ευφορίας 

που χαρίζει αυτή η μαγική απόχρωση.

 Όχι μόνο με το χρώμα της κομψότατης  

συσκευασίας, αλλά και με τα πολύτιμα εκχυ-

λίσματα λουλουδιών που έχουν αυτόν τον τό-

σο χαρακτηριστικό χρωματικό τόνο.

 Ανάμεσά τους, ξεχωρίζ ει το φυτό του 

λουλακιού ή αλ λιώς Indigofera tinctoria, 

γνωστό από πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 

και οι λαοί της Ασίας το χρησιμοποιούσαν  

για να χρωματίσουν υπέροχα υφάσματα σε 

τόνους μπλε λουλακί. Για πολλούς από αυ-



ΑΡΩΜΑ

Ένα άρωμα έντονο και με-

θυστικό, το απαλό άγγιγμα 

μιας ανάμνησης, η χαρά 

μίας στιγμής που πίστευες 

χαμένη.

Νότες από : 

Γεράνι Αιγύπτου

Πούδρα από Κακάο

Πατσουλί Ινδονησίας

Βανίλια Μαδαγασκάρης

Βετιβέρ Ινδίας

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Το λουλακί είναι το χρώμα 

της ειρήνης και της ηρεμίας. 

Ακριβώς για να σας κάνουμε 

να ξαναβρείτε μια ηρεμία 

ανεκτίμητη, επιλέξαμε να 

δώσουμε σ’ αυτή τη σύν-

θεση ένα άρωμα έντονο 

και ονειρεμένο. Ανάμεσα 

στα συστατικά της, το προ-

στατευτικό εκχύλισμα της 

Indigofera t inctoria ένα 

μπουκέτο λουλουδιών χρώ-

ματος λουλακί της Κενταύ-

ριας, με την μορφή του εκ-

χυλίσματος και του αποστά-

γματος του Βόραγου, που 

χαρίζει ελαστικότητα και του 

Λιναριού που με την μορφή 

της υδρολυμένης πρωτεΐ-

νης, προστατεύει και ενυδα-

τώνει. 



ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το indaco είναι το κατεξο-

χήν σύμβολο της οικειότη-

τας, του μυστηρίου και του 

θεϊκού.

Το ίδιο θεϊκές αποκαλύπτο-

νται και οι ιδιότητες αυτής 

της κρέμας, που στην σύν-

θεσή της περιέχει εξαιρε-

τικά εκχυλίσματα από άνθη 

λουλακί και μπλε, όπως το 

Indaco, ο Βόραγος, το Λινά-

ρι και η Μολόχα, τα οποία 

εξασφαλίζουν ενυδάτωση 

και απαλότητα και συμπλη-

ρώνονται με πολύτιμα έλαια 

και βούτυρα.

Η επιδερμίδα έτσι μένει τό-

σο απαλή, όσο και γλυκά 

αρωματισμένη.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΑΠΟΥΝΙ

Το αρωματικό σαπούνι της 

σειράς Indaco, είναι τέλειο 

για τον καθαρισμό των χε-

ριών και του σώματος ε-

ξασφαλίζοντας απαλότητα 

και ενυδάτωση χάρη στα 

εκχυλίσματα του Λουλα-

κιού, της Κενταύριας, της 

Μολόχας, αλλά και στα έ-

λαια Λιναριού και Βόραγου.

Η νέα φυτική καθαριστική 

του βάση βασίζεται στα έ-

λαια Κακάου, Ηλίανθου και 

Ελαιοκράμβης και είναι ιδα-

νική ακόμα και για τα πιο ευ

αίσθητα δέρματα.



BEAUTY 
ΒAG

 
Άρωμα, αφρόλουτρο και 

κρέμα σώματος σ’ ένα πο-

λυτελές κομψό τσαντάκι, ώ-

στε να έχετε μαζί σας τα προϊ-

όντα της σειράς όπου και ό-

ποτε το επιθυμείτε. 

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.

ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

 
Κλείστε τα μάτια για να α-

πολαύσετε μία ξαφνική αίσ-

θηση ευφορίας χάρη σ’ αυ-

τό το άρωμα για αρωματικά 

ξύλα. Βυθίστε τα ειδικά ξυ-

λάκια από Ραττάν στο αρω-

ματικό διάλυμα και το πλη-

θωρικό άρωμα του Indaco 

θα διαχυθεί στο χώρο σαν 

απαλό μυρωδάτο χαλί.


