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.

L’ E R B O L A R I O

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: ΑΠ. 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
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ            
ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΑΛΙΑ

όπου ξαναβαφτίστηκε προς τιμή του
Σουηδού βοτανολόγου Anders Dahl.
Χάρη στην αξιοσημείωτη ικανότητά
τους να δίνουν υβρίδια, οι Ντάλιες πα-

Οι Ντάλιες έχουν πολλά να διηγη-

ράχθηκαν σε τεράστια ποικιλία σχημά-

θούν, για περιπετειώδη ταξίδια, ριψο-

των και χρωμάτων από τους βοτανο-

κίνδυνες εξερευνήσεις και τόπους εξω-

λόγους της εποχής. Μετά τις μονές Ντά-

τικούς.

λιες δημιουργήθηκαν αυτές με την

Με καταγωγή από το Μεξικό, αυτό

διπλή στεφάνη, σε σχήμα pompon, σε

το εντυπωσιακό φυτό χρησιμοποιού-

σχήμα ανεμώνης ακόμα και σε σχήμα

ταν από πολύ παλιά σαν τρόφιμο για

λουλουδιού του κάκτου.

τους σαρκώδεις βολβούς του που ονομάζονταν acocotli η cocoxochitl.

Η επιτυχία ήταν τεράστια και κορυφώθηκε κατά την διάρκεια Παγκόσμιας

Γύρω στο 1500 μ.Χ., οι Ισπανοί κατα-

Έκθεσης το 1851, στο Λονδίνο. Εκεί

κτητές ήρθαν σε επαφή με αυτά τα άγρια

οι διάφορες ποικιλίες εκτέθηκαν και

φυτά με τα εντυπωσιακά λουλούδια.

θαυμάστηκαν από το κοινό όλων των

Μόνον όμως στα τέλη του 1600 μ.Χ.,

κοινωνικών στρωμάτων. Τα υβρίδια της

αυτό το θαυμαστό φυτό πέρασε τον ωκε-

Ντάλιας έγιναν περιζήτητα και οι βολ-

ανό για να φτάσει στην Γηραιά Ήπειρο

βοί τους ήταν πανάκριβοι.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ     
ΤΗΣ ΝΤΑΛΙΑΣ

φουν με χρώμα τους γύρω αγρούς.
Για να επιτύχουμε τις ραφινάτες συνθέσεις της σειράς Sfumature di Dalia
δηλαδή Αποχρώσεις της Ντάλιας συλ-

Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από

λέγουμε το αιθέριο έλαιο αυτού του

30 είδη Ντάλιας. Εθνικό λουλούδι του

μαγευτικού λουλουδιού, στην μονάδα

Μεξικού, αντιπροσωπεύει την αξιοπρέ-

παραγωγής εκχυλισμάτων μας, χρησι-

πεια, την συμπόνια και την κομψότητα.

μοποιώντας πολύ προσεκτικές δια-

Τα πέταλά της με την μεταξένια υφή,

δικασίες εκχύλισης.

προσφέρουν μια ποικιλία χρωμάτων

Αρχικά εξάγεται από τα λουλούδια

τέτοια που χάνεις το λογαριασμό. Ροζ,

ένα εκχύλισμα, πλούσιο σε φλαβονο-

κόκκινο, πορτοκαλί, λιλά, κίτρινο, μωβ

ειδή, σάκχαρα και πολυφαινόλες. Στο

και λευκό σε όλες τις πιθανές απο-

δεύτερο στάδιο, το ίζημα αυτής της

χρώσεις.

εκχύλισης υποβάλλεται σε μια εξελιγ-

Και όταν στους αγρούς της L’ Erbolario,

μένη τεχνική απόσταξης με παροχή

τα στεφάνια της Ντάλιας του είδους

ατμού, ώστε να ανακτηθούν τα αιθέρια

variabilis, ορθώνονται μεγαλειώδη και

αρωματικά του κλάσματα και να επιτύ-

ανοίγουν στον ήλιο, είναι σαν να βλέπεις

χουμε έτσι ένα εξαιρετικά ευχάριστο

μικρά πολύχρωμα φωτάκια που βά-

αρωματικό απόσταγμα.

Άρωμα
Οι εξωτικές Ντάλιες που ταξίδεψαν
σε όλες τις ηπείρους για να δείξουν
την πληθωρική τους ομορφιά, κλεισμένες σε ένα μπουκάλι άρωμα με
νότες λουλουδάτες και θηλυκές.
Νότες από:
γλυκό Πορτοκάλι,Palmarosa
(φοινικόροδο), Ντάλια,
ξύλο Κέδρου, Αιγυπτιακό Γεράνι.

Τζελ καθαρισμού
για πρόσωπο & χέρια
με εκχύλισμα Ντάλιας
Χάρη στις ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων
και των αποσταγμάτων της, αυτό το
τζε λ καθαρισμού καθαρίζει την
επιδερμίδα απίστευτα απαλά.

Αφρόλουτρο
με εκχύλισμα Ντάλιας
Η Ντάλια δεν είναι μόνον ένα πανέμορφο λουλούδι, μα προσφέρει
και εξαιρετικά δραστικά συστατικά
ώστε να καθαρίσει την επιδερμίδα
με απόλυτη απαλότητα. Το εκχύλισμα, το απόσταγμα, και οι υδρολυμένες πρωτεΐνες της, κάνουν αυτό το αφρόλουτρο κατάλληλο για
όλους τους τύπους της επιδερμίδας.

Βούτυρο scrub
για το σώμα
με εκχύλισμα Ντάλιας
Όποιος επιθυμεί μια επιδερμίδα
απαλή και μεταξένια αυτό το scrub
είναι ιδανικό γιατί συνδυάζει τις
θρεπτικές ιδιότητες του πλούσιου
βουτύρου που περιέχει με την απολεπιστική δράση των κόκκων του
Γρανάτη (ορυκτό) και του κουκουτσιού της Ελιάς. Εφαρμόστε σε
στεγνό δέρμα ή ελαφρά υγρό και
κάντε μασάζ με κυκλικές κινήσεις.
Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Αρωματική κρέμα
για το σώμα
με εκχύλισμα Ντάλιας
Ελαία και βούτυρα με δράση ενυδατική και θρεπτική συνδυάζονται
με το εκχύλισμα, το απόσταγμα
και τις υδρολυμένες πρωτείνες της
Ντάλιας σ’ αυτή την διακριτικά
αρωματισμένη κρέμα για το σώμα.
Μετά από κάθε εφαρμογή της, η
επιδερμίδα σας θα μείνει απαλή
και μεταξένια σαν τα πέταλα της
Ντάλιας.

Αρωματική Πούδρα
Λάμψης
για το σώμα και τα μαλλιά
με εκχύλισμα Ντάλιας
Ένα αιθέριο σύν νεφο πούδρας

αρωματισμένο και αστραφτερό.
Ένα ράντισμα λάμψης για το σώμα
και τα μαλλιά που θα σε κάνει να
λάμπεις από φως. Ένα μαγικό
άγγιγμα για ειδικές περιστάσεις!

Ντάλιας, που περιέχει ένα ασύγκριτο άρωμα για να πλημμυρίσετε τους
χώρους σας.

Αρωματικό spray
Αρωματικό Σαπούνι
με εκχύλισμα Ντάλιας

για υφάσματα και
μαξιλάρια

Η φυτική καθαριστική του βάση
είναι εμπλουτισμένη με ενυδατικό εκχύλισμα Ντάλιας και προστατευτικό πρωτεϊνικό κλάσμα ώστε
να καθαρίζει αποτελεσματικά αλλά
συγχρόνως να διατηρεί την ισορροπία της επιδερμίδας.

Αυτό το χαριτωμένο μπουκάλι με
άρωματικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φρεσκάρετε κουρτίνες, καναπέδες και μαξιλάρια.
Αν το ψεκάσετε στο μαξιλάρι σας
μισή ώρα πριν ξαπλώσετε, θα σας
βοηθήσει να χαλαρώσετε και να έχετε έναν ευχάριστο ύπνο.

Αποσμητική Λοσιόν

Αρωματικό λουλούδι

με εκχύλισμα Ντάλιας

με πολλές χρήσεις

Φρέσκια και λουλουδάτη, αυτή η
Λοσιόν, χαρίζει μια διαρκή αίσθηση άνεσης χάρη στην αποτελεσματική αποσμητική δράση των
φυτικών συστατικών της Καρύδας,
Equisetum και Salvia. Η ενυδατική
και απαλυντική του δράση οφείλονται στο εκχύλισμα και το απόσταγμα της Ντάλιας.

Ένα αρωματικό λουλούδι από χαρτόνι στο σχήμα της Ντάλιας, ιδανικό για να αρωματίσετε ντουλάπες,
συρτάρια αλλά και το αυτοκίνητό
σας.

Άρωμα

Για αρωματικά ξύλα
Ένα κομψό γυάλινο μπουκάλι σε
ροζ αποχρώσεις, σαν τα πέταλα της

Beauty-set*
Ομορφιά και λειτουργικότητα σ’ αυτά τα λουλουδάτα τσαντάκια.
Ιδανικά σαν Δώρο αλλά και πολύ χρήσιμα για το ταξίδι
Τρεις προτάσεις, τρεις λύσεις:

Beauty-set Foglia
Περιέχει: Άρωμα 50 ml και
Αφρόλουτρο 100 ml

Τα προϊόντα για το σώμα
της σειράς Sfumature di Dalia
περιέχουν έως
99% φυτικά συστατικά *
Beauty-set Petalo
Περιέχει: Αφρόλουτρο 250 ml και
Αρωματική κρέμα για το σώμα 300 ml

Χωρίς σιλικόνες, parabens και
παράγωγα πετρελαίου
*Το υπόλοιπο 1% εξασφαλίζει την σταθερότητα
και την ευχαρίστηση χρήσης του προϊόντος

Beauty-set Corolla
Περιέχει: Αφρόλουτρο 250 ml και
Αποσμητική Λοσιόν 100 ml

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

