Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Με τα φυτικά καλλυντικά της L’Erbolario υποστηρίζετε
τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
Πράγματι η L’Erbolario:
• Σχεδιάζει και παράγει τα προϊόντα της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Lodi, μέσα σ’ ένα φυσικό
πάρκο, το Adda Sud, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Good Manufacturing Practices GMP (UNI EN
ISO 22716), χωρίς διακρίσεις ή εκμετάλλευση εργασίας, σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
• Δεν αναθέτει σε τρίτες χώρες καμία φάση παραγωγής και βεβαίως σε καμία χώρα όπου παραβιάζονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων.
• Πιστοποιεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων της με κλινικές δοκιμές που
πιστοποιούνται από το Πανεπιστήμιο της Pavia.
• Τηρεί τα “Διεθνή Πρότυπα Δοκιμών στα ζώα”, όλα τα προϊόντα είναι εγγυημένα από την LAV (Lega Anti
Vivisezione - Anti-Vivisection Society).
• Από το 2002, υιοθετεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση UNI EN ISO 14001).
• Για τις παραγωγικές της δραστηριότητες, χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται στο ιδιόκτητο
πάρκο φωτοβολταϊκών που διαθέτει, με παραγωγή 977 kWp. Χάρη σε αυτή την επιλογή, κάθε χρόνο
εξοικονομούνται 500.000 kg CO2, που ισοδυναμούν με αυτό 3.500 δέντρων.
• Πάντα ενεργή στην έρευνα για φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, προτιμά τα ανακυκλώσιμα υλικά
και επιλέγει με αυτό τον τρόπο πλαστικά - όπως το πράσινο PE και το πράσινο PET - που προέρχονται από
ανανεώσιμες πηγές, όπως το ζαχαροκάλαμο.
• Για όλες τις χάρτινες συσκευασίες, χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένο χαρτί FSC®, σύμφωνα με τα
αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα του Forest Stewardship Council®, υποστηρίζοντας έτσι
τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων.
• Από το 2005, πιστοποιεί όλες τις γεωργικές της δραστηριότητες - αυστηρά οργανικές - μέσω της ICEA
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) για την AIAB (Associazione Italiana per l’ Agricoltura
Biologica).
• Ως χρυσός χορηγός, συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του FAI (Fondo per l’
Ambiente 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.
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Για να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια φυσικής
ομορφιάς, δημιουργήσαμε ένα άρωμα ιδιαίτερο διαλέγοντας τους μαγικούς πρωταγωνιστές των πιο επιτυχημένων σειρών μας: ένα
φινετσάτο μπουκέτο πολύχρωμο και μυρωδάτο που οι νότες του στροβιλίζονται σ’ ένα
χορό αρμονικό και ηδονικό. Κι έτσι βυθισμένος στην ατμόσφαιρα ενός ρομαντικού
κήπου την άνοιξη, ψάχνεις να βρεις τις νότες
και τις αποχρώσεις του κάθε λουλουδιού
ξεχωριστά!

Η γλυκιά Βιολέτα ή αλλιώς Ίον
το εύοσμο, είναι ένας ποώδης
αειθαλής θάμνος, που ανθίζει
ντροπαλά στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές
της άνοιξης, βάφοντας με αποχρώσεις μπλε
και βιολετί τις σκιερές ζώνες των αγρών και
των κήπων, πλημμυρίζοντας τον αέρα με το
φίνο και γλυκό άρωμά της. Στην γλώσσα των
λουλουδιών συμβολίζει τη μετριοφροσύνη,
την απλότητα και τη σεμνότητα.

Από το Τριαντάφυλλο, την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα όλων των
λουλουδιών, επιλέξαμε την πιο
αρωματική και πολύτιμη ποικιλία, το Εκατοντάφυλλο, που χαρίζει στο άρωμα Danza di Fiori
ένα μοναδικό και ασύγκριτο άγγιγμα. Εδώ
και αιώνες αυτό το λουλούδι είναι το σύμβολο
της ομορφιάς και της θηλυκότητας και από τα
πέταλά του βγαίνει το ονομαστό Ροδόνερο, με
καταπραϋντική και τονωτική δράση.

Από τις πολυάριθμες ποικιλίες
της Παιών ιας επι λέξαμε την
Peonia Suffruticosa, ένα είδος
δενδρώδους Παιώνιας που την άνοιξη πετάει
φύλλα και μπουμπούκια μαζί, σ’ ένα θέαμα
μαγευτικό αλλά και εφήμερο. Παρόλο που η
άνθιση της Παιώνιας κρατάει τόσο λίγο, στην
Ανατολή και ειδικά στην Ιαπωνία, η Παιώνια
είναι σύμβολο της αθανασίας και θεωρείται η
βασίλισσα των λουλουδιών.

Η Καμέλια είναι άνθος εκ λεπτυσμένο και ραφινάτο, με τέλεια γεωμετρία. Κατάγεται από
τις τροπικές ζώνες τις Ασίας και το όνομά
της προέρχεται από τον Ιησουίτη Ιεραπόστολο Georg Joseph Kamel, που την εισήγαγε
πρώτος από την Ιαπωνία. Συμβολίζει την ένωση και την αιώνια πίστη μεταξύ των ερωτευμένων, επειδή όταν το λουλούδι μαραίνεται τα πέταλα και ο κάλυκάς του πέφτουν
μαζί.

Τόσο απλή αλλά και τόσο ερωτική, η γνωστή μας Παπαρούνα
ανθίζει στους αγρούς την άνοιξη
στρώνοντάς τους με κατακόκκινο χαλί. Η
ποικιλία Papaver Somniferum, μπορεί να έχει
και άλλα χρώματα όπως λευκό ροζ ή μωβ.
Για τους αρχαίους Έλληνες, ήταν το σύμβολο
της λήθης και του ύπνου. Στην ελληνική μυθολογία, ο Μορφέας ο θεός των ονείρων, παρουσιαζόταν με ένα μπουκέτο παπαρούνες
στα χέρια.

Η μυθική Ίριδα,η αλλιώς Αγριόκρινο, πήρε το όνομά της από την
Ελληνίδα θεά, αγγελιοφόρο των
καλών ειδήσεων και προσωποποίηση του
ουράνιου τόξου. Από αυτό το φυτό που χρησιμοποιείται ευρέως στην αρωματοποιία,
υπάρχουν πάνω από 200 είδη με αμέτρητες
αποχρώσεις διαφόρων χρωμάτων.

Τα Άνθη Κερασιάς είναι το εθνικό λουλούδι της Ιαπωνίας. Εδώ
και αιώνες, όταν ανθίζουν οι Κερασιές γιορτάζεται και ο επίσημος ερχομός της
άνοιξης. Όσο ξαφνικά ανθίζουν, έτσι γρήγορα
μαραίνονται και πέφτουν μα η άνθισή τους είναι τόσο εντυπωσιακή που γαληνεύει το πνεύμα και τις αισθήσεις.

ΑΡΩΜΑ
Το άρωμα μιας κομψότητας
αναλλοίωτης στον χρόνο, μια
αρμονία από νότες λουλουδάτες
και βελούδινες, που κρύβει μέσα του την μαγεία ενός μυστικού κήπου. Μια διαδρομή ανάμεσα στις αισθήσεις που περιγράφεται αξέχαστα από τον ποιητή Walt Whitman: «Δώσε μου
έναν μυρωδάτο κήπο την αυγή
γεμάτο πανέμορφα λουλούδια
για να μπορέσω να περπατήσω
ανέμελος.»

Νότες από:
Ροζ πιπέρι, Καμέλια, Ίριδα,
Τριαντάφυλλο, Παιώνια,
Βιολέτα, Παπαρούνα, Άνθη
Κερασιάς και Λευκός μόσχος.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Μια σύνθεση αισθησιακή, που
προσφέρει στο δέρμα ένα τονωτικό αγκάλιασμα χάρη στα
φυτικά εκ χυλίσματα που πε-

ριέχει. Νότες αρωματικές σε ένα
μυρωδάτο χορό, θα αφήσουν το
δέρμα σας απαλό και υπέροχα
αρωματισμένο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
Εντυπωσιακά λουλούδια σε αρμονικό χορό, μπερδεύονται σ’
αυτή την κρέμα για να φροντίσουν το δέρμα του σώματός
σας. Το Τριαντάφυλλο, η Παιώνια, η Βιολέτα, η Ίριδα, η Παπαρούνα, η Καμέλια και τα Άνθη
Κερασιάς αγγίζουν απαλά την
επιδερμίδα σας χάρη στα πλούσια φυτικά τους εκχυλίσματα
που θρέφουν, προστατεύουν και
αφήνουν απαλό το δέρμα χαρίζοντας ένα ρομαντικό, σκανδαλιάρικο άρωμα.

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ
Υφή από μετάξι στο σώμα και τα
μαλλιά σας χάρη σ’ αυτό το πολύτιμο λάδι. Ψεκάστε το και
κάντε ένα ελαφρύ μασάζ, για
να ελευθερώσει όλες τις τονωτικές και μαλακτικές του ιδιότητες και να σας τυλίξει με το
μεθυστικό του άρωμα.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ
Η φυτική καθαριστική του βάση
καθαρίζει απαλά τα χέρια και
το σώμα. Διατηρεί τα επίπεδα
υγρασίας τους και τα
αφήνει ελαφρώς
αρωματισμένα.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Ψεκάστε τον αέρα και τα υφάσματα του χώρου σας για να ανανεώσετε την ατμόσφαιρα και
να χαρίσετε ανοιξιάτικη πνοή.

BEAUTY POCHETTE*
Ένα χαριτωμένο τσαντάκι που
κρύβει έναν θησαυρό σε μινιατούρα. Άρωμα, Αφρόλουτρο και
Κρέμα Σώματος, για να τα έχετε
πάντα μαζί σας!

BEAUTY BAG*
Δωρίστε στους αγαπημένους
σας και γιατί όχι και σε σας, δύο
πανέμορφα τσαντάκια, δυο εξαιρετικές προτάσεις.
Το BeautyBag - Duo περιέχει
το Αφρόλουτρο 250 ml και την
Κρέμα Σώματος 200 ml.
Το BeautyBag - Trio περιέχει το
Άρωμα 50 ml, το Αφρόλουτρο
100 ml και Κρέμα Σώματος
100ml αντίστοιχα.

Τα προϊόντα φροντίδας σώματος
Danza di Fiori
περιέχουν
97% φυτικά συστατικά*.
Χωρίς parabens, σιλικόνες, φορμαλδεΰδες,
γλουτένη, ακρυλικά, παράγωγα πετρελαίου,
συνθετικές χρωστικές,
θειικά επιφανειοδραστικά.

*Το υπόλοιπο 3% εξασφαλίζει την σταθερότητα
και την ευχαρίστηση χρήσης του προϊόντος

*Τα προϊόντα θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

