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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L’ E R B O L A R I O

Ένα άρωμα,
δυο ψυχές
Φυτό ταπεινό, αλλά ταυτόχρονα μεγαλειώδες, το Rabarbaro ή αλλιώς Ραβέντι, αποκαλύπτει τον δυισμό του από
την πρώτη ματιά με την αντίθεση των
χρωμάτων του. Από το βαθύ πράσινο
των πλούσιων φύλλων του, στο έντονο
πράσινο των μίσχων του που συνεχίζουν
σε πορφυρό για να καταλήξουν στο βαθύ βιολετί. Φρέσκο και πράσινο το άρωμά του, ελαφρά ξινή η γεύση του.
Ένα οξύμωρο μείγμα αισθήσεων που
μεταφέρει το άρωμά του Rabarbaro,
πράσινο και γλυκόπικρο σαν τη μυρω-

διά που αναπνέεις σε ένα λαχανόκηπο
το πρωί, φρέσκια και τραγανή. Θηλυκή
και αρσενική μαζί, αυτή η μυρωδιά
παντρεύεται με πολύτιμα φυτικά συστατικά για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τηςν
φροντίδα του δέρματος.

Η γλυκόπικρη ρίζα
των βαρβάρων
Φαίνεται ότι το όνομα του Rabarbaro
προέρχεται από τον Rha, το αρχαίο όνομα του ποταμού Βόλγα και από τη λέξη barbaro (βάρβαρος). Πράγματι το φυ-

τό φύτρωνε στις όχθες του Βόλγα και το
μάζευαν για τις ρίζες του. Rha, στην αρχαία τοπική διάλεκτο σημαίνει ρίζα, εξ ου
και το όνομα του ποταμού Rabarbaro
λοιπόν ήταν η ρίζα που μάζευαν οι βάρβαροι στις περιοχές του ποταμού Rha.
Φυτό ποώδες και αειθαλές με καταγωγή από την Ασία, ειδικότερα από
την Κίνα και το Θιβέτ, μεταφέρθηκε
αργότερα και στις εύκρατες ζώνες της
Ευρώπης. Οι ρίζες του με την χαρακτηριστική ελαφρά πικρή γεύση, έχουν
ιδιότητες ευεργετικές για το πεπτικό
και γαστρεντερικό σύστημα και χρησιμοποιείται στην βοτανολογία και την
ποτοποιεία. Το φύλλωμα και οι βλαστοί
του, που ποικίλουν από το πράσινο

έως το πορφυρό, χρησιμοποιούνται
στην μαγειρική σε συνταγές γλυκές και
αλμυρές.
Για να δημιουργήσουμε τις αποτελεσματικότατες συνταγές της σειράς
Rabarbaro αποσπάσαμε όλο το άρωμα
αυτού του εντυπωσιακού φυτού με δυο
διαφορετικές διαδικασίες.
Καταρχήν, από τις αποφλοιωμένες
και αποξηραμένες ρίζες του πετύχαμε
ένα σκούρο καστανό συμπυκνωμένο
εκχύλισμα, πλούσιο σε τανίνες και οργανικά οξέα. Ακολούθως, υποβάλαμε
το ίζημα αυτής της επεξεργασίας σε
μια ήπια απόσταξη με παροχή ατμού
για να ανακτήσουμε έτσι ένα ιδιαίτερα
ευχάριστο αρωματικό νερό.

ΑΡΩΜΑ

δέρμα σας μπορεί να αφεθεί
στο γλυκό χάδι της Βανίλιας.

Για εκείνη και εκείνον ένα
άρωμα πράσινο και φρέσκο,
που ξεκινά με παιχνιδιάρες νότες εσπεριδοειδών για να τελειώσει με σκιά βελούδινη και
ελαφρά πικάντικη.
Νότες από:
Λεμόνι, Rabarbaro,
Ζαφορά, Μαύρο Τσάι,
Μόσχο

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΩΜΑ
Μετά το μπάνιο ή το ντους,
αλλά και οποιαδήποτε στιγμή
που το δέρμα σας απαιτεί την
προσοχή σας, αυτή η ανάλαφρη
απαλή κρέμα θα το φροντίσει,
θα το απαλύνει και θα το θρέψει χάρη στα πολύτιμα εκχυλίσματα του Rabarbaro, του

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

πικρού Πορτοκαλιού και της
Βανίλιας αλλά και το φυτικό

Το εκχύλισμα από τις ρίζες

βούτυρο. Το αρωματικό τελεί-

του Rabarbaro, το αποσταγμένο

ωμα του Rabarbaro, επίμονο

του νερό και το απόσταγμα από

αλ λά διακριτικό θα σας συ-

φλοιό πικρού Πορτοκαλιού συ-

νοδέψει με την ζωντάνια του,

νεργάζον ται για να προσφέ-

όλη τη μέρα.

ρουν στο σώμα σας ένα διάλε ιμμα αναζωογόν ησης και
δροσιάς. Ξεκούραστο πια το

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ

ρωδιά του Rabarbaro σε μορφή σπρέι, εγγυάται μια αίσθηση δροσιάς που θα κρατήσει

Για τα χέρια και το σώμα,

όλη τη μέρα. Το εκχύλισμα του

ένα σαπούνι ευχάριστα δροσε-

Rabarbaro, ο βιοτεχνολογικός

ρό. Η καθαριστική του βάση,

Κιτρικός Τριαιθυλεστέρας και

αποκλειστικά από φυτικά συ-

το σύμπλεγμα Καρύδας, Equi-

στατικά, αποτελείται από έλαια

setum και Φασκόμηλου είναι

Καρύδας, Ηλίανθου και Ελαιο-

τα τρία δραστικά συστατικά που

κράμβης στην οποία προστί-

επιτυγχάνουν την αποσμητική

θε ν τα ι τα ε κ χ υλ ίσ ματα του

και δροσιστική του δράση.

Rabarbaro, του πικρού Πορτοκαλιού και τα έλαια γλυκού
Πορτοκαλιού και Δαμάσκηνου.
Με κάθε χρήση θα καθαρίσει
και θα φροντίσει απαλά την επιδερμίδα.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ
STICKS
Ένα ραφινάτο μπουκάλι που θα

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΛΟΣΙΟΝ

φρεσκάρει ευχάριστα τον χώρο
σας και θα σας μεταφέρει νοητά σε ένα καταπράσινο κήπο,

Εξαιρετική για τη γυναίκα
και τον άντρα, η ελαφριά μυ-

ένα καθάριο πρωινό του καλοκαιριού.

BEAUTY- SET*

Το BeautyBag - Duo περιέχει το Αφρόλουτρο 250 ml και

Άρωμα, Αφρόλουτρο και

την Κρέμα Σώματος 200 ml.

Κρέμα για το Σώμα σε travel

Το BeautyBag - Trio περιέ-

set. Ότι σας είναι απαραίτητο

χει το Άρωμα 50 ml, το Αφρό-

για το ταξίδι, για να μην στερη-

λουτρο 100 ml και Κρέμα Σώ-

θείτε ποτέ τη γλυκόπικρη αίσθη-

ματος 100ml αντίστοιχα.

ση του Rabarbaro.

Τα προϊόντα φροντίδας σώματος
Rabarbaro
περιέχουν
97% φυτικά συστατικά*.
Χωρίς parabens, σιλικόνες, φορμαλδεΰδες,
γλουτένη, ακρυλικά, παράγωγα πετρελαίου,

BEAUTY BAG*

συνθετικές χρωστικές,
θειικά επιφανειοδραστικά.

Δυο κομψές προτάσε ις
δώρου για εσάς ή τους αγαπημένους σας, σ’ ένα πανέμορφο λουλουδάτο τσαν τάκι
που σχεδιάστηκε γαι να γιορτάσουμε τα 40 χρόν ια της
L’ Erbolario.
*Τα προϊόντα θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

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

