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L’ E R B O L A R I O

FIOR
DI SALINA

ΟΙ ΑΛΥΚΕΣ
CONTI VECCHI
Απ’ αυτόν τον τόπο, η εικόνα που μένει
χαραγμένη στην μνήμη σου, είναι οι απέραντες
εκτάσεις όπου τα πάλλευκα βουνά από αλάτι αντανακλούν την κίνηση της θάλασσας, ενώ ένα φλαμίνγκο απογειώνεται ρίχνοντας ένα βλέμμα στην
λιμνοθάλασσα που είναι γεμάτη από τους λυγερόκορμους συντρόφους του.
		

Εδώ, όπου για αρκετούς αιώνες, ο άνθρω-

πος ανανεώνει την συμμαχία του με τη φύση,
ζωντανεύει μία εμπειρία μοναδική: αν από την
μια πλευρά ο άνθρωπος βιομηχανοποίησε και μοντελοποίησε το περιβάλλον για να συλλέξει το
αλάτι, πολύτιμο δώρο της Γης, γνωστό και σαν
λευκός χρυσός, από την άλλη έμαθε να ανταλλάσσει τη γενναιοδωρία της Φύσης με την προσοχή και
τη φροντίδα για την διαφύλαξη του τοπίου και των
κατοίκων του.
		

Ήταν το 1921, όταν ο μηχανικός Luigi

Conti-Vecchi, παραχώρησε την περιοχή στον δήμο του Assemini, δυτικά του Κάλιαρι, και εγκα-

τέστησε, χάρη στη δωρεά της λιμνοθάλασσας της
Santa Gilla, μια αλυκή 2,700 εκταρίων η οποία
λειτούργησε 10 χρόνια μετά.
		

Επιχειρηματίας εμπνευσμένος, δημιού-

ργησε όχι μόνο μια παραγωγική δραστηριότητα
σε ένα καταθλιπτικό και υποβαθμισμένο περιβάλλον, αλλά κατάφερε να προσφέρει στους συνεργάτες του μία πραγματική εταιρική ευημερία. Δίπλα λοιπόν στις εγκαταστάσεις παραγωγής του
αλατιού, έχτισε ένα ολόκληρο χωριό για τους εργάτες και τα στελέχη του, με πλήρεις δομές εκπαίδευσης, υγείας και ψυχαγωγίας για τις οικογένειες των εργαζομένων.
		

Από τον Μάιο του 2017 λοιπόν, μπορεί

κανείς να ξαναζήσει τις εκδηλώσεις και την ατμόσφαιρα της «κοινότητας του αλατιού», χάρη στην
παρέμβαση του FAI (Fondo Ambiente Italiano)
που πραγματοποιεί ένα πρωτότυπο πρόγραμμα
προστασίας και ανάπτυξης της αλυκής και ανοίγει
τις πόρτες του στο κοινό, δημιουργώντας έτσι την
πρώτη εμπειρία πολιτιστικής προώθησης μίας
μονάδας παραγωγής σε λειτουργία.

		

Είναι ένας χώρος λοιπόν βιομηχανικής

αρχαιολογίας, ο οποίος έχει αναπαλαιωθεί και ανακατασκευαστεί όπως ήταν τη δεκαετία του ΄30,
δίπλα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις όπου παράγονται σήμερα εκατοντάδες τόνοι αλατιού, σ’ αυτό
το πολύτιμο φυσικό τοπίο. Εδώ άλλωστε ζουν και
αναπαράγονται ανενόχλητα υδρόβια πτηνά μεταξύ των οποίων τα φοινικόπτερα η αλλιώς φλαμίνγκο, έμβλημα αυτής της φυσικής όασης.
		

Από αυτές λοιπόν τις αλυκές Conte Vecchi,

προέρχεται το ειδικό συστατικό που ενέπνευσε τα
εργαστήρια της L’ Erbolario για τη δημιουργία της
νέας αρωματικής σειράς Fior di Salina. Τέσσερα
μοναδικά προϊόντα, Άρωμα, Scrub, Αφρόλουτρο
και Κρέμα σώματος που «φορούν» μια μυρωδιά
θαλασσινή, αρωματική, παιχνιδιάρικη, μια δροσερή αύρα από την Μεσόγειο. Μία μυρωδάτη καινοτομία που εμπλουτίζει την συλλογή μας αλλά κάνει και πιο συγκεκριμένη τη στήριξή μας εδώ
και δεκαετίες στη FAI, στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στον εξωραϊσμό της
ιταλικής γης.

Α ΡΩΜΑ
Για εκείνην και εκείνον, μία αρωματική cart postal από
τη Μεσόγειο, στην οποία οι υδάτινες και αλμυρές νότες
ενώνονται με μυρωδιές εσπεριδοειδών της παράκτιας
βλάστησης.
Ένα μυρωδάτο μπέρδεμα που αναδύει αίσθηση ηρεμίας
και ευεξίας με το άρωμα ενός δροσερού ρυακιού της
ακτής της Σαρδηνίας.
Περγαμόντο,
Θαλασσινή συμφωνία,
Ίρις, Ελίχρυσο.

Ε ΛΑΙΩΔΕΣ SCRUB
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi
Χάρη σε αυτό το scrub, πνεύμα και σώμα ξαναβρίσκουν
μια απαράμιλλη διάσταση ευεξίας που συγκρίνεται μόνο
με αυτή που απολαμβάνεις στις απέραντες υδάτινες
εκτάσεις της Μεσογείου.
Από αυτές τις αλυκές προέρχεται και το βασικό συστατικό αυτής της συνταγής, το Θαλασσινό αλάτι που εξασκεί με το μασάζ μια εξαιρετική απολεπιστική δράση
και αφήνει την επιδερμίδα λεία απαλή και ανανεωμένη.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi
Αυτό το Αφρόλουτρο καθαρίζει απαλά το δέρμα και
χαρίζει μία ευχάριστη αίσθηση σαν μία βουτιά στα
κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου.
Το αποσταγμένο νερό των φύλλων Κουμαριάς δροσίζει
και αναζωογονεί ενώ το Θαλασσινό αλάτι έχει δράση
τονωτική.
Επιπλέον η επιδερμίδα ενυδατώνεται με εκχύλισμα
από Αλμυρίκι ενώ μαλακώνει και προστατεύεται χάρη
στο εκχύλισμα Μαστίχας.

Κ ΡΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi
Μία κρέμα με διπλή δράση. Φροντίζει το δέρμα χάρη
στα φυτικά δραστικά εκχυλίσματα από Αλμυρίκι, Κουμαριά και Μαστίχα ενώ αρωματίζει την επιδερμίδα
μ’ ένα υπέροχο υδάτινο δροσερό άρωμα.
Κλέψαμε την αύρα της θάλασσας και τα αρώματα των
φρούτων της Μεσογείου και τα φυλακίσαμε σε μία
κρέμα για να τα απολαμβάνετε όποτε εσείς θέλετε.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Με τα φυτικά καλλυντικά της L’ Erbolario είστε κοντά στους ανθρώπους,
το περιβάλλον και τα ζώα για μια αειφόρο ανάπτυξη.
Πράγματι εμείς από την L’ Erbolario:
• Σχεδιάζουμε και παράγουμε τα προϊόντα μας στην παραγωγική μονάδα του Lodi, μέσα σε ένα
προστατευόμενο πάρκο Natura του νότιου Adda, πνιγμένη στο πράσινο, σύμφωνα με την πρακτική της GMP
(UNI EN ISO 227160), χωρίς εργατική εκμετάλλευση, σε εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
• Δεν πραγματοποιούμε ποτέ καμία φάση της παραγωγής μας σε χώρες του Τρίτου κόσμου πόσο μάλλον
σε αυτές που καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
• Πιστοποιούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων μας με κλινικά τεστ που
πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας.
• Τηρούμε το «International Standard Stop Animal Test». Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από
την LAV (Αντι-ζωοτομία)
• Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε  από το 2002 ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (πιστοποίηση UNI
EN ISO 41001), δεσμευόμενοι έτσι να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε χρόνο με τον χρόνο την περιβαλλοντική
μας απόδοση.
• Χρησιμοποιούμε, για κάθε μας δραστηριότητα, αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από
ανανεώσιμες πηγές σε μεγάλο μέρος από το φωτοβολταϊκό μας πάρκο ισχύος 977KWp. Χάρη σε αυτή μας
την επιλογή, κάθε χρόνο, με μέσες συνθήκες ηλιοφάνειας, αποφεύγουμε την εκπομπή 500 τόνων CO2, ίση
με περισσότερα από 3500 δέντρα.
• Πάντα ενεργοί στην αναζήτηση βιώσιμων συσκευασιών προτιμούμε υλικά ανακυκλωμένα και με την σειρά
τους ανακυκλώσιμα και επιλέγουμε πλαστικές ύλες – πχ Green PE και Green PET - που λαμβάνονται από
ανανεώσιμες πηγές όπως πχ ζαχαροκάλαμο.
• Χρησιμοποιούμε για όλα τα στοιχεία από χαρτί και χαρτόνι αποκλειστικά χαρτομάζα πιστοποιημένη από
τον FSC, σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά standard του Forest Stewardship Council, για
να υποστηρίξουμε μια σωστή και υπεύθυνη διαχείριση των δασών.
• Από το 2005, πιστοποιούμε όλες μας τις γεωργικές δραστηριότητες - αυστηρά βιολογικές - με την ICEA
• Συμβάλουμε με την ιδιότητα του «Χρυσού Χορηγού» στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της FAI
(Fondo Ambientale Italiano).

Γιατί εμείς στην L’ Erbolario πιστεύουμε ότι η κοσμητική πρέπει να κάνει
ομοιοκαταληξία με την ηθική.
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.

