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Κλείστε τα μάτια. 

Φανταστείτε ένα απριλιάτικο πρωινό 

που πεθαίνετε από την επιθυμία για έναν 

περίπατο στην εξοχή.

Βγείτε και αναπνεύστε τον γαργαλι-

στικό, ανοιξιάτικο αέρα που ξυπνά συ-

ναισθήματα κοιμισμένα από το λήθαργο 

του χειμώνα. Χαϊδέψτε με τα πόδια σας  

το τρυφερό χορτάρι. Απολαύστε στο πρό-

σωπό σας τις χλωμές, αδύναμες ακτίνες 

του ήλιου που φτάνουν όμως για να 

ζεστάνουν την ψυχή.

Και τώρα, στην κορυφή του λόφου,  

αφήστε το βλέμμα σας να βυθιστεί 

στη λευκότητα των ανθισμένων 

κερασιών, άσπρα σύννεφα 

εύθραυστα και πανέμορφα.

Περπατήστε «Tra i ciliegi» 

ανάμεσα στις κερασιές, ήρεμα, 

χωρίς βιασύνη. Γευτείτε κάθε στιγμή, 

αποτυπώστε τη μαγεία, γιατί εκείνη την 

ώρα, σ’ εκείνο τον τόπο, η ζωή σας 

χαμογελά!

 ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΣΙΕΣ



Η όμορφη  Κερασιά δεν μπορεί παρά 

να προκαλεί θαυμασμό.

Θαυμασμό για το ίδιο το δέντρο, που 

στην ελληνική μυθολογία ήταν αφιερω-

μένο στην Αφροδίτη και θεωρείται ότι  

φέρνει τύχη στους ερωτευμένους.

Θαυμασμό για τα μαγευτικά του 

λουλούδια που ανθίζουν πρόωρα, πανέ-

μορφα αλλά τόσο ντελικάτα, σα να θέλουν 

να αναδείξουν ακριβώς την πιο ευαίσθητη 

πλευρά μας.

Θαυμασμό για τα φρούτα του, γλυκά 

και τραγανά που από τον Ιούνιο 

γεμίζουν το τραπέζι μας με γεύση 

και χρώμα.

Ακριβώς για να τιμήσουμε αυτό 

το πλούσιο, ευεργετικό φυτό, δημιου-

ργήσαμε την σειρά «Tra i ciliegi» που τα 

προϊόντα της αναδεικνύονται τόσο γεν-

ναιόδωρα στο δέρμα μας όσο και το ίδιο 

το φυτό.

Η ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ 
ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ





Άρωμα 
Ένα άρωμα γλυκό, λουλουδάτο και ανάλαφρο όπως 

τα ανθισμένα σύννεφα της Κερασιάς. Μία μυρωδιά 

καθάρια και αγνή, σαν την ψυχή αυτού που το 

φοράει.

Νότες από:
Άνθη Κερασιάς, Πορτοκάλι από τη Σικελία, 

Αγριοτριανταφυλλιά, Fava Tonka

Αφρόλουτρο
Η Κερασιά ξαναγεννιέται κάθε χρόνο μετά το 

χειμωνιάτικο ύπνο, πάντα πιο εκθαμβωτική και πιο 

εντυπωσιακή. Αυτό το αφρόλουτρο «κλείνει» μέσα 

του όλες τις αρετές της εκπληκτικής Κερασιάς. Τα εκ-

χυλίσματα των ανθών της τονώνουν και προστατεύ-

ουν την επιδερμίδα, ενώ ο χυμός και το αποσταγμέ-

νο νερό της Κερασιάς, τη μαλακώνουν και διατηρούν 

την πυκνότητά της. Τέλος, το φίνο και ευγενικό του 

άρωμα είναι πραγματικά το... κερασάκι στην τούρτα.

Αρωματική κρέμα για το σώμα
Είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς στα τραγανά, 

ζουμερά κεράσια. Έτσι, είναι δύσκολο και για την 

επιδερμίδα να αντισταθεί σ’ αυτή την ανάλαφρη, 

διακριτικά  αρωματισμένη κρέμα. Το Κεράσι  είναι ο 

πραγματικός πρωταγωνιστής της συνταγής, με τον 

πλούσιο σε βιταμίνες χυμό του, το αντιοξειδωτικό 

του εκχύλισμα, το μαλακτικό αποσταγμένο του νερό 

και το λάδι από τους καρπούς του που δίνει ελα-

στικότητα στο δέρμα. Τα πανέμορφα άνθη της 

Κερασιάς έχουν  τονωτική και προστατευτική δράση, 

ενώ το Βούτυρο Κακάο και το Βούτυρο Καρύδας μαζί 

με έλαια Ηλίανθου και Ελιάς, τρέφουν και μαλα-

κώνουν την επιδερμίδα. Απαλή, ελαστική και βελού-

δινη η επιδερμίδα σας θα λάμψει πραγματικά! 

Scrub MagikAzione
Ελαιώδες απολεπιστικό gel για το σώμα
Με κόκκους από κουκούτσι Κερασιάς

Κάθε χρόνο, η άνοιξη ξυπνάει τα μπουμπούκια της 

κερασιάς, που ανθίζουν αποκαλύπτοντας όλη τους 

την ομορφιά. Έτσι και αυτή η συνταγή, μπορεί να 

ξυπνήσει την κοιμισμένη ομορφιά του δέρματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ως δύο φορές την 

εβδομάδα αυτό το ελαιώδες τζελ που περιέχει εκ-

χύλισμα και χυμό από κεράσι, έλαιο από σπόρους 

κερασιού, εκχύλισμα ανθών Κερασιάς και πολλούς 

μικρούς  κόκκους από κουκούτσι Κερασιάς.  Έχει μία 

πρωτότυπη υφή που κυριολεκτικά μεταμορφώνεται  

κάτω από τα χέρια σας. Όταν εφαρμοστεί σε στεγνό 

δέρμα, το Scrub MagicAzione μαλακώνει και γίνε-

ται ιδανικό για το μασάζ απολέπισης, ώστε να απο-

μακρυνθούν ρύποι και νεκρά κύτταρα. Μετά απ’ 

αυτό, όταν έρθει σε επαφή με το νερό το προϊόν 

μετατρέπεται σ’ ένα ευχάριστο, λευκό γαλάκτωμα που 

αφήνει το δέρμα απίστευτα απαλό και βελούδινο. 



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.


