L’ E R B O L A R I O

Είναι μία στάση ζωής, το ροζ. Είναι ένας τρόπος
σκέψης, μία ψυχική διάθεση, μία επιλογή στυλ, μία
δημιουργική γλώσσα... και πολλά άλλα. Είναι η εικόνα
της θηλυκότητας, η ερμηνεία του γυναικείου ρόλου με
σπιρτάδα και αισθησιασμό, η χάρη, η λεπτότητα και η
απόλυτη κομψότητα. Το ροζ είναι Γυναίκα, αλλά είναι και
το χρώμα που υπάρχει γύρω μας κρυμμένο στο φυσικό
τοπίο, σε μαγευτική ποικιλία, με αποχρώσεις που είναι
ικανές να προκαλέσουν βαθιά συναισθήματα.
Ροζ ιριδίζουσες αποχρώσεις στον ουρανό το ηλιοβασίλεμα, ενώ η ψυχή αγαλιάζει, όταν πανέμορφοι θάμνοι γεμάτοι από τις πιο όμορφες ποικιλίες λουλουδιών
γεννούν σκέψεις και ευχάριστες αναμνήσεις, με το ρόδινο χρώμα και το απαράμιλλο άρωμά τους.
Ροζ είναι και το χρώμα της εσωτερικής ειρήνης, της
γαλήνης και της απέραντης τρυφερότητας: ή αλλιώς, “La
vie en rose”, όπως εκφράζεται σε από ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια όλων των εποχών.
Μνήμες και συναισθήματα που η Erbolario περικλείει
στη σειρά 3 Rose, μία σειρά προϊόντων σώματος τριπλά
θηλυκή, γιατί σε αυτή συγκλίνουν οι αρετές και τα
αρώματα τριών ρόδινων φυσικών κόσμων. Σε μία γιορτή
θηλυκότητας.

Ένας ρόδινος κόσμος…

Η L’ Erbolario επιλέγει, συνδυάζει και στη συνέχεια

ενσωματώνει τις ιδιότητες των τριών πολύτιμων φυτικών
συστατικών, σε μία ενιαία αρωματική συμφωνία. Το πρώτο
συστατικό έρχεται από ένα πανέμορφο λουλούδι που πήρε
το όνομά του από τα πολυάριθμα πέταλά του: το Εκατοντάφυλλο ή Μαγιάτικο Τριαντάφυλλο, υπέροχη ποικιλία της
Προβηγκίας, όπου καλλιεργείται ανέκαθεν για το ελκυστικό
του άρωμα. Οι μικρές και αιθέριες ταξιανθίες του, με τα
ζωηρά τους χρώματα, ξεχωρίζουν μέσα στους ψηλούς και
πυκνούς θάμνους που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα
τρία μέτρα σε ύψος.
Εύρωστος είναι και ο κορμός της Αλθαίας, μίας πολυετούς πόας, γνωστής με το όνομα Αλθαία η Ροδοειδής, η
οποία προέρχεται από τις ασιατικές στέπες και είναι γνωστή
πριν ακόμη από τη χριστιανική εποχή.
Αργότερα εκτιμήθηκε πολύ και χρησιμοποιήθηκε από
τους μοναχούς του Μεσαίωνα στην παρασκευή βοτανικών
παρασκευασμάτων. Η μυρωδιά από αυτά τα πολύτιμα λουλούδια δένει αρμονικά με τις πικάντικες, προκλητικές, αλλά
και γλυκές αρωματικές νότες του τρίτου πρωταγωνιστή της
σειράς 3 Rose: του Ροζ Πιπεριού. Οι καρποί του ευδοκιμούν ευρέως στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη.
Χρησιμοποιούνται σαν καρύκευμα για να δώσουν γεύση
αλλά και να χαρίσουν - με το φωτεινό ροζ χρώμα τους - κομψότητα και ζωντάνια σε εκλεπτυσμένα πιάτα. Ωστόσο, το Ροζ Πιπέρι είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και για την τονωτική και
διεγερτική του δράση.

Μία τριανταφυλλένια
απόλαυση
Η σειρά των συνθέσεων 3 Rose σας προσφέρει μία
μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε μία νέα τριπλή διάσταση
ομορφιάς και ευεξίας για την επιδερμίδα του σώματός σας.
Η τριάδα των πλούσιων ρόδινων αρωματικών αποχρώσεων, απίστευτα προκλητικών και λεπτών ταυτόχρονα, προσφέρουν υψηλή αντιοξειδωτική προστασία.
Τα πολύτιμα εκχυλίσματα που γεννιούνται στα εργαστήρια της L’ Erbolario και προέρχονται από Εκατοντάφυλλο
Τριαντάφυλλο, Αλθαία και Ροζ Πιπέρι, ξέρουν να διατηρούν
τη νεανική λάμψη της επιδερμίδας.
Έχουν πλούσιο περιεχόμενο Φλαβονοειδών, Ανθοκυανιδινών και Σακχαριτών, συστατικά που λειτουργώντας συνεργικά ενυδατώνουν, καταπραΰνουν και αναζωογονούν το
δέρμα, αλλά κυρίως δρουν προστατευτικά στις ελεύθερες ρίζες.
Μία συνέργεια που όχι μόνο προλαμβάνει την πρόωρη
γήρανση των ιστών του δέρματος και την αντιαισθητική χαλάρωση, αλλά και χαρίζει μέρα με τη μέρα επιδερμίδα απαλή, βελούδινη και ντελικάτη σαν… τριαντάφυλλο.

Άρωμα
3 υπέροχες αρωματικές νότες από
Εκατοντάφυλλο Τριαντάφυλλο,
Αλθαία και Ροζ Πιπέρι.
Ένα άρωμα σύνθετο, γεμάτο λεπτές
αποχρώσεις, που δίνει μία υποψία ροζ στη σαγηνευτική δύναμη
κάθε γυναίκας, υπογραμμίζοντας
την έμφυτη κομψότητά της αλλά και
την πικάντικα παιχνιδιάρικη θηλυκότητά της.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με εκχυλίσματα
Εκατοντάφυλλου
Τριαντάφυλλου,
Αλθαίας και Ροζ Πιπεριού.
Πιο ενυδατωμένη και απαλή,
αλλά και πιο τονωμένη και σφιχτή• έτσι μπορείτε να ανακαλύψετε την επιδερμίδα σας μετά από
ένα αφρόλουτρο ή κάτω από τον
καταρράκτη ενός ντους...
Αφεθείτε στη φροντίδα των πολύτιμων συστατικών αυτής της ευεργετικής σύνθεσης όσο συχνά θέλετε. Ένα εξαιρετικό προϊόν που
προσφέρει απαλό καθαρισμό με
τα επιφανειοδραστικά αμινοξέα
Βρώμης και αγκαλιάζει την επιδερμίδα με ένα αόρατο προστατευτικό φιλμ, χάρη στις πρωτεΐνες
του γλυκού Αμυγδάλου.
Τα εκχυλίσματα που η L’ Erbolario
έχει αποσπάσει από τους καρπούς
του Ροζ Πιπεριού, του Εκατοντάφυλλου Τριαντάφυλλου και της
Αλθαίας, προστατεύουν αποτελεσματικά τον ιστό από τη χαλάρωση
και τη γήρανση που αφήνει τα σημάδια της, με μία αποτελεσματική αντιοξειδωτική δράση.

Και πάλι φρέσκια και ελαστική, η
επιδερμίδα αφήνεται στην ευχαρίστηση ενός υπέροχου αρώματος,
τρεις φορές σαγηνευτικού και μοναδικά θηλυκού. Χωρίς αμφιβολία, απίστευτα ροζ.

ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με εκχυλίσματα
Εκατοντάφυλλου
Τριαντάφυλλου,
Αλθαίας και Ροζ Πιπεριού.
Επικό άνθος, αυτό της Εκατοντάφυλλης Τριανταφυλλιάς, που οι
Φλαμανδοί ζωγράφοι αρέσκονταν
να απεικονίζουν κάνοντάς το πρωταγωνιστή των αριστουργημάτων
τους. ‘Ενα πολυετές βότανο με περήφανο κορμό, η Αλθαία, εκτιμάται ευρέως και καλλιεργείται κατά
τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στα μοναστήρια.
Το Ροζ Πιπέρι είναι ο καρπός ενός
αειθαλούς φυτού, του Αμερικανικού σκίνου (Schinus Molle), με
μία ελαφρώς πικάντικη γεύση, με
αναζωογονητικές και διεγερτικές
αρετές. Τρία πολύτιμα φυτικά συστατικά, όλα ροζ. Από αυτά, τα
εργαστήρια της L’ Erbolario απέσπασαν τρία εκχυλίσματα, τα
οποία συμπυκνώνουν ιδιαίτερες

αντιοξειδωτικές και τονωτικές ιδιότητες, που ενεργοποιούνται στη
σύνθεση αυτής της πλούσιας κρέμας.
Για να υποστηρίξουν την ευεργετική τους δράση συμμετέχουν και
τα έλαια Babassu, Καμέλιας και
Ελιάς. Η ισχυρή μαλακτική και
θρεπτική τους δράση, είναι απαραίτητη για να κρατήσει μακριά
ραγάδες και απώλεια τόνου.
Η ενυδάτωση του δέρματος είναι
εξασφαλισμένη, χάρη στην παρέμβαση της τριμεθυλογλυκίνης από
ζαχαρότευτλα. Μετά τον καθημερινό καθαρισμό χρειάζονται στιγμές χαλάρωσης.
Εφαρμόστε το προϊόν στο δέρμα
με απαλό κυκλικό μασάζ, και να
πώς η ενυδάτωση συνδυάζεται
τέλεια με την απόλαυση του αρώματος 3 rose, τόσο θηλυκού και ιδιαίτερου που μένει αξέχαστο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ
Με εκχυλίσματα
Εκατοντάφυλλου
Τριαντάφυλλου,
Αλθαίας και Ροζ Πιπεριού.
Ένας προσεγμένος και απαλός
καθαρισμός, μία αίσθηση αγνής

φρεσκάδας σε αυτό το σαπούνι,
το οποίο κάτω από το νερό του
μπάνιου, συνθέτει ένα μαλακό και
ανάλαφρο αφρό, ελευθερώνοντας
έτσι το συναρπαστικό και πικάντικο άρωμα 3 Rosa, τρεις φορές σαγηνευτικό, όπως η πολύπλευρη και
πολυδιάστατη γυναικεία προσωπικότητα.
Και όχι μόνο: η παρουσία των
εκχυλισμάτων του Ροζ Πιπεριού,
της Αλθαίας και του Εκατοντάφυλλου Τριαντάφυλλου, πλούσια σε
πολυσακχαρίτες και φλαβονοειδή, με την εξαιρετική αντιοξειδωτική τους δράση, φροντίζουν να
κρατήσουν την επιδερμίδα ενυδατωμένη και σφικτή.

Και η ελαστικότητα του δέρματος;
Το γλυκό Αμύγδαλο θα την εξασφαλίσει, τυλίγοντας την επιδερμίδα με ένα αόρατο πέπλο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Η παράδοση είναι εκείνη άλλων
καιρών, η συγκίνηση είναι αυτή
του σήμερα. Επειδή το νέο, υπέροχα ροζ και άκρως θηλυκό άρωμα, ευωδιάζει πια στα συρτάρια και τις ντουλάπες σας, όταν
αυτά τα αρωματικά σακουλάκια
τοποθετηθούν ανάμεσα στα ρούχα
και τα ασπρόρουχά σας.

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 ακόμη περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.erbolario.com
seguici su:
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+erbolario

Η φυσική ιταλική ομορφιά.
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