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Μόνο όταν αρχίζει να βραδιάζει, τα πέταλα του Tiaré 

σε σχήμα αστεριού, ανοίγουν το στεφάνι τους. Σηκώνεται 

τότε στους νυχτερινούς δρόμους της Ταϊτής, ένα γλυκύτατο 

άρωμα που ποτίζει τον αέρα… το άρωμά της. Έτσι, οι 

κάτοικοι του νησιού διάλεξαν αυτό τον μικρό θάμνο σαν 

σύμβολό τους. Είναι τα κατάλευκα λουλούδια του Tiaré, 

που οι όμορφες Ταϊτινές κατά την παράδοση, πλέκουν σε 

γιρλάντες, δώρο στους ταξιδιώτες που φτάνουν στο νησί 

τους.

Αυτό το ανθισμένο καλωσόρισμα είναι η πρώτη επαφή με 

την πλούσια μυρωδάτη χλωρίδα της Ταϊτής. Ανάμεσα στις 

πολυάριθμες ποικιλίες των αυτόχθονων φυτών, εκείνο 

που συναντάται συχνότατα στις λαϊκές παρασκευές είναι 

το Tiaré. Και φυσικά η πιο αγαπημένη συνταγή, παραμένει 

το Monoi που χρησιμοποιείται από άνδρες, γυναίκες 

και παιδιά για να μαλακώσουν και να προστατέψουν το 

δέρμα τους και να αποκτήσουν υπέροχα λαμπερά μαλλιά. 

Το Monoi παρασκευάζεται αφήνοντας σε λάδι καρύδας 

12 λουλούδια Tiaré για 12 μέρες. Από αυτό το πλούσιο, 

θρεπτικό και απίστευτα αρωματικό Monoi, δημιουργήθηκε 

αυτή η σειρά μπάνιου και φροντίδας σώματος, για να φέρει 

κοντά σας αυτή την ασυνήθιστη ομορφιά και 

να σας μεταφέρει έστω και για λίγο, σε μέρη 

μακρινά, εξωτικά και ονειρεμένα.

... και μέσα από τα πάλλευκα 
άνθη του Tiaré,  γεννιέται  το 

άρωμα του καλοκαιριού.





Αφρόλουτρο γαλάκτωμα
Τα λευκά χιονάτα πέταλα του Tiaré αφήνουν οι φημισμένες 

Vahine, οι γυναίκες της Ταϊτής για να μιλήσουν για τον 

έρωτα. Ανάλογα το σημείο του κεφαλιού που τοποθετείται 

αυτό το ντελικάτο λουλούδι εκφράζει αισθήματα, προ-

κλήσεις και προθέσεις…

Αυτό το απαλό αφρόλουτρο γαλάκτωμα του Tiaré έχει 

κάτι από νύχτες ζεστές και μεθυστικές. Πλούσιος, απαλός 

αφρός, γλυκά αρωματισμένος θα σας τυλίξει στο μπάνιο 

ή το ντους, ενώ τα πολύτιμα συστατικά του θα κάνουν το 

δέρμα σας να λάμψει.

Γαλάκτωμα από Monoi, πολύτιμο για την αντιοξειδωτική 

του δράση, ενυδατικό και προστατευτικό, εξαιρετικά θρε-

πτικό γαλάκτωμα Καρύδας και επιφανειοδραστικά από 

λάδι Καρύδας με απαλότατη καθαριστική δράση, δημι-

ουργούν μία σύνθεση που σέβεται τις ανάγκες και του πιο 

ευαίσθητου δέρματος.

Μετά από κάθε χρήση, θα βρείτε την επιδερμίδα σας 

απαλή και βελούδινη, ποτισμένη με το ασύγκριτο άρωμα 

του Tiaré και το μπάνιο σας θα μείνει με την εξωτική 

μυρωδιά της μακρινής Ταϊτής.

Πλούσια Αρωματική Πομάδα 
Για σώμα και μαλλιά

Εβένινα στιλπνά μαλλιά, μακριά και μεταξένια, δέρμα 

μελένιο σφιχτό και απαλό. Η ιδιαίτερη ομορφιά των 

γυναικών της Ταϊτής οφείλεται σίγουρα στους εξω-

τικούς θεούς που τις δημιούργησαν, αλλά και την 

αποτελεσματικότητα των γήινων μυστικών ομορφιάς 

τους: το Monoi που εκχυλίζεται από τα άνθη του Tiaré, 

τρέφει και ενυδατώνει την επιδερμίδα ενώ δίνει λάμψη 

και όγκο στα μαλλιά.

Βασικό συστατικό της Πλούσιας Αρωματικής Πομάδας, 

το Monoi, ξετυλίγει την προστατευτική και τονωτική του 

δύναμη, πλαισιωμένο και από άλλα πολύτιμα συστατικά. 

Πρώτο στη σειρά το λάδι Καρύδας, εξαιρετικά ωφέλιμο 

στην ξηρή, αφυδατωμένη επιδερμίδα και τα λεπτά δίχως 

λάμψη μαλλιά. Μαζί του και το λάδι από φλοιό Ρυζιού, 

πλούσιο σε Γάμα Οριζανόλη και η κατ’ εξοχήν βιταμίνη 

του δέρματος, η βιταμίνη Ε που προστατεύει από τις ελεύ-

θερες ρίζες.

Κρατήστε την Ricca Fusione Profumata στην παλάμη σας, 

μέχρι να γίνει ένα απαλό μυρωδάτο λάδι και απλώστε 

την γενναιόδωρα στο σώμα. Για λαμπερά μαλλιά γεμάτα 

υγεία, εφαρμόστε την σε βρεγμένα μαλλιά και αφήστε την  

τουλάχιστον 2 ώρες ή και όλη την νύχτα με πετσέτα ή 

σκουφάκι μπάνιου. Το πρωί λούστε τα μαλλιά σας με το 

συνηθισμένο σας σαμπουάν.

Το δέρμα και τα μαλλιά σας θα λάμψουν από υγεία, 

με... άρωμα καλοκαιρινής νύχτας. 



Άρωμα
Το ίδιο άρωμα, μεθυστικό και εξωτικό που θα συνόδευε 

ένα βραδινό σας περίπατο στους δρόμους της Ταϊτής, θα 

σας τυλίξει γλυκά. Είναι οι φίνες νότες των ανθών του 

Tiaré, που γίνονται πιο έντονες από το γλυκό άρωμα της 

Καρύδας και το φρουτώδες άρωμα του δαμάσκηνου. Ένα 

άρωμα βαθιά θηλυκό, ποτισμένο από νύχτες καλοκαιρινές, 

εξωτικών νησιών.

Κρέμα για το σώμα
Η απαλότατη αίσθηση αυτής της κρέμας μοιάζει με το ανά-

λαφρο άγγιγμα των κατάλευκων λουλουδιών του Tiaré 

στην επιδερμίδα.

Στην ελαφριά σύνθεσή του συνδυάζονται το βούτυρο 

Καριτέ και το βιολογικό Ηλιέλαιο, με πολύτιμα συστατικά 

της πολυνησιακής παράδοσης. Το πλούσιο Monoi που 

περιέχεται επίσης σε μορφή γαλακτώματος και βουτύρου, 

ξεδιπλώνει όλες τις θρεπτικές, ενυδατικές και αναπλα-

στικές του ιδιότητες και συνδυάζεται εξαιρετικά με το 

αντιοξειδωτικό εκχύλισμα των ανθών του Tiaré.

Το ευχάριστο καθημερινό της χάδι, εξασφαλίζει στην επι-

δερμίδα όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά για να είναι 

ελαστική, βελούδινη και να αντισταθεί με επιτυχία στην 

πρόωρη γήρανσή της.

Πάντα με το μεθυστικό, ακαταμάχητο άρωμα των τρο-

πικών…



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.


