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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ

Να γυρίζεις στο σπίτι μετά από μια κουρα-

στική μέρα και να σε υποδέχονται με ένα φιλί.

Να αφήνεσαι σε μια ανάμνηση που χαράζει 

στο πρόσωπο σου ένα γλυκό χαμόγελο.

Να παρακολουθείς τα πρώτα βήματα του 

μωρού σου και να μοιράζεσαι την γλυκιά συνε-

νοχή που μόνο οι γονείς μπορούν να νιώσουν.

Να ξεπερνάς μια δύσκολη στιγμή γνωρί-

ζοντας ότι μπορείς πάντα να αφεθείς σε ένα 

παρήγορο αγκάλιασμα. 

Να μπορείς να απολαύσεις μια χαλαρή  

βραδιά στον καναπέ, βλέποντας μία ταινία και 

τρώγοντας ποπ κορν.

Να διδάξεις στα παιδιά σου τα εργαλεία   

για να ανακαλύψουν τον κόσμο και μετά να τα 

αφήσεις να περπατήσουν μόνα τους, μένο- 

ντας πίσω τους για να τα στηρίξεις αν τυχόν  

πέσουν.



Να αισθάνεσαι ότι είσαστε μαζί, χτες, σήμερα 

και για πάντα, και ότι μοιράζεστε κάθε στιγμή.

Η Οικογένεια έχει μία μοναδική, απλή και 

τεράστια έννοια: αγάπη

Η L’ ERBOLARIO 
ΦΙΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ...

Και εμείς εδώ στη L’ Erbolario μας αρέσει 

να σκεφτόμαστε ότι είμαστε κομμάτι της οικο-

γένειάς σας. Εδώ και σαράντα χρόνια άλλωστε, 

είμαστε δίπλα σας. Στο μπάνιο σας, δίπλα στην 

μπανιέρα, κάτω από τον καθρέφτη, μέσα στην 

τσάντα σας, στο beauty case, στο σάκο του 

γυμναστηρίου ή στο δωμάτιο των παιδιών, 

φανταζόμαστε τα προϊόντα μας να σας συνο-

δεύουν σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς 

σας, για να την γλυκάνουν, να την αρωματίσουν, 

ή απλά να γίνουν η κορνίζα στο εκπληκτικό 

κάδρο της ύπαρξής σας.

Γι αυτό θελήσαμε να σχεδιάσουμε και να 

υλοποιήσουμε μια σειρά για όλη την οικογέ-

νεια. Αφρόλουτρο, Σαμπουάν και Κρέμα σώ-

ματος. Τρία προϊόντα εμπλουτισμένα με λάδι,  

εκχύλισμα Ελιάς, αλλά και αποσταγμένο νερό 

φύλλων Ελιάς, γνωστή από την αρχαιότητα για 

τις μαλακτικές και προστατευτικές της ιδιότητες. 

Και έτσι γεννήθηκε η L’ Olivo, μία σειρά...

οικογενειακή.

*Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών.

…ΚΑΙ ΦΙΛΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

Οικογένεια σημαίνει αγάπη, και αγάπη ση-

μαίνει να θέλεις να αφήσεις στα παιδιά σου έναν 

κόσμο καλύτερο, πιο καθαρό.

Και όπως υπάρχει σεβασμός στο εσωτερικό 

της οικογένειας, πρέπει να υπάρχει και σε-

βασμός στοv κόσμο που μας περιβάλλει για να 

εγγυηθούμε ένα μέλλον υγιές, πράσινο και 

ευτυχισμένο!

Το σλόγκαν λοιπόν πρέπει να είναι ένα: όχι 

στα περιττά απόβλητα.



Πώς μεταφράζεται αυτό στη σειρά L’ Olivo;

Στην επιλογή των μπουκαλιών που είναι 

φτιαγμένα από bio PET - ένα υλικό που παρά-

γεται κατά 30% από Ζαχαροκάλαμο και είναι 

100% ανακυκλώσιμο - με περιεκτικότητα 

500ml, για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο 

την κατανάλωση πλαστικού. Άρα, συσκευασίες 

πιο μεγάλες και επομένως πιο φιλικές στο περι-

βάλλον!

Οι συνταγές της σειράς L’ Olivo είναι όλες 

υψηλής ποιότητας, φτιαγμένες από βιολογικές 

πρώτες ύλες, προσεκτικά επιλεγμένες. Γι αυτό 

δεν θέλαμε να πάει τίποτα χαμένο.

Με αυτή την οπτική, «στύψαμε» όλα τα μέρη 

της Ελιάς. Στο αποσταγμένο νερό της Ελιάς 

λοιπόν και στο λάδι της, προστέθηκε μία πρώτη 

ύλη πραγματικά ιδιαίτερη, που προέρχεται από 

ένα ελαιουργείο της ενδοχώρας. Δεν μιλάμε για 

ένα άχρηστο απόβλητο - απόβλητο γίνεται όταν 

αποφασίζουμε εμείς να μην το χρησιμοποιή-

σουμε - αλλά για ένα υποπροϊόν που αποτελείται 

από χυμό Ελιάς και υπόλοιπο του καρπού της 

που αν δεν το χρησιμοποιήσουμε θα χαθεί. 

Η διάθεση των ελαιωδών υπολοίπων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του υψηλού βαθμού 

ρύπανσης  των αποβλήτων. Ανακτώντας λοιπόν 

τον χυμό και την ψίχα της Ελιάς και επανεκτι-

μώντας τα, συνεισφέρουμε στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος και στη μείωση των αποβλήτων, 

ανταποδίδοντας στη φύση την γενναιοδωρία 

της.

Αυτές είναι οι αρχές που μας οδηγούν: σεβα-

σμός, ευγνωμοσύνη, ένωση. Ακριβώς σαν μια 

αληθινή οικογένεια!

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ
Προσκαλέσαμε, μέσω του Πανεπιστημίου της Παβίας, 50 
οικογένειες, αποτελούμενες από πατέρα, μητέρα, κόρη ή γιο 
(ηλικίας από 3 έως 10 ετών), ζητώντας έτσι από 150 άτομα να 
δοκιμάσουν τη σειρά L’ Olivo για 28 ημέρες, υπό δερμα-
τολογικό έλεγχο. Ας δούμε τι είπαν!

Το 96% των οικογενειών είναι ενθουσιασμένες από τη δοκι-  
 μή των προϊόντων L’ Olivo και δηλώνουν πλήρως   
 ικανοποιημένοι **

Το 91% θα αγόραζε τα προϊόντα της σειράς, και θα τα συνι-  
 στούσε και σε άλλες οικογένειες **

**Test αυτό-αξιολόγησης σε 50 οικογένειες - Χρήση προϊόντος για 28 ημέρες



Μαλακτικό Αφρόλουτρο 
Με λάδι βιολογικής Ελιάς 

και εκχύλισμα από βιολογικό υπόλοιπο 

Ελιάς ελαιουργείου

Για όλη την Οικογένεια 

Το πλούσιο αφρόλουτρο L’ Olivo, σχεδιάστηκε για τις 

ανάγκες της επιδερμίδας που χρειάζεται ενυδάτωση, 

τροφή και απαλότητα.

Η Ελιά, με τις διάσημες μαλακτικές ιδιότητές της, εδώ 

περιέχεται με το βιολογικό της λάδι, το αποσταγμένο 

νερό των φύλλων της, και το εκχύλισμα βιολογικού 

υπόλοιπου ελαιουργείου.

Αφεθείτε λοιπόν στην γλυκιά αγκαλιά του αρωματι-

κού του αφρού, που είναι τόσο απαλός ώστε να είναι 

ιδανικός για όλη την οικογένεια*.

*Το προϊόν ενδείκνυται για παιδιά άνω των 3 ετών 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ L’ OLIVO;

το 96% πιστεύει ότι είναι πολύ απαλό γι αυτό είναι κατάλ- 
 ληλο και για τους πιο μικρούς **

το 94% βρίσκει πολύ πρακτική την συσκευασία γιατί  
 χρησιμοποιείται πολύ εύκολα στο μπάνιο **

το 94% λατρεύει τον απαλό, κρεμώδη, απίστευτα αρωμα- 
 τισμένο αφρό του ** 

**Test αυτό-αξιολόγησης σε 50 οικογένειες - Χρήση προϊόντος για 28 ημέρες



Απαλό Σαμπουάν 
Με λάδι βιολογικής Ελιάς 

και εκχύλισμα από βιολογικό υπόλοιπο 

Ελιάς ελαιουργείου

Για όλη την Οικογένεια 

Για την ομορφιά των μαλλιών όλης της οικογένειας*, 

να λοιπόν ένα Σαμπουάν απαλό και θρεπτικό, εμπλου-

τισμένο με πολύτιμο ελαιόλαδο.

Είναι τρία τα συστατικά που χρησιμοποιούνται από 

αυτό το πλούσιο φυτό: βιολογικό λάδι Ελιάς, εκχύ-

λισμα από βιολογικό υπόλοιπο Ελαιουργείου και 

αποσταγμένο νερό από φύλλα Ελιάς. Τρία είναι και   

τα δώρα που προσφέρει στα μαλλιά σας: εξαιρετική 

απαλότητα, μοναδικό όγκο και ασύγκριτη λάμψη.

*Το προϊόν ενδείκνυται για παιδιά άνω των 3 ετών 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ L’ OLIVO;

το 94% θεωρεί ότι είναι πολύ απαλό για τα μαλλιά και το  
 τριχωτό του κεφαλιού, γι’ αυτό το χρησιμοποιεί  
 καθημερινά **

για το 94% τα μαλλιά είναι πιο μαλακά στην αφή **

για το 92% καθαρίζει αποτελεσματικά με τον απαλό,  
 κρεμώδη αφρό του ** 

**Test αυτό-αξιολόγησης σε 50 οικογένειες - Χρήση προϊόντος για 28 ημέρες



Θρεπτική Κρέμα για το Σώμα
Με λάδι βιολογικής Ελιάς 

και εκχύλισμα από βιολογικό υπόλοιπο 

Ελιάς ελαιουργείου

Για όλη την Οικογένεια 

Η Θρεπτική Κρέμα για το Σώμα της σειράς L’ Olivo, 

είναι ιδανική για να ενυδατώσει την επιδερμίδα αλλά 

και να την κάνει απαλή και βελούδινη.

Φίνα και ανάλαφρη ακόμα και με τα πιο ευαίσθητα 

δέρματα θα σας εκπλήξει με τις εξαιρετικές μαλακτι-

κές και αναπλαστικές της ιδιότητες, για τις οποίες η 

Ελιά είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Χάρις στο δια-

κριτικό της άρωμα είναι κατάλληλη για όλη την 

οικογένεια*.

*Το προϊόν ενδείκνυται για παιδιά άνω των 3 ετών 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ L’ OLIVO;

το 94% επιβεβαιώνει ότι είναι ανάλαφρη, απορροφάται   
 εύκολα και γι’ αυτό είναι κατάλληλη για όλους, ακόμα  
 και για τους πιο μικρούς**

το 90% βρίσκει την επιδερμίδα πραγματικά απαλή και   
 βελούδινη στην αφή**

το 90% θεωρεί ότι η αντλία είναι πολύ πρακτική και   
 γρήγορη στην χρήση** 

**Test αυτό-αξιολόγησης σε 50 οικογένειες - Χρήση προϊόντος για 28 ημέρες



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.com

Βρείτε μας:  L’erbolario Greece   erbolario_greece @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi   erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.


