
Ζήσε τον ήλιο
σε όλη του 

την ομορφιά! 

L ’E R BOLA R IOL’E R BOLA R IOΜε 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.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Α. Παπανικολόπουλος A.E. 

Ηρ. Πολυτεχνείου 144, Aχαρνές, τηλ. 2106233200
www.papanikolopoulos.gr

L’Erbolario s.r.l. Viale Milano 74, 26900 Lodi (LO) Italia
www.erbolario.com



 Συμβουλές
για ένα τέλειο μαύρισμα

Ο ή λιος είναι ο καλύτερος φίλος της ομορφιάς 
μας, της υγείας μας, και της καλής φυσικής 

μας κατάστασης. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς 
αυτόν αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν… 
Πρέπει να τον απολαμβάνουμε έξυπνα για να απο-
φύγουμε μικρές άβολες καταστάσεις αλλά και με-
γάλες ζημιές όπως η πρόωρη γήρανση του δέρματος 
και η αλλοίωση των κυττάρων για τις οποίες θεω-
ρείται ο μεγάλος υπεύθυνος.  

Ο συναγερμός των τελευταίων ετών που ξεκίνησε 
από την δημιουργία της τρύπας του όζοντος, μας 
κινητοποίησε και μας έπεισε ότι πρέπει να πάρουμε 
προφυλάξεις ανάλογες με τον φωτότυπο, την εποχή 
και το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής που βρισκό-
μαστε, πριν αφεθούμε στην ζεστή, ζωογόνο αγκαλιά 
του θεού Ήλιου.

Ας τον εκμεταλλευτούμε λοιπόν με κοινό νου, χωρίς 
υπερβολές αλλά και χωρίς στερήσεις, χρησιμοποιώντας 
προϊόντα αποτελεσματικά και αξιόπιστα.

Κώδικας Συμπεριφοράς στον Ήλιο

1. Υιοθετείστε την προστακτική για να αποφύγετε 
με κάθε κόστος το έγκαυμα.

2. Περιορίστε την έκθεση τις πρώτες δύο τρεις μέ-
ρες και αυξήστε την σταδιακά. Αυτό θα σας βοηθήσει 
να αποκτήσετε γρήγορα όμορφο μαύρισμα, χωρίς ξε-
φλούδισμα και χωρίς κίνδυνο.

3. Επιλέξτε τον κατάλληλο δείκτη προστασίας ανά-
λογα με τον φωτότυπό σας (δέρμα, μαλλιά, μάτια), 
την εποχή και την περιοχή που βρίσκεστε. Ελέγξτε τον 
δείκτη UV της ημέρας, που αναγράφεται στις καιρικές 
προβλέψεις. Όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης, τόσο πιο 
μεγάλη πρέπει να είναι η προστασία από τον ήλιο.

4. Θυμηθείτε ότι δεν είναι καλό να μένετε ακίνητοι 
στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και μην αμε-
λείτε τους κινδύνους από την αντανάκλαση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείστε αντηλιακή προστασία 
ακόμα και κάτω από την ομπρέλα ή όταν ο ουρανός 
είναι συννεφιασμένος.

5. Μην χρησιμοποιείτε αρώματα και κολώνιες 
πριν βγείτε στον ήλιο και συμβουλευτείτε τον γιατρό 
ή τον φαρμακοποιό σας αν λαμβάνετε φαρμακευτική 
αγωγή (όπως αντιβιοτικά, ηρεμιστικά, σουλφαμίδες), 
ώστε να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις.

6. Οι ακτίνες του ήλιου μεταξύ των 11:00 και 15:00, 
ερεθίζουν περισσότερο παρά μαυρίζουν. Αποφύγετε 
λοιπόν την παρατεταμένη έκθεση αυτές τις ώρες.



7. Ανανεώστε το αντηλιακό σας περίπου κάθε μία 
ώρα και οπωσδήποτε μετά το μπάνιο ή το ντους.

8. Μην ξεχνάτε ότι τα αντηλιακά δεν εφαρμόζονται 
όπως οι κρέμες ομορφιάς. Ειδικά τις πρώτες μέρες, 
είναι καλύτερα να εφαρμόζονται σε παχύ στρώμα. 
Οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι η ποσότητα για κάθε 
εφαρμογή για το πρόσωπο και το σώμα είναι περίπου 
35 gr ή 6 κουταλάκια του καφέ και υπενθυμίζουν ότι 
είναι άχρηστο αν όχι βλαβερό το μασάζ του αντηλιακού 
στο δέρμα.

9. Αμέσως μετά το μπάνιο στη θάλασσα και πάντα 
στο τέλος της ημέρας, κάντε ένα ντους με γλυκό νερό 
για να φύγει το αλάτι ή το χλώριο από το δέρμα και 
τα μαλλιά.

10. Όλες αυτές οι προφυλάξεις είναι ακόμα πιο 
σημαντικές για τα παιδιά, που χρειάζονται οπωσδή-
ποτε τον ήλιο αλλά με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να 
φορούν πάντα καπέλο και γυαλιά. Για τα μικρότερα, 
οι δερματολόγοι συμβουλεύουν να φορούν βαμβακερό 
φανελάκι και να προστατεύονται τα εκτεθειμένα 
μέρη του σώματος με αντηλιακό υψηλού δείκτη. Τα 
νεογέννητα δεν πρέπει για κανένα λόγο να εκτίθενται 
απ’ ευθείας στον ήλιο.

 0 δείκτης προστασίας

Τ  α αντηλιακά L’ Erbolario σχεδιάστηκαν από 
τα εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης έτσι 

ώστε να περιέχουν ισορροπημένο μείγμα φίλτρων 
UVA και UVB. Μπλοκάρουν έτσι την βλαβερή ακτι-
νοβολία επιτρέποντας ένα όμορφο, ομοιόμορφο μαύ-
ρισμα.

             Θεωρούμε καθήκον μας να φωτίσουμε κάποια 
πράγματα ως προς την μέθοδο μέτρησης του SPF 
(Sun Protection Factor)

             Πιστή όπως πάντα στους πιο αυστηρούς κανόνες 
σοβαρότητας και ορθότητας απέναντι στους πελάτες 
μας, η L’ Erbolario ανταποκρίθηκε άμεσα στις υπο-
δείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στους 
δείκτες προστασίας. 

              Αυτές οι συστάσεις περιγράφουν μεταξύ των  
άλλων, ότι αντηλιακά προϊόντα θεωρούνται εκείνα 
που διαθέτουν δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 6,  
γι΄ αυτό η L’ Erbolario τροποποίησε τους δείκτες της 
με χαμηλότερο έως 6. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης καλεί όλες τις πα-
ρασκευάστριες εταιρίες να συμμορφωθούν σε μια ταξι-
νόμηση ξεκάθαρη και σχηματική. Στη βάση αυτής της 
ταξινόμησης, όλα τα αντηλιακά πρέπει να ανήκουν σε 
4 κατηγορίες ανάλογα με την αντηλιακή τους δυναμική



στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες           Δείκτης SPF

Χαμηλή προστασία   6 

 10

Μέτρια προστασία 15

 20

 25

Υψηλή προστασία 30

 50

Πολύ υψηλή προστασία 50+

 Πάνω σε κάθε συσκευασία των αντηλιακών 
L’ Erbolario (με εξαίρεση το Unguento Super 
Abbronzante που δεν περιέχει αντηλιακά φίλτρα), 
το νούμερο από το 6 έως το 50+ δείχνει την ικανό-
τητά του προϊόντος να μπλοκάρει την UVA και UVB 
ακτινοβολία.
 Η ένδειξη    σε κάθε εσωτερική και εξωτερική
συσκευασία των αντηλιακών μας προϊόντων, δηλώνει  
ότι είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ότι εγγυάται μια αντηλιακή προστασία 
ίση με το 1/3 του συνολικού δείκτη (π.χ. ένα αντη-
λιακό με δείκτη 30 εξασφαλίζει ένα δείκτη προστασίας 
UVA ίσο ή ανώτερο του 10.

Προϊόντα σχεδιασμένα      
για να πάρουν από τον ήλιο 

μόνο το καλύτερο

Η L’ Erbolario σας προτείνει προϊόντα  
             αποτελεσματικά για κάθε τύπο δέρματος 

και για όλες τις συνθήκες έκθεσης που:
● Περιέχουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, φυσικά, ενυ-
δατικά, θρεπτικά και μαλακτικά συστατικά
● Απλώνονται εύκολα και ευχάριστα
● Εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία
● Ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής   
ακτινοβολίας υπεύθυνης για την πρόωρη γήρανση του 
δέρματος



ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ 

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Προστασία +
Για το πρόσωπο και το σώμα

Ανθεκτική στο νερό

Μια κρέμα εξαιρετικά ευχάριστης 
υφής που ντύνει με άνεση την 
μεγάλη της αποτελεσματικότητα 
και απλώνεται πανεύκολα στην 
επιδερμίδα που χρειάζεται τη μέ-
γιστη προστασία.
Σχεδιασμένη για ανοιχτόχρωμες 
επιδερμίδες, εύθραυστες που κοκ-
κινίζουν εύκολα, ιδανική για τις 
πρώτες ημέρες της ηλιοθεραπείας 
και για τα παιδιά, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από όλους όταν επι-
βάλλεται από τις συνθήκες η μέ-
γιστη προστασία. Στην πλούσια 
σύνθεσή της, εκτός από τα φίλτρα 
που εξασφαλίζουν την αντηλιακή 
προστασία, περιέχονται πολύτιμα 
φυτικά συστατικά όπως το εκχύ-
λισμα της Παπαρούνας Καλιφόρ-
νιας και το απαλό, δροσιστικό, 
καταπραϋντικό και μαλακτικό 
gel Αλόης. Δεν είναι λοιπόν μό-
νο μία κρέμα με υψηλό δείκτη 
προστασίας, αλλά μία πραγματική 
αγωγή ομορφιάς για το πρόσωπο 
και το σώμα που διατηρεί ανέπα-
φη την ποιότητα της επιδερμίδας.
Μέγιστη προστασία   SPF 50+

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΜΕ ΚΑΡΟΤΟ, ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΙ 

ΒΟΥΤΥΡΟ KΑΡΙΤΕ

Υψηλή προστασία
Για το πρόσωπο και το σώμα

Ανθεκτική στο νερό

Κρέμα για ευαίσθητα δέρματα, για 
συνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας 
και για τις πρώτες ημέρες ηλιο-
θεραπείας. Ιδανική για το πρό-
σωπο και το σώμα αλλά και για 
τα παιδιά. Προστατεύει αποτελε-
σματικά από την ηλιακή ακτινο-
βολία UVA και UVB και πε-
ριέχει εξαιρετικά θρεπτικά έλαια 
με αντιγηραντική δράση που αφή-
νουν την επιδερμίδα ελαστική και 
βελούδινη.
Υψηλή  προστασία   SPF  30

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 

ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΛΑΔΙ JOJOBA

 Για πολύ γρήγορο μαύρισμα
Για το σώμα

Ανθεκτική στο νερό

Ένα αντηλιακό προϊόν που κάνει 
την ζωή πιο εύκολη στο πρώτο 
ραντεβού με τον ήλιο και χαρίζει 
το πιο εκτυφλωτικό μαύρισμα του 
καλοκαιριού. Χρησιμοποιεί έναν 

εξαιρετικό φυτικό επιταχυντή μαυ-
ρίσματος που βοηθάει την μελα-
νίνη να ανέβει στην επιφάνεια 
του δέρματος και να «ωριμάσει» 
γρήγορα, επιταχύνοντας απολύτως 
φυσικά τον φυσιολογικό μηχα-
νισμό παραγωγής της. Το έλαιο 
Jojoba και το έλαιο Ελιάς εξα-
σφαλίζουν στην επιδερμίδα ελα-
στικότητα και απαλότητα. Αν χρη-
σιμοποιηθεί καθημερινά μία του-
λάχιστον εβδομάδα πριν τις δια-
κοπές, θα σας χαρίσει με την πρώτη 

έκθεση στον ήλιο ένα όμορφο 
χρώμα που είναι και το καλύτερο 
αντηλιακό. Συνεχίστε να το χρησι-
μοποιείτε και την πρώτη εβδο-
μάδα ηλιοθεραπείας και αντικα-
ταστήστε το μετά αν θέλετε με το 
συνηθισμένο σας αντηλιακό. Χρη-
σιμοποιήστε την Crema al Olio di 
Jojoba πάλι τις τελευταίες ημέ-
ρες των διακοπών, για να σταθε-
ροποιήσετε το μαύρισμα και να το 
διατηρήσετε μεγαλύτερο διάστημα. 
Μέτρια προστασία   SPF 15



SPRAY ΑΟΡΑΤΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ 

Με έλαια Φραγκόσυκου 
και Χουρμά της ερήμου.

Αυτό το αόρατο αντηλιακό spray, 
εξασφαλίζει μέγιστη προστασία 
και είναι εξαιρετικά πρακτικό στην 
χρήση. Όταν ψεκάζεται στην επι-
δερμίδα, πολλά μικρά σταγονίδια 
δημιουργούν ένα λεπτότατο φιλμ 
που αφήνει στο δέρμα, ακόμα 
και το πιο ευαίσθητο, μία ευχά-
ριστη αίσθηση χωρίς κανένα ίχ-
νος. Χάρη στα έλαια Φραγκό-
συκου και Χουρμά, προσφέρει 
τροφή και προστασία από την α-
φυδάτωση, ενώ το Alpha Bisabo-
lol καταπραΰνει και ανακουφίζει 
από τους ερεθισμούς. Ανακινήστε 
καλά πριν από κάθε χρήση. Δεν 
χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω 
των 3 ετών. 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΛΑΔΙ
ΜΕ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, 

ΤΖΟΤΖΟΜΠΑ & ΚΑΡΥΔΙΑ

Για γρήγορο και έντονο μαύρισμα
Για το πρόσωπο και το σώμα

Ξηρό λάδι  για πολύ γρήγορο και 
έντονο μαύρισμα, για όσους έχουν 
την τύχη να έχουν επιδερμίδα 
που αντέχει τον ήλιο ή έχουν ήδη 
μαυρίσει. Το Έλαιο Τζοτζόμπα και 
το Εκχύλισμα Καλέντουλας που 
περιέχονται στην σύνθεσή του, τρέ-
φουν και ενυδατώνουν εξαιρετι-
κά το δέρμα. Η βιταμίνη Ε, η κατ’ 
εξοχήν βιταμίνη του δέρματος και 
η βιταμίνη Β5, σε μορφή Πανθενυλ 
τριακετόνης, δημιουργούν ένα σύ-
μπλεγμα με αποδεδειγμένη απα-
λυντική και συσφιγκτική δράση. 
Χάρη στις νέες τεχνικές καθα-
ρισμού, έχει υφή ανάλαφρη και 
αέρινη που δεν αφήνει καθόλου 
λιπαρότητα, δεν λερώνει τα ρούχα, 
δεν κολλάει και δεν «τραβάει» την 
άμμο στην επιδερμίδα. 

Χαμηλή προστασία   SPF 6 

ΚΑΙΝΟΤOMOÀ ΤΖΕΛ ΓΙΑ 
ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΙΣΜΑ

Με Καρότο, Καρυδιά και Αλόη
Χωρίς αντηλιακά φίλτρα

Το τζελ για βαθύ μαύρισμα είναι 
για εκείνους που έχουν σταρένιο 
δέρμα και δεν έχουν λόγο να φο-
βούνται τον ήλιο, αλλά και για όλους 
εκείνους που θέλουν να κάνουν 
πιο έντονο το μαύρισμά τους. Δεν 
περιέχει αντηλιακά φίλτρα αλλά 
είναι πλούσιο σε ενυδατικά και μα-

λακτικά συστατικά για να εξασφα-
λίσει την υγεία και την λάμψη της 
επιδερμίδας κατά την διάρκεια της 
έκθεσης και μετά από αυτήν. 
Απλώστε το ομοιόμορφα στο δέρ-
μα με απαλό μασάζ. Η επιδερ-
μίδα γίνεται αμέσως απαλή, λα-
μπερή και μεταξένια, ενώ το χρώ-
μα της γίνεται πιο έντονο από την 
παρουσία του εκχυλίσματος Κα-
ρυδιάς και του ελαίου Καρότου. 
Το τζελ είναι ανθεκτικό στο νερό 
αλλά συνιστάται να ανανεώνεται 
μετά το μπάνιο.



ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με Καρότο & Καρυδιά
Διατηρεί το μαύρισμα

Το μπάνιο στο τέλος μιας καυτής 
ημέρας, είναι μία απαραίτητη δια-
δικασία για να απομακρύνουμε 
από την επιδερμίδα, αλάτι, άμ-
μο, ιδρώτα και υπολείμματα αντη-
λιακών χωρίς να ξεπλύνουμε και 
το πολυπόθητο μαύρισμα. Να  
λοιπόν, ένα αφρόλουτρο ειδικά 
σχεδιασμένο γι’ αυτό. Η καθαρι-
στική του βάση αποτελείται από 
επιφανειοδραστικά συστατικά, α-
ποτελεσματικά αλλά εξαιρετικά 
απαλά, από Καρύδα και Βρώμη 
και με χαμηλό αφρισμό για να μην 
προκληθεί απολέπιση και απώ-
λεια του μαυρίσματος. Αντίθετα, 
τα φυσικά εκχυλίσματα Καρυδιάς 
και Καρότου, συνδυασμένα με 
ένα λιποαμινοξύ που επιμηκύνει 
το μαύρισμα, σταθεροποιούν και 
τονώνουν το χρώμα. Εννοείται ότι 
αυτό το αφρόλουτρο είναι  πολύτι-
μο ακόμα και όταν γυρίσουμε στην 
καθημερινότητα της πόλης, αλλά 
θέλουμε να διατηρήσουμε όσο γί-
νεται περισσότερο το μαύρισμα και 
την ανάμνηση των διακοπών.

SOLEOMBRA
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ

Γαλάκτωμα after sun, 
προσώπου & σώματος 

Με Βούτυρο Καριτέ, Έλαιο Argan 
και Πρωτεΐνες Κινόας

Το προϊόν της σκιάς, της ανα-
δόμησης, της επανόρθωσης. Όταν 
μετά την ευφορία της ημέρας 
έρχεται η ώρα της ξεκούρασης, και 
η επιδερμίδα έχει ιδιαίτερες ανά-
γκες. Αφυδατωμένη και ξηρή 
από τις ακτίνες UVA και UVB, 
πυρωμένη από τις υπέρυθρες, 
ταλαιπωρημένη από το έντονο 
φως, τον αέρα και την αλμύρα, 
επιθυμεί διακαώς να ξεδιψάσει 
και να τραφεί, να ξαναβρεί την 
ελαστικότητα και την ισορροπία 
της. Προσφέρετέ της τότε γενναι-
όδωρα το Fluido Soleombra. Με 
μια εκπληκτική περιεκτικότητα 
12 φυσικών ενεργών συστατικών, 
μεταξύ των οποίων Βούτυρο Κα-
ριτέ, Έλαιο Argan, και Πρωτεΐνες 
Κινόα θα:

● Επαναφέρει άμεσα τα επίπεδα 
υγρασίας της επιδερμίδας
● Θρέψει σε βάθος εξασφαλίζοντας 
απαλότητα χωρίς ξεφλούδισμα
● Ενισχύσει τους αμυντικούς μη-
χανισμούς και θα την προετοιμάσει 

για την επόμενη μέρα
Στις περιοχές όπου το δέρμα 
είναι ερεθισμένο και τραβάει, 
χρησιμοποιήστε το σαν μάσκα σε 
παχύ στρώμα και αφήστε το να 
δράσει.
 



ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΜΑΥΡΙΣΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟ

Με χυμό Μάνγκο, Eritrulosio, 
και Έλαιο Βιολογικού Ηλίανθου

Χρυσαφένιο μαύρισμα

Ένα φυσικό χρυσαφένιο χρώμα 
είναι το χρώμα που μπορούμε να 
απολαύσουμε όλο τον χρόνο με 
αυτή την Crema Autobbronzante. 
Σ’ αυτή την σύνθεση τελευταίας 
γενιάς, περιέχονται δυο βιοτεχνο-
λογικά συστατικά: η Υδροξυακε-
τόνη και η Ερυθρουλόζη, που 
αντιδρούν με τα αμινοξέα της επι-
δερμίδας και προκαλούν σταδιακά 
το σκούρο καστανό χρώμα στο 

ΚΡΕΜΑ ΛΑΜΨΗΣ

Με έλαιο Μάνγκο, Βούτυρο 
Κακάο και Αλόη

Βελούδινο after sun για το σώμα
 

Και το καλοκαίρι θα φωτίσει την 
επιδερμίδα σας με αυτή την βε-
λούδινη, ανάλαφρη κρέμα γεμάτη 
λάμψη. Στο φως του δειλινού, ή 
κάτω από τις χλωμές ακτίνες του 
φεγγαριού, οι κόκκοι του μαρμα-
ρυγία σαν μικρά αστέρια θα ανά-
ψουν στο δέρμα σας, φωτίζοντας 
τους κεχριμπαρένιους τόνους της 
επιδερμίδας σας και θα υπογραμ-
μίσουν τις κινήσεις σας με φευ-
γαλέες λάμψεις. Πολύτιμα συστα-
τικά όπως το έλαιο Μάνγκο, το 
Βούτυρο του Κακάο και το τζελ 
Αλόης με την σημαντική αντιο-
ξειδωτική τους δράση, θα φροντί-
σουν το δέρμα σας και θα το κα-
ταπραΰνουν, ενώ το Βούτυρο Κα-
ριτέ και το λάδι Ελιάς θα το ενυ-
δατώσουν και θα το απαλύνουν 
αφήνοντάς το μεταξένιο και λα-
μπερό.

ΤERRA SOLARE RADIOSA 

Με εκχυλίσματα Κουρκουμά 

και Άνθη  Ηλίανθου

Η Terra Solare είναι μία compact 
πούδρα που σχεδιάστηκε για να 
δώσει ηλιοκαμένο χρώμα στην 
επιδερμίδα. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί είτε το χειμώνα για να 
θυμίσει λίγο καλοκαίρι, είτε το 

δέρμα. Το χρώμα γίνεται ακόμα 
πιο όμορφο από την στιλπνότητα 
και την ελαστικότητα του δέρματος  
χάρη στα πολύτιμα έλαια Ηλίαν-
θου και Μπαμπασού.

καλοκαίρι για να δώσετε έμφαση 
στο ήδη σκούρο χρώμα σας. Με 
δείκτη προστασίας 15 προσφέρει 
μια μέση  προστασία, ενώ οι κόκ-
κοι μαρμαρυγία που περιέχει χαρί-
ζουν μπρούτζινη λάμψη στο δέρμα. 
Για ένα πρόσωπο με όμορφο φυ-
σικό χρώμα όλο τον χρόνο.

Μέση  προστασία    SPF 15


