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Η φυσική ιταλική ομορφιά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.erbolario.gr

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

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).



Γνωρίζουμε επίσης ότι οι λαβές των 
σπαθιών των σαμουράι ήταν σκαλισμέ-
νες σε αυτό το ξύλο, γιατί ήταν σύμβολο 
ισχύος και ασφάλειας.

Ένα ξύλο που αγαπήθηκε τόσο ώστε 
δημιούργησε στην Αναγέννηση, μια και-
νούργια τέχνη, την τέχνη του Εβένου,  
που αναπτύχθηκε στην συνέχεια στην 
εποχή του πληθωρικού Μπαρόκ αλλά 
και του επιτηδευμένου Ροκοκό που α-
κολούθησε. Πρόκειται για την δημιου-
ργία αντικειμένων και διακοσμητικών 
στοιχείων αποκλειστικά από Έβενο.

Από τον Έβενο παράγονται επίσης 
πολλά μουσικά όργανα ή μέρη αυτών. 
Στα επιδέξια χέρια των τεχνιτών, αυτό 
το σκληρό, σκούρο, πολύτιμο υλικό, 
παίρνει το σχήμα των πλήκτρων του 
πιάνου, του κλαρινέτου, του βιολιού και 
της κιθάρας. 

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΞΥΛΟΥ  

Σύμβολο της φωτιάς, της ενέργειας 
και της δύναμης, ο Έβενος εξασκεί μια 
ανεξήγητη γοητεία με το σκοτεινό του 
χρώμα και την βασιλική του κομψότητα.

Αυτό το στιβαρό ξύλο, θεωρείται 
εξαιρετικά πολύτιμο για την ποιότητά 
του και το σχεδόν μαύρο χρώμα του. 
Καλλιτεχνήματα από Έβενο βρίσκουμε 
ήδη στην Αρχαία Αίγυπτο όπου θεω-
ρούσαν το χρώμα του ιερό. Λέγεται ότι οι 
Ινδοί Βασιλείς χρησιμοποιούσαν κούπες 
από Έβενο γιατί θεωρούσαν το ξύλο του 
τόσο καθαρό ώστε θα τους προστάτευε  
από πιθανό δηλητήριο.



Έτσι αυτά τα άχρηστα «ροκανίδια» 
χάρης στα εργαστήρια της L’ Erbolario 
δίνουν ένα πολύτιμο υδρογλυκολικό εκ-
χύλισμα.

Από το ίζημα της εκχύλισης, με μια 
εξελιγμένη τεχνική απόσταξης με παρο-
χή ατμού, παράγεται ένα απόσταγμα με 
τονωτική δράση.

Και έτσι γεννιέται η σειρά Accordo di 
Ebano. Προϊόντα για την φροντίδα και 
την περιποίηση του σημερινού άνδρα, που 
χαρακτηρίζονται όλα από την παρουσία 
αυτού του αρχοντικού ξύλου. 

Γιατί αν ο Έβενος ήταν άνδρας θα είχε 
αναμφίβολα την σκοτεινή του γοητεία με 
έναν αέρα μυστηρίου και κομψότητας.

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ                                            
ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΞΑΝΑΔΙΝΕΙΣ ΑΞΙΑ

Από πάντα, εμείς στην L’ Erbolario  
αγαπάμε και προστατεύουμε την φύση, 
που μας προσφέρει γενναιόδωρα τους 
καρπούς της και τους βάζει στην διάθε-
ση της ομορφιάς μας. Δεν μας αρέσει να 
την ξοδεύουμε αναίτια. Ακριβώς γι αυτό 
επιλέγουμε να μην πετάξουμε κανένα μέ-
ρος αυτού του πολύτιμου ξύλου. 

Συνεργαστήκαμε λοιπόν με βιοτεχνίες 
που χρησιμοποιούν τον Έβενο σαν πρώτη 
ύλη για να δημιουργήσουν μουσικά όργα-
να έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμε-
να, αγοράζοντας τα κομμάτια που περισ-
σεύουν από την επεξεργασία του. 



Άρωμα
Όλο το μυστήριο και η γοητεία 
του Εβένου σε ένα Άρωμα στι-
βαρό και ακαταμάχητο.  

Νότες από: 
Γκρειπ φρουτ, Μανταρίνι, 

Έβενο, Μαύρο Πιπέρι, Έλεμι, 
Λάβδανο.

Σαμπουάν 
Αφρόλουτρο

Με εκχύλισμα Εβένου

Σύμφωνα με μια αφρικανική 
παράδοση, το ξύλο του Εβένου 
ενισχύει την ενέργεια και την δύ-
ναμη. Με τον ίδιο τρόπο αυτό το 
σαμπουάν αφρόλουτρο θα χα-
ρίσει ζωτικότητα στον αεικίνητο 
σημερινό άνδρα. 
Θα καθαρίσει σώμα και μαλλιά 
με μια μόνο κίνηση, χαρίζοντας 
τόνωση και ζωντάνια χάρης στο 
εκχύλισμα του Εβένου, πλούσιο 
σε πολυφαινόλες και το από-
σταγμά του.
Το υδρολυμένο πρωτεϊνικό εκ-
χύλισμα του ξύλου του Εβένου 
δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ 

στην επιφάνεια της τρίχας προ-
στατεύοντας τα μαλλιά από την 
αφυδάτωση. 

Αφρός 
ξυρίσματος

Με εκχύλισμα Εβένου

Αυτός ο αφρός ξυρίσματος προε-
τοιμάζει το δέρμα για το ξύρισμα 
και χάρης στις πολυφαινόλες που 
περιέχει έχει δράση αντιοξειδω-
τική και προστατευτική. 
Περιέχει επίσης φυσική Μενθό-
λη που τονώνει την επιδερμίδα 
και A- bisabolol που καταπραΰνει 
τους ερεθισμούς. Είναι ιδανικός 
για το ευαίσθητο δέρμα που ερε-
θίζεται εύκολα.

Λοσιόν 
μετά το ξύρισμα

Με εκχύλισμα Εβένου

Μετά το ξύρισμα, η επιδερμίδα 
έχει ανάγκη από τροφή και ενυ-
δάτωση. Αυτή η απαλή Λοσιόν 
με τονωτικές και μαλακτικές 



ιδιότητες, την ανακουφίζει και 
την βοηθά να ξαναβρεί την 
ισορροπία της χάρης στο ελαι-
ώδες εκχύλισμα του Εβένου 
και του Μαύρου Κύμινου. Για 
την προστασία της φροντίζει το 
απόσταγμα Εβένου ο οποίος, 
όχι τυχαία, είναι σύμβολο προ-
στασίας για πολλούς λαούς. 

Αποσμητική 
Λοσιόν

 Με εκχύλισμα Εβένου

Για να τα βγάλει πέρα με την 
απαιτητική καθημερινότητα, κά-
θε άνδρας μπορεί να υπολογίζει 
σ’ αυτήν την εξαιρετικά αποτε-
λεσματική Αποσμητική Λοσιόν. 
Χάρης στα φυτικά συστατικά της, 
Equisetum, Salvia και Καρύδα, 
εξουδετερώνει τα βακτήρια που 
ευθύνονται για την άσχημη μυ-
ρωδιά και σταματά την υπερ-
βολική εφίδρωση. Επιπλέον η 
ευαίσθητη επιδερμίδα αυτής της 
περιοχής τονώνεται και προ-
στατεύεται από το εκχύλισμα και 
το απόσταγμα του Εβένου.  

Άρωμα για 
Αρωματικά Ξύλα

Ο Έβενος είναι το ξύλο που λα-
τρεύουν οι κατασκευαστές των 
έγχορδων μουσικών οργάνων. 
Βιολιά, λαούτα, κιθάρες με την 
βοήθειά τους γεμίζουν τους χώ-
ρους με γλυκές μελωδίες. Με 
αυτό το αρωματικό χώρου οι αρ-
μονικές νότες θα πλημμυρίσουν  
τον χώρο σας με το μεθυστικό 
του άρωμα. 

Σαπούνι
Με εκχύλισμα Εβένου

Το εκχύλισμα του Εβένου, προ-
στατευτικό και αντιοξειδωτικό 
συνδυάζεται σε αυτό το σαπούνι 
με πολύτιμα έλαια σαν αυτό του 
Μαύρου Κύμινου και της Marula,  
έτσι ώστε να χαρίσει στο δέρμα 
βελούδινη απαλότητα. 



Τα προϊόντα για το σώμα 

της σειράς Accordo di Ebano 

περιέχουν έως 

98% φυτικά συστατικά *

Χωρίς σιλικόνες, parabens και 
παράγωγα πετρελαίου

*Το υπόλοιπο 2% εξασφαλίζει την σταθερότητα
και την ευχαρίστηση χρήσης του προϊόντος

Beauty-Set*

Κομψά ethnic beauty set που περιέχουν 
δύο προϊόντα της σειράς Accordo di Ebano. 

Μπορείς να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. 
Άρωμα, Σώμα, Ξύρισμα.

Beauty set Άρωμα
Περιέχει: Άρωμα 50 ml και 
Σαμπουάν αφρόλουτρο 250ml
Accordo di Ebano

Beauty set Ξύρισμα
Περιέχει: Αφρός ξυρίσματος 200ml 
και Λοσιόν μετά το ξύρισμα 100 ml 
Accordo di Ebano

Beauty set Σώμα
Περιέχει: Σαμπουάν αφρόλουτρο 250ml
και Αποσμητική Λοσιόν 100 ml 
Accordo di Ebano

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων


