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Η

Φύση ντύνεται γιορτινά, σε ένα ντροπαλό βιολετί,
το χρώμα της εσωτερικότητας και της σκέψης. Άνθη τρυφερά
και λεπτά, κρυμμένα λες ανάμεσα στα φύλλα τους, στην ήσυχη
και νηφάλια σκιά του δάσους, χαρίζουν με την παρουσία τους
βιολετί υπαινιγμούς στο πράσινο τοπίο.
Ονομάζεται από τους Γάλλους Πανσές και σε ένα μόνο
μπουκέτο συνδυάζει αρμονικά περισσότερες αποχρώσεις:
Γι’ αυτό με το όνομά του Pensée (σκέπτομαι), αποδίδεται η
ανώτερη ικανότητα του ανθρώπου, δηλαδή αυτή της σκέψης, ικανής να μεσολαβήσει για να ισορροπήσει τα πάθη
και τις ιδέες που συνυπάρχουν στην ανθρώπινη ψυχή.
Εξίσου διακριτική είναι η άνθηση της Αρωματικής
Βιολέτας, που ξεπροβάλει με μικρές χαριτωμένες ταξιανθίες
σε λεπτές αποχρώσεις του μπλε και του μωβ και απλώνει
παντού την έντονη και γλυκιά μυρωδιά της.
Η χάρη και η κομψότητα της Βιολέτας αναγνωρίζονταν
από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων,
οι οποίοι το ονόμαζαν «αιώνιο φυτό». Το ίδιο το όνομά του,
στην αρχαϊκή του μορφή “Vivuola” προέρχεται από το ρήμα
“vivere”, ζω, που σημαίνει το ξεπέρασμα των κακουχιών του
χειμώνα, ανθίζοντας ξανά, κάθε φορά, με την ιδία αυθόρμητη
ομορφιά.

Η Βιολέτα διηγείται
Τόσο ντελικάτο, τόσο ερωτεύσιμο... Τα άνθος της Βιολέτας
ήταν πάντα στο επίκεντρο αμέτρητων θρύλων. Η ελληνική
μυθολογία λέει ότι όταν ο Δίας, κατ’ απαίτηση της Ήρας,
έπρεπε να μεταμορφώσει σε αγελάδα την Ιώ, νύμφη με την
οποία ο ίδιος ήταν τρελά ερωτευμένος, τότε αυτός δημιούργησε γι’ αυτήν ένα λουλούδι για να τρέφεται, την Αρωματική Βιολέτα. Αυτό το λουλούδι επιλέχτηκε και από τον Σαίξπηρ σαν κλειδί για τη διάσημη και τόσο ερωτική κωμωδία
«Όνειρο θερινής νυκτός».
Ειλικρίνεια, αθωότητα και ρομαντικός έρωτας, όπως
ακριβώς θέλει ο μύθος, σύμφωνα με τον οποίο το βέλος του
Έρωτα έπεσε σε αυτό το μικρό λουλούδι, κάνοντάς το υμνητή
των ερωτικών συναισθημάτων. Μα και η ιστορία έχει τη δική
της αφήγηση. Όταν η Ιωσηφίνα συνάντησε τον Ναπολέοντα,
του πρόσφερε δώρο ένα ματσάκι βιολέτες για να στολίσουν
το ένδυμά του. Ο Ναπολέων υιοθέτησε αυτό το λουλούδι και
αργότερα οι Βοναπαρτιστές το επέλεξαν σαν σύμβολό τους,
αντί του κρίνου των Βουρβόνων. Όμως, το έναυσμα για τη
συστηματική καλλιέργεια της Βιολέτας έρχεται από τη Μαρία
Λουίζα της Αυστρίας, όταν έγινε δούκισσα της Πάρμας, η
οποία γνώρισε το φυτό αυτό χάρη στην πρώτη σύζυγο του
Ναπολέοντα. Λουλούδι που υμνήθηκε από ποιητές και διάσημους ζωγράφους, η απαλή Βιολέτα έχει διαδραματίσει
έναν ηγετικό ρόλο στην τέχνη, γιατί η φυσική απλότητά της
συναρπάζει τις πιο ευαίσθητες ψυχές.

Αντανακλάσεις
σε χρώμα Βιολετί.
Από τους αρχαίους χρόνους, οι φυσικές αρετές της Βιολέτας ήταν πασίγνωστες και χρησιμοποιούταν για τις εξαγνιστικές της ιδιότητες.
Αλλά και ο Βιργίλιος και ο Πλίνιος αναφέρουν το άνθος της Βιολέτας ως το αγαπημένο των μελισσών για τη
δημιουργία ενός γευστικού και ευεργετικού μελιού. Από τον
όμορφο Πανσέ και την αρωματική Βιολέτα, η L’ Erbolario
πήρε εκχυλίσματα πλούσια σε δραστικά συστατικά, με αντιοξειδωτική και προστατευτική δράση.
Αυτά τα εξαιρετικά δραστικά συστατικά, συνδυάστηκαν με άλλα φυτικά συστατικά, για να δημιουργήσουν μία
εξαιρετική συνταγή ομορφιάς, αυτή του Αccordo Viola, με
προϊόντα για όλο το σώμα.
Μία συλλογή από προϊόντα που υποστηρίζουν και
ενισχύουν τη φυσική ομορφιά του δέρματος, βοηθώντας το
να διατηρήσει τη φρεσκάδα του με την πάροδο του χρόνου
και να αποκτήσει τη μεταξένια υφή των πετάλων της Βιολέτας. Σχεδιασμένα να χαϊδεύουν το δέρμα και να σας
τυλίγουν με ένα άρωμα τόσο οικείο όσο και τρυφερό, που
δεν μπορεί να ξεχαστεί. Είναι το άρωμα του Αccordo Viola!

ΑΡΩΜΑ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Νότες από Φύλλα Βιολέτας,
Ανθό Ηλιοτρόπιου,
Γιασεμί

Με εκχυλίσματα Βιολέτας

Μία πραγματικά τέλεια συμφωνία,
η οποία συνδυάζει με επιτυχία το
φρέσκο πνεύμα με τη λουλουδένια
γοητεία της Βιολέτας και κάποιους
πράσινους υπαινιγμούς.
Συναισθήματα, όνειρα, σκέψεις...
και συγκινήσεις, έτοιμες να αποκαλυφθούν σε αυτό το αξιαγάπητο
και παθιασμένο άρωμα.

Αβέβαιη και διακριτική στο σενάριο της Φύσης, η Βιολέτα διαχέει το βελούδινο άρωμά της συμβολικά, δεμένο με τη ρομαντική
αγάπη και αθωότητα.
Το πνεύμα συντονίζεται με αυτές τις αβρές προτάσεις, χαλαρώνοντας με ένα αφρόλουτρο,
αφήνοντας τα ευγενή ενεργά συστατικά του να προσφέρουν τις
ευεργετικές δράσεις τους σε ολόκληρο το σώμα. Ιδιαίτερη φροντίδα και άμυνα κατά της πρόω ρ η ς γ ή ρ α ν σ η ς , χ ά ρ η σ τα
εκχυλίσματα του Πανσέ και της
Αρωματικής Βιολέτας, απαλός
καθαρισμός χάρη στα αμινοξέα
Βρώμης, ενυδάτωση και λάμψη
χάρη στις πρωτεΐνες Ρυζιού, που
δημιουργούν ένα λεπτό προστατευτικό φιλμ, έτσι ώστε το
δέρμα να διατηρήσει τη φυσική
του υγρασία, μετά από κάθε μπάνιο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ

Με εκχυλίσματα Βιολέτας

Με εκχυλίσματα Βιολέτας

Μοιάζει να ερωτεύεται το δέρμα
αυτό το εξαιρετικό γαλάκτωμα,
όταν δένει με την επιδερμίδα, τυλίγοντάς τη με την ευεργετική του
φροντίδα. Τρία πολύτιμα Έλαια
από Βαμβάκι, Babassu και Ελιά,
εξειδικευμένα και γνωστά για τη
δράση τους κατά των ελευθέρων
ριζών. Αν μιλάμε για αγάπη, δεν
μπορούμε να ξεχάσουμε πως ο
Πανσές και η αρωματική Βιολέτα,
σύμβολα της πιο ρομαντικής αίσθησης, εξυγιαίνουν τους ιστούς
του δέρματος με την προστατευτική
δύναμη των εκχυλισμάτων τους.
Μετά από κάθε εφαρμογή αυτής
της κρέμας, εμπλουτισμένης με το
ενυδατικό σύμπλεγμα από Ελιά
και Σιτάρι, η νεανικότητα και η
φωτεινότητα του δέρματος επιστρέφουν. Απολαύστε ένα αρωματισμένο, αναζωογονητικό διάλειμμα, αφιερωμένο σε εσάς.

Στη γλώσσα των λουλουδιών, η
πίστη είναι μία από τις πλέον συνδεδεμένες με τη Βιολέτα, συμβολικές έννοιες.
Αυτό το αρωματικό σαπούνι δεν
μπορεί παρά να επιβεβαιώσει
αυτή την ερμηνεία, γιατί στον απαλό, κρεμώδη αφρό του, συμπυκνώνονται οι ιδιότητες των εκχυλισμάτων της Αρωματικής Βιολέτας,
πιστά στην αποστολή τους για τη
φροντίδα και την προστασία του
δέρματος.
Μεταξύ των άλλων συστατικών, ξεχωρίζουν το Έλαιο Βαμβακιού και
οι Πρωτεΐνες Ρυζιού, ικανές να
διατηρήσουν τον τόνο και την ενυδάτωση του δέρματος, αφήνοντας
μία αόρατη μεμβράνη πάνω στους
ιστούς. Έτσι, το δέρμα ντύνεται με
μία νέα φωτεινότητα και με ένα
ονειρεμένο άρωμα, όμορφο σαν
τους χαριτωμένους άνθους της
Βιολέτας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Όπως θέλει η παράδοση, είναι
μία ιδέα γεμάτη γοητεία και χάρη,
να βάζουμε στα σεντόνια και τα
ρούχα μας, στα συρτάρια και τα
ντουλάπια, αυτά τα χαριτωμένα

και αρωματικά σακουλάκια, που
αναδύουν παντού το ρομαντικό και
κομψό άρωμα της Βιολέτας.
Στη συνέχεια, όταν τα ρούχα χρησιμοποιηθούν, αυτές οι υπέροχες αρωματικές νότες θα ζήσουν
επάνω μας, υπογραμμίζοντας την
προσωπική μας αύρα.

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:
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Η φυσική ιταλική ομορφιά.
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