
L’ E R B O L A R I O

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Α. Παπανικολόπουλος  Ηρ. Πολυτεχνείου 144
τηλ. 2106233200  www.papanikolopoulos.gr

L’Erbolario s.r.l. Viale Milano 74, 26900 Lodi (LO) Italia
www.erbolario.com







Η ζωή έχει το χρώμα της, το πορτοκαλί! 

Αυτό το όμορφο, έντονο και ζωηρό χρώμα, έχει 

μία θετική επίδραση στο πνεύμα μας.

Η φύση προσφέρει συναρπαστικούς συνδυ- 

ασμούς αυτού του χρώματος, όπως στην περί-

πτωση των τριών φρούτων που η L’ Erbolario 

έχει διαλέξει για τη δημιουργία της σειράς 

Accordo Arancio: μία εξειδικευμένη σειρά 

προϊόντων για επιδερμίδα του σώματος και τη... 

ζωτική του ομορφιά!

Ξεκινά από το Μανταρίνι, χυμώδες εσπερι-

δοειδές, η προέλευση του οποίου εικάζεται ότι 

είναι κινεζική. Το όνομά του εμπνέεται από 



τους Μανδαρίνους, γνωστούς Κινέζους αξιωμα-

τούχους, που λέγεται ότι φορούσαν ρούχα στο 

χρώμα αυτού του φρούτου. Αυτό το όμορφο 

εσπεριδοειδές είναι πλούσιο σε Φλαβονοειδή, 

Βιταμίνη C, αλλά και Βιταμίνες Α και Β, Σίδηρο, 

Μαγνήσιο, και Φολικό Οξύ: σε αυτή τη συνταγή 

συμμετέχει με εκχυλίσματα από τα φύλλα και 

το φλοιό του, μαζί με κεκαθαρμένο απόσταγμα 

από τα φρούτα του. 

Τα οφέλη για την επιδερμίδα είναι πολύ ση- 

μαντικά. Διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική, 

προστατευτική, καταπραϋντική και αναζωογο-

νητική δράση.



Το δεύτερο φρούτο της σειράς είναι το Νε-

ράντζι, ή αλλιώς Citrus Αurantium, αυτοφυές δέ- 

ντρο της Ινδίας που καλλιεργείται από τους Άρα- 

βες ήδη από τον ένατο αιώνα.

Η παραδοσιακή ιατρική το χρησιμοποιεί συ-

χνά σε θεραπείες που αποσκοπούν στην τόνωση 

των ζωτικών λειτουργιών του σώματος. Στα προ-

ϊόντα της σειράς Accordο Arancio, βρίσκεται με 

ένα εξαιρετικό εκχύλισμα που προέρχεται από 

το φλοιό του και ξυπνά τη φρεσκάδα, αλλά και 

τον τόνο και την ελαστικότητα των ιστών του 

δέρματος.

Το τρίτο φρούτο που φοράει αυτό το ζωντανό 

χρώμα είναι το Alchechengi (Κινεζικό Φανάρι), 



βρώσιμο μούρο που παράγεται από ένα πο-

λυετές φυτό που ανήκει στην οικογένεια Σολα-

νιδών. Αυτό το φρούτο εκτιμάται πολύ για την 

υψηλή του περιεκτικότητα σε Βιταμίνη C, Τανί- 

νες, Μεταλλικά Άλατα και Σακχαρίτες, που εξα-

σφαλίζουν ενυδάτωση και τόνωση.

Τρία πορτοκαλί φρούτα, με εξαιρετικές ιδιό-

τητες για μία επιδερμίδα όλο λάμψη. Αλλά η 

σειρά Accordo Aranciο έχει κάτι ακόμα.

Ένα άρωμα που καταπλήσσει με την ανα- 

ζωογονητική του επίδραση, μία θετική αρωμα- 

τική νότα με ψυχή έντονη και φωτεινή, σε τέ-

λεια αρμονία με την ανδρική και τη γυναικεία 

προσωπικότητα.







του περιλαμβάνονται Έλαια 
από άνθη Αμυγδαλιάς, βιο- 
λογικού Ηλίανθου και Ελιάς, 
εκχύλισμα από φλοιό καιφύλ- 
λα Μανταρινιού, από φλοιό 
Νεραντζιού και Alchechengi 
με ενισχυμένη αντιοξειδωτι- 
κή και προστατευτική δράση.
Έτσι, με κάθε μασάζ με αυτό το 
απαλό γαλάκτωμα, το δέρμα 
ξαναβρίσκει τη φρεσκάδα 
και τη φυσική λάμψη του, σε 
απόλυτη αρμονία με τη γοη-
τευτική, θετική ενέργεια που 
αναδύει το άρωμα της Πορτο-
καλί Συμφωνίας!

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
ΣΩΜΑΤΟΣ

Με εκχυλίσματα 
Μανταρινιού, Νεραντζιού 

και Alchechengi

Το μοναδικό του άρωμα και 
η ελαφριά και άνετη υφή αυ- 
τού του γαλακτώματος προ-
σκαλούν σε ένα απολαυστι-
κό μασάζ της επιδερμίδας, σε 
όλο το σώμα.
Τα φυτικά συστατικά που η 
L’ Εrbolario επέλεξε και χρη- 
σιμοποίησε γι’ αυτό το ιδιαί- 

ΑΡΩΜΑ
Νότες από Μανταρίνι,

Νεράντζι, Δαμάσκηνο και 
Βανίλια

Είναι ένα χαρούμενο ξύπνη-
μα, με ένα άρωμα που αναδύει 
το ζεστό φως και τη λαμπερή   
ενέργεια της αρωματικής 
συμφωνίας Accordο Arancio.
Ένα πρωτότυπο και σοφιστι-
κέ άρωμα για Εκείνη και Εκεί- 
νον... για μία θετική αύρα για 
τις αισθήσεις και την ψυχή.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με εκχυλίσματα 

Μανταρινιού, Νεραντζιού 
και Alchechengi

Το μοναδικό του άρωμα και 
η ελαφριά και άνετη υφή αυ- 
τού του γαλακτώματος, προ- 
σκαλούν σε ένα απολαυστι-
κό μασάζ της επιδερμίδας σε 
όλο το σώμα. Τα φυτικά συ-
στατικά που η L’ Εrbolario 
επέλεξε και χρησιμοποίησε 
γι’ αυτό το ιδιαίτερο προϊόν, 
αυξάνουν τη σφριγηλότητα του 
δέρματος και απαλύνουν την 
υφή της. Μέσα στα συστατικά 



τερο προϊόν, αυξάνουν τη 
σφριγηλότητα του δέρματος 
και απαλύνουν την υφή της.
Μέσα στα συστατικά του, πε- 
ριλαμβάνονται Έλαια από 
άνθη Αμυγδαλιάς, βιολο-
γικού Ηλίανθου και Ελιάς, 
εκχύλισμα από φλοιό και 
φύλλα Μανταρινιού, από 
φλοιό Νεραντζιού και Alche-
chengi, με ενισχυμένη αντι-
οξειδωτική και προστατευ-
τική δράση.
Έτσι, με κάθε μασάζ με αυτό το 
απαλό γαλάκτωμα, το δέρμα 
ξαναβρίσκει τη φρεσκάδα 
και τη φυσική λάμψη του, 
σε απόλυτη αρμονία με τη 
γοητευτική, θετική ενέργεια 
που αναδύει το άρωμα της 
Πορτοκαλί Συμφωνίας!

ΣΑΠΟΥΝΙ
Με εκχυλίσματα 

Μανταρινιού, Νεραντζιού 
και Alchechengi

Ένας από τους συμβολισμούς 
που σχετίζονται πάντοτε με 
το πορτοκαλί χρώμα είναι 
και η ισορροπία. Έτσι και 
η σύνθεση του σαπουνιού 
της σειράς Πορτοκαλί Συμ- 

φωνία είναι ένας ισορροπη- 
μένος συνδυασμός φυτικών 
συστατικών, που χαρίζει προ-
στασία ακόμα και στις πιο 
ευαίσθητες επιδερμίδες, οι 
οποίες εύκολα αφυδατώ-
νονται και ξηραίνονται με τη 
συχνή επαφή με το νερό.
Είναι πραγματικά απαλός ο 
καθαρισμός αυτής της νέας 
συνταγής με βάση την Ελαιο- 
κράμβη, τον Ηλίανθο και 
την Καρύδα, χάρη στην πα- 
ρουσία υδρολυμένης πρω-
τεΐνης Κριθαριού, που βοηθά 
στη διατήρηση της φυσικής 
υγρασίας των ιστών του δέρ-
ματος.
Η επίδραση του Ελαίου από 
σπόρους Πορτοκαλιού είναι 
μαλακ τική, ενώ η δράση 
των εκχυλισμάτων πολτού, 
φλοιού  κα ι  φύλ λων  Μα-
νταρινιού, φλούδας Νερα- 
ντζιού και φρούτου Alche-
chengi ε ίναι απαλή και 
τονωτική. Τρία πορτοκαλί 
φρούτα που συνοψίζουν τη 
θετική, φωτεινή ενέργεια 
του αρώματος αυτής της εξει-
δικευμένης σειράς.



ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

Είναι ευχάριστο και αναγκαίο 
να αερίζουμε τους χώρους 
που κατοικούμε, ελευθερώ- 
νοντάς τους από τις δυσάρε-
στες οσμές.
Αλλά είναι ακόμα πιο ευχά-
ριστο όταν συνοδεύεται από 
τη διάχυση ενός γοητευτικού 
αρώματος, μίας θετικής φω-
τεινής ενέργειας!
Είναι η αίσθηση που σας 
προσκαλεί να ζήσετε το άρω- 
μα του Accordo Arancio, που 
περικλείεται στο κομψό μπου- 
κάλι: για να ζήσει στο σπίτι 
σας ή στο γραφείο σας, δεν 
έχετε παρά να τοποθετήσετε 
τα λεπτά ξυλαράκια μπαμπού 
στο αρωματισμένο διάλυμα, 
αφήνοντας ένα κόσμο αρω-
ματικών τόνων να γαληνέψει 
το χώρο σας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Μία παλιά παράδοση ξανα- 
ζεί σε κομψά αρωματικά σα- 
κουλάκια που κρύβονται στα 
συρτάρια σας.
Πλούσιες αρωματικές νότες, 
γεμάτες ήρεμη ζωντάνια: αυτή 
της Πορτοκαλί Συμφωνίας.
Ο θετικός τους χαρακτήρας θα 
μείνει πια μαζί σας.





Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  

www.erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

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.
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