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Για το πρόσωπο και το σώμα





Είναι πλέον γνωστό• για να διατηρηθεί το δέρμα φρέσκο και νεανικό, 
η πρώτη του βασική ανάγκη είναι μόνο μία: ενυδάτωση, ενυδάτωση, 
ενυδάτωση!
Στο έλεος των φυσικών διαδικασιών εξάτμισης από το περιβάλλον, 
το δέρμα χάνει νερό και στην πραγματικότητα... υποφέρει από δίψα! 
Όπως ζαρώνει ένα μήλο όταν χάνει υγρά, η επιδερμίδα αφυδατωμένη 
είναι χωρίς αμφιβολία ευάλωτη στη γήρανση. Η έλλειψη νερού 
«αδειάζει» τους ιστούς, με αποτέλεσμα όλες οι κινήσεις και οι 
εκφράσεις του προσώπου να τη σκάβουν πιο εύκολα. Αντίθετα, ένα 
δέρμα ενυδατωμένο είναι πιο «πλαστικό», επομένως θα διατηρήσει 
για περισσότερο καιρό τη νεανική σφριγηλότητα και την πυκνότητά 
του. 
Είναι συνεπώς απαραίτητη μία στρατηγική ενυδάτωσης και αποκα-
τάστασης της υγρασίας του δερματικού ιστού, με αντιγηραντική και 
προστατευτική δράση για το πρόσωπο, το λαιμό και όλο το σώμα.



Υαλουρονικό Οξύ: ένα θαυματουργό συστατικό

Είναι ο πολυσακχαρίτης της νεότητας, ο σταθεροποιητής των κυτ-
τάρων, ο θεματοφύλακας της φρεσκάδας, της σφριγηλότητας και της 
πυκνότητας του δέρματος. Το Υαλουρονικό Οξύ έχει την εξαιρετική 
ικανότητα να κατακρατά ποσότητα νερού ίση με χίλιες φορές το 
βάρος του. Γι’ αυτό, μέσα στο σώμα μας, είναι ο βασικός ρυθμιστής 
του βαθμού ενυδάτωσης και πλαστικότητας των ιστών, οι οποίοι στα 
πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι γεμάτοι νερό και ελαστικότητα, χάρη 
στην υψηλή συγκέντρωση του Υαλουρονικού Οξέος που περιέχεται 
σε αυτούς. 
Με το πέρασμα του χρόνου, το Υαλουρονικό Οξύ αρχίζει να αραιώνει, 
δίνοντας τη θέση του σε δυσάρεστες ρυτίδες και χαλάρωση. Είναι 
επομένως απαραίτητο να αναπληρωθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο ενυδάτωσης. Έτσι λοιπόν το Υαλουρονικό 
Οξύ, γίνεται ένα απαραίτητο καλλυντικό συστατικό και παίρνει τη 
θέση που του αξίζει στην ελίτ των αντιγηραντικών ουσιών.
Ένα ακούραστα υδρόφιλο μόριο, που είναι σε θέση όχι μόνο να 
μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νερού αλλά και να τις αποδεσμεύσει 
σταδιακά, έτσι ώστε να ρυθμίσει το βαθμό ενυδάτωσης. Ταυτόχρονα, 
είναι ικανό να ελαχιστοποιήσει την εξάτμισή του στο περιβάλλον  και 
να ενθαρρύνει τη φυσιολογική παραγωγή Κολλαγόνου, δηλαδή της 
Πρωτεΐνης που χαρίζει πυκνότητα, πληρότητα και σφρίγος στους 
ιστούς.



Μία πολυδύναμη στρατηγική αντιγήρανσης

Με κεντρικό πυρήνα το Υαλουρονικό Οξύ, η L’ Erbolario διαμόρφωσε 
την πλέον καινοτόμα καλλυντική της πρόταση για την ομορφιά 
του προσώπου και του σώματος: δώδεκα προϊόντα με δροσερή 
και ευχάριστη υφή, που συνδυάζουν την υπερενυδάτωση του 
Υαλουρονικού Οξέος, με την καλλυντική δράση προηγμένων 
δραστικών συστατικών, όπως τα Βλαστοκύτταρα από Ροδόδεντρο 
(Alpine Rhododendron) και το Έλαιο Ιβίσκου. Γεννιέται έτσι μία σειρά 
ομορφιάς εξαιρετικά αποτελεσματική και με πολλαπλή δράση, που 
μέρα με τη μέρα θα επαναφέρει τη φρεσκάδα και τη λάμψη στην 
επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος, επαναπροσδιορίζοντας 
το περίγραμμα και μειώνοντας σταδιακά την ένταση των ρυτίδων.

Τρία διαφορετικά μοριακά βάρη για δράση                  
σε τρία διαφορετικά επίπεδα της επιδερμίδας

Στις εξειδικευμένες συνθέσεις αυτής της σειράς, το Υαλουρονικό 
Οξύ περιέχεται σε 3 διαφορετικά μοριακά βάρη, που του επιτρέπουν 
να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα της επιδερμίδας: στην 
επιφάνεια του δέρματος, στην κεράτινη στοιβάδα και στο μέσο δέρμα.
Υαλουρονικό Οξύ υψηλού μοριακού βάρους: σταματά στην επι-
φάνεια της επιδερμίδας, δημιουργώντας μία αόρατη μεμβράνη, 
περιορίζοντας έτσι την απώλεια νερού.
Υαλουρονικό Οξύ μεσαίου μοριακού βάρους: διαπερνά το φραγμό του 



δέρματος και του παρέχει την απαραίτητη ενυδάτωση, διατηρώντας 
το φρέσκο και απαλό.
Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού μοριακού βάρους: έχει τη μοναδική ικα-
νότητα να προωθείται στο βάθος της επιδερμίδας στο μέσο δέρμα, 
ώστε να εκκινήσει τη φυσιολογική παραγωγή Κολλαγόνου, της Πρω-
τεΐνης που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της πυκνότητας του 
δέρματος.

Μέθοδος παρασκευής: το Υαλουρονικό Οξύ που χρησιμοποιείται από 
τη L’ Erbolario παράγεται με βιοτεχνολογική διαδικασία, δηλαδή μέσω 
μίας διαδικασίας ζύμωσης μη γενετικά τροποποιημένων βακτηριδίων 
γαλακτικού οξέος, επί ενός φυτικού υποστρώματος από σιτάρι.



Βλαστοκύτταρα από Αλπικό Ροδόδεντρο:                
καινοτομία και προστασία.

Το Αλπικό Ροδόδεντρο καταφέρνει να προσαρμόζει τη ζωή του σε 
ακραία κλίματα και θερμοκρασίες, χάρη στα ενεργά συστατικά που 
περιέχονται σε αφθονία στα φύλλα του. Πλούσια σε Πολυφαινόλες 
με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και δράση κατά των ελεύθερων ριζών 
(Υπεροξίδη, Μυρισετίνη, Καμπφερόλη, Κερσετίνη και Ταξιφολίνη) και 
πρωτεϊνικές ενώσεις με προστατευτική δράση. Στην πραγματικότητα, 
τα φύλλα του είναι αυτά που επιτρέπουν σε αυτόν τον αειθαλή 
θάμνο να αντιμετωπίσει τις ξαφνικές και ακραίες αλλαγές της θε- 
ρμοκρασίας, σε ένα ιδιαίτερα ξηρό και κρύο κλίμα με έντονη ηλιακή α- 
κτινοβολία. Έχοντας υπόψη την ικανότητα προσαρμογής του φυτού, 
τα Βλαστοκύτταρα των φύλλων του έχουν αποδειχθεί ένα πολύτιμο 
καλλυντικό συστατικό. Αποδεδειγμένα, συμβάλλουν καθοριστικά στην 
αντιγήρανση και την προστασία του δέρματος από την αφυδάτωση, 
ώστε να αντέχει στις ποικίλες περιβαλλοντικές καταπονήσεις (άνεμο, 
ήλιο, απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, ξηρό περιβάλλον) και 
να μένει απαλό, φρέσκο και λείο.

Έλαιο Ιβίσκου: καινοτομία και θρέψη. 
Ελαφρύ, μη λιπαρό και πλούσιο σε Ελαϊκό και Λινελαϊκό Οξύ (Ωμέ-
γα-6), Τοκοφερόλες και Φυτοστερόλες, το Έλαιο Ιβίσκου είναι ένα 
πολύ χρήσιμο καλλυντικό συστατικό. Έχει μαλακτική, θρεπτική και 
συσφικτική δράση στην επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος 
και είναι επίσης το ιδανικό συστατικό για τη φροντίδα των χειλιών, 
ειδικά όταν αυτά είναι ιδιαίτερα ξηρά και ταλαιπωρημένα.



ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                          
Με Υαλουρονικό οξύ μικρού, μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους 

και Έλαιο Ιβίσκου.

Μία κίνηση καθαρισμού με 2 δράσεις. Αυτό το προϊόν καθαρισμού 
δημιουργήθηκε όχι μόνο για να απομακρύνει μακιγιάζ και ρύ-
πους, αλλά για να προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική φροντίδα. Η 
πρωτοποριακή επιλογή της L’ Erbolario δημιούργησε ένα προϊ-
όν καθαρισμού που η σύνθεσή του περικλείει ένα στοιχείο με 
θεραπευτικές ιδιότητες, το Υαλουρονικό Οξύ. Στην υδατική του φάση, 
το Υαλουρονικό Οξύ δημιουργεί μία προστατευτική μεμβράνη στην 
επιδερμίδα, ρυθμίζει το βαθμό υγρασίας και ευνοεί τη φυσιολογική 
παραγωγή Κολλαγόνου. Στην ελαιώδη του φάση, τα Έλαια του Ιβίσκου 
και της Ελιάς, τρέφουν και  επαναλιπαίνουν την επιδερμίδα μετά τον 
καθαρισμό. Έτσι, η επιδερμίδα είναι ορατά δροσερή, τονωμένη και 
καλά προστατευμένη.

Χρήση: ανακινήστε καλά πριν τη χρήση για να αναμίξετε τις 2 φάσεις. 
Βάλτε μικρή ποσότητα προϊόντος σε υγρό βαμβάκι για να αφαιρέσετε 
μακιγιάζ και ρύπους. Συνεχίστε με τη Λοσιόν.

Δεν περιέχει άρωμα.





ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                       
Με Υαλουρονικό Οξύ μικρού, μεσαίου και μεγάλου μοριακού βάρους                    

και Αμινοξέα Σιταριού

Μία σύνθεση ευχάριστη στη χρήση και άριστη στο να προστατεύει 
το δέρμα σας από την πρόωρη γήρανση. Στο κέντρο αυτής της 
σύνθεσης, ενεργοποιείται ένα συστατικό πολύ υψηλής καλλυντικής 
αξίας, το οποίο χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε προϊόντα φροντίδας: 
το Υαλουρονικό Οξύ. Έτσι, δημιουργείται μία προστατευτική μεμ-
βράνη στο δέρμα, που περιορίζει την εξάτμιση του νερού προς το 
περιβάλλον - η οποία τείνει να μειώσει το υδατικό του κεφάλαιο 
και ενεργοποιεί τη φυσιολογική παραγωγή του Κολλαγόνου. Οι 
Πρωτεΐνες Σιταριού ολοκληρώνουν το έργο, εξασφαλίζοντας έναν 
πλούσιο αφρό για έναν απαλό καθαρισμό.

Χρήση: εφαρμόστε σε βρεγμένο πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις. 
Ξεβγάλετε με νερό.





ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                    
Με Υαλουρονικό Οξύ μικρού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους 

Το Υαλουρονικό Οξύ είναι η λειτουργική ουσία στην οποία βασίζεται 
εξ ολοκλήρου η σύνθεση αυτής της πολυδύναμης αντιγηραντικής 
θεραπείας. Τα 3 διαφορετικά μοριακά βάρη σε μεγάλη συγκέντρωση, 
του επιτρέπουν να δρα σε διαφορετικά επίπεδα της επιδερμίδας, 
δεσμεύοντας τεράστιες ποσότητες νερού και περιορίζοντας τη 
διασπορά της υγρασίας προς το εξωτερικό. Το Υαλουρονικό Οξύ 
χαμηλού μοριακού βάρους διεισδύει στο μέσο δέρμα και ενεργοποιεί 
τη φυσιολογική παραγωγή του Κολλαγόνου. Τέλεια ενυδατωμένη, 
λεία και συμπαγής, μέρα με τη μέρα η επιδερμίδα του προσώπου 
θα αποκτήσει φρεσκάδα και φωτεινότητα. Τα σημάδια του χρόνου θα 
εξασθενήσουν σταδιακά και τελικά θα μειωθούν σημαντικά ρυτίδες, 
γραμμές έκφρασης και αντιαισθητική χαλάρωση.

Χρήση: εφαρμόστε τον ορό με απαλές κυκλικές κινήσεις. Αφήστε 
να απορροφηθεί εντελώς. Συνεχίστε με την κρέμα ημέρας ή νύχτας. 

Δεν περιέχει άρωμα.





ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                        
Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους                    

και Έλαιο Ιβίσκου

Υψηλή ποιότητα καλλυντικής φροντίδας, σχεδιασμένης ειδικά 
ώστε να διατηρηθεί το κεφάλαιο της ομορφιάς στην ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών. Η συνταγή περιέχει την υδρόφιλη δύναμη 
του Υαλουρονικού Οξέος που επεμβαίνει σε τρία επίπεδα του 
δέρματος, δεσμεύοντας μεγάλες ποσότητες νερού, περιορίζοντας 
την εξάτμιση και προωθώντας τη φυσική παραγωγή Κολλαγόνου. Για 
την περαιτέρω ενίσχυση της πυκνότητας των ιστών, Έλαια Ιβίσκου, 
Babassu και Ελιάς προσφέρουν τις θρεπτικές, απαλυντικές και μα-
λακτικές τους αρετές.

Χρήση: απλώστε ταμπονάροντας στην περιοχή γύρω από τα μάτια.

Οφθαλμολογικά δοκιμασμένο. Δεν περιέχει άρωμα. Η συσκευασία 
Airless αποκλείει την επαφή του προϊόντος με τον αέρα.





ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                  
Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους            

και Βλαστοκύτταρα Αλπικού Ροδόδεντρου

Για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες

Το πολυτιμότερο συστατικό της επιδερμίδας είναι το νερό και η 
συγκράτησή του στους ιστούς είναι έργο του Υαλουρονικού Οξέος. 
Η ανεξάντλητη ικανότητά του να μεταφέρει και να δεσμεύει το 
νερό, καθώς και οι μαλακτικές και αναπλαστικές ιδιότητες των 
Βλαστοκυττάρων του Ροδόδεντρου, δημιουργούν ένα μοναδικό 
προϊόν αντιγήρανσης. Κατάλληλο για δέρμα ξηρό και αφυδατωμένο.

Χρήση: απλώστε αυτή την πλούσια κρέμα σε καθαρό πρόσωπο. Για 
θεαματικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη μετά τον ορό τριπλής 
ενυδάτωσης.

Συσκευασία Airless που αποκλείει την επαφή του προϊόντος με τον 
αέρα. 





ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                  
Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους,            

Βλαστοκύτταρα Αλπικού Ροδόδεντρου και εκχύλισμα Epilobium

Αντιγηραντική αγωγή για μικτές επιδερμίδες

Αντιγηραντική θεραπεία, αποκλειστικά για μικτό / λιπαρό δέρμα. 
Περιέχει τρία διαφορετικά μοριακά βάρη, καθένα από τα οποία 
εστιάζει σε ένα διαφορετικό στρώμα της επιδερμίδας. Ενυδατώνει 
και τονώνει, εξασφαλίζοντας την πολύ σημαντική παροχή νερού 
στο δέρμα. Ευνοεί τη φυσιολογική παραγωγή Κολλαγόνου, της 
«Πρωτεΐνης της νεότητας», που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση 
της σφριγηλότητας και της φρεσκάδας των ιστών. Τα Βλαστοκύτταρα 
από Αλπικό Ροδόδεντρο, «εκπαιδεύουν» το δέρμα να αντέχει στους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το εκχύλισμα Epilobium, εξαιρετικά 
αποτελεσματικό στην εξισορρόπηση της λιπαρής επιδερμίδας, 
έχει σμηγματορυθμιστική δράση. Το δέρμα, απαλλαγμένο από την 
αντιαισθητική γυαλάδα και τέλεια ενυδατωμένο, είναι πάλι όμορφο 
και απαλό.

Συσκευασία Airless που αποκλείει την επαφή του προϊόντος με τον 
αέρα.





CC CREAM ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
SPF 20 (UVA)                                                  

Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και
υψηλού μοριακού βάρους, εκχύλισμα Ανθών Χόγιας,

Διπεπτίδια Σίτου Σπέλτα και Νιοσώματα Υαλουρονικού Οξέος

Απόχρωση καραμέλα/μέλι

Μερικές από τις πολλές ιδιότητες αυτής της CC CREAM, είναι ο 
απόλυτος έλεγχος του χρώματος της επιδερμίδας, η κάλυψη δυσ-
χρωμιών και η διόρθωση τυχόν ατελειών. Ένα μοναδικό καλλυντικό, 
που προστατεύει την ευαίσθητη επιδερμίδα του προσώπου από 
τις βλαβερές συνέπειες των περιβαλλοντικών παραγόντων και τη 
UV ακτινοβολία, χάρη στις anti - stress ιδιότητες του εκχυλίσματος 
Σπόρων Αγριοσίταρου (Τriticum Spelta). Έτσι, το χρώμα παρουσιάζεται 
ομοιογενές και το πρόσωπο αποκαλύπτεται σφριγηλό και λείο, χάρη 
στην εξαιρετική ενυδατική δύναμη του Υαλουρονικού Οξέος, το οποίο 
ενεργοποιείται με τρία διαφορετικά μοριακά βάρη και μία Νιοσωμική 
μορφή. Ένα αισθητικό αποτέλεσμα που θυμίζει την εικόνα ενός 
προσώπου από πορσελάνη: είναι φυσικό, αφού στο προϊόν περιέχεται 
εκχύλισμα Ανθών Χόγιας, ή αλλιώς «πορσελάνινο λουλούδι».

Χρήση: απλώστε τη CC CREAM τo πρωί, σε καθαρό δέρμα. Μπορείτε 
να την εφαρμόσετε και μετά τον ορό τριπλής ενυδάτωσης.





ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                                                  
Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους   

και εκχύλισμα Εχινάκειας

Συσφικτική και Αντιγηραντική θεραπεία για τη νύχτα

Μία νύχτα αφιερωμένη στην ομορφιά. Μία οργανωμένη «δύναμη 
κρούσης», με αρχή το θαυματουργό Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, 
μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους, διασφαλίζει την επάρκεια του 
νερού στο δέρμα και προωθεί τη φυσιολογική παραγωγή Κολλαγόνου. 
Η δράση του εκχυλίσματος Εχινάκειας είναι αντιοξειδωτική, καθώς 
προστατεύει και λειαίνει την επιδερμίδα, ενώ τα Έλαια από Ιβίσκο, 
Ελιά, Ηλίανθο και Babassu προλαμβάνουν την ξηρότητα και την α- 
νεπιθύμητη χαλάρωση του δέρματος. Η επιδερμίδα ξυπνά λαμπερή, 
ενυδατωμένη, με ξεκάθαρο περίγραμμα.

Χρήση: απλώστε την κρέμα το βράδυ σε καθαρό δέρμα, μόνη της ή 
μετά τον ορό Τριπλής Ενυδάτωσης.
Συσκευασία Airless που αποκλείει την επαφή του προϊόντος με τον 
αέρα.





ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ                                                

Με Υαλουρονικό Οξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους  
και εκχύλισμα Ανθών Νεραντζιού

Αντιγηραντική θεραπεία

Όπως το δέρμα του προσώπου, έτσι και το δέρμα του σώματος είναι 
στην ευχάριστη θέση να βασιστεί στην υψηλή αντιοξειδωτική και 
υπερενυδατική φροντίδα του Υαλουρονικού Οξέος χαμηλού, μεσαίου 
και υψηλού μοριακού βάρους. Ένα υδρόφιλο μόριο,το οποίο δρα σε 
τρία επίπεδα του δέρματος, παρέχοντας ισχυρή λείανση και σφρίγος. 
Παράλληλα, περιορίζει τη διασπορά της υγρασίας προς τα έξω, 
μειώνει τις εξατμιστικές διαδικασίες που μειώνουν το κεφάλαιο νερού 
στην επιδερμίδα και προάγει τη φυσιολογική παραγωγή Κολλαγόνου. 
Η σύνθεση περικλείει επίσης εκχύλισμα Ανθών Νεραντζιού, που 
αυξάνει την ικανότητα των ιστών να διατηρούν τη σωστή ποσότητα 
ενυδάτωσης και τις θρεπτικές και ελαστικές ιδιότητες των Ελαίων 
από Ιβίσκο, Ελιά και Ηλίανθο.





Για 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 δραστηριότητές της με τον οργανισμό ICEA 
(Ινστιτούτο Ηθικής και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης), σύμφωνα με τον 
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 στη L’ Erbolario πιστεύουμε ότι η πραγματική ομορφιά πρέπει να 
διαθέτει και ηθικό υπόβαθρο.





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


