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«Μέσα στον κήπο ήταν μια αχλαδιά,
μα δεν είχε ούτε ένα αχλάδι,
κι όμως η ευτυχία ήταν σ’ αυτή την αχλαδιά,
στα αχλάδια που δεν μπορούσες να δεις.»
Hans Christian Andersen

LEGNI
FRUTTATI

Από μια αναπάντεχη συνύπαρξη, γεννήθηκε η σειρά Legni Fruttati. Το φρούτο
που ωριμάζει και το κλαδί που του δίνει
ζωή, η ζουμερή σάρκα και ο σκληρός
φλοιός, συναντιούνται στην απολαυστική σύνθεση αυτών των προϊόντων
και δημιουργούν ένα άρωμα απαλό
και αιχμηρό συνάμα. Ο καθένας, άντρας ή γυναίκα, μπορεί να εμπιστευτεί την καθημερινή του φροντίδα στην
σειρά Legni Fruttati, ανακαλύπτοντας στα
συστατικά της, πολύτιμους συμμάχους
της ομορφιάς και της φρεσκάδας της
επιδερμίδας και στο απαράμιλλο άρωμά
της, την πιο γλυκιά χαλάρωση.

ΑΡΩΜΑ
Το γλυκό νέκταρ του Αχλαδιού
και το στιβαρό Ξύλο ενώνονται
αρμονικά και αναδύουν νότες
ανάλαφρες, περίπλοκες και σοφιστικέ.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
με νέκταρ Αχλαδιού και
εκχύλισμα γλυκού Ξύλου
Ένα αφρόλουτρο εξαιρετικά απαλό που αναζωογονεί το δέρμα και χαλαρώνει τις αισθήσεις.
Μέσα στην ισορροπημένη σύνθεσή του, το νέκταρ Αχλαδιού
συμμετέχει με ένα σύμπλεγμα
από βιταμίνες και μεταλλικά
άλατα, ενώ το υδρογλυκερινικό
εκχύλισμα Γλυκόριζας δροσίζει
και ανακουφίζει από ερεθισμούς. Οι υδρολυμένες πρωτεΐ
νες Σιταριού απλώνονται σαν
προστατευτικό πέπλο στην
επιδερμίδα και εμποδίζουν
την αφυδάτωση, ενώ τα επιφανειοδραστικά από Σιτάρι
και έλαιο Ηλίανθου καθαρίζουν
απαλά και σέβονται το ph του

δέρματος. Όλα αυτά με ένα άρωμα γλυκό και στιβαρό μαζί
που αποκαλύπτεται η επιτομή
της καθημερινής χαλάρωσης και
της ζεν ενδοσκόπησης.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
με νέκταρ Αχλαδιού και
εκχύλισμα γλυκού Ξύλου
Μαζεμένα από ένα δέντρο ιδανικό, κλαδιά γεμάτα φρούτα,
χαρίζουν σ’ αυτή την πλούσια
κρέμα, μοναδικά δραστικά συστατικά και ένα άρωμα γλυκό
σαν την σάρκα του φρούτου και
αιχμηρό σαν το ξύλο του. Κάθε
της άγγιγμά είναι ένα κάλεσμα
σε μια χαλαρωτική ανάπαυλα
για τις αισθήσεις, ενώ η επιδερμίδα απορροφά ένα πανίσχυρο κοκτέιλ βιταμινών ικανό να προλάβει την πρόωρη
γήρανση και τα αντιαισθητικά
της σημάδια. Το εκχύλισμα Γλυκόριζας αποτρέπει τους ερεθισμούς και το ξεφλούδισμα,
από όποια αιτία και αν προέρχονται, (σκληρό νερό, επαφή

με υφάσματα…). Το νέκταρ
του Αχλαδιού προσφέρει το
πλούσιο περιεχόμενο του σε
βιταμίνες και μεταλλικά άλατα, που μεταφράζεται σε τόνωση και φρεσκάδα για την
επιδερμίδα. Στα έλαια από
φύτρο Ρυζιού και φλοιό Σιταριού οφείλει την υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη Ε
που τρέφει το δέρμα, αυξάνει την ελαστικότητά του, ενώ
έχει ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ
με νέκταρ Αχλαδιού και
εκχύλισμα γλυκού Ξύλου
Στην αρωματική σύνθεση αυτού του σαπουνιού, το φρούτο
αντιπροσωπεύεται από το νέκταρ του Αχλαδιού με τις βιταμίνες, ενώ η Γλυκόριζα σε
μορφή εκχυλίσματος εκφράζει
το αυστηρό Ξύλο. Αυτή η πρωτότυπη ένωση καθορίζει και
την σύνθεση του σαπουνιού
Legni Fruttati, ιδανικό για κα-

θημερινή χρήση ακόμα και για
το πιο ευαίσθητο δέρμα.

ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΛΑ
Η γλυκιά μυρωδιά του Αχλαδιού και η επιβλητική του Ξύλου
ποτίζουν αυτά τα αρωματικά
ξύλα στον όμορφο περιέκτη
τους. Χωρίς την ύπαρξη φλόγας και επομένως με απόλυτη
ασφάλεια, τα ειδικά ξυλάκια
διαχέουν διαρκώς το χαλαρωτικό τους άρωμα στους χώρους του σπιτιού η του γραφείου σας. Απλά αναποδογυρίστε τα και το άρωμα τους,
απαλό και επιβλητικό ταυτόχρονα, θα ευθυμήσει την μέρα
σας και θα βελτιώσει την διάθεσή σας.

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

erbolario_greece
erbolariolodi

@erbolarioita

erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

