L’ E R B O L A R I O

Ambraliquida
(υγρό κεχριμπάρι)

Σ τη γη της Ανατολής φυσάει
ένας αυθάδης, παιχνιδιάρης άνεμος. Είναι το Μελτέμι των ακτών που,
αφού σκαρφαλώσει στους ήσυχους
λόφους, βουτάει στο απάνεμο δάσος
από Liquidambar Orientalis, ή αλλιώς
Λικιδάμβαρη. Εδώ, το δελεαστικό του
τραγούδι ξυπνά τα κοιμισμένα φύλλα
του Φθινοπώρου και το ξηρό και λιτό
άρωμά τους παντρεύεται με μυρωδιές
από Μπαχαρικά και Μέλι, πνοές που
έρχονται από το μακρινό Σουκ.
Έτσι γεννιέται το άρωμα Ambraliquida
(υγρό κεχριμπάρι), υπνωτική και θριαμβευτική νότα από εμπειρίες που δεν
ζήσαμε ποτέ.

«Τα φύλλα αυτού του δέντρου,
που εμπιστεύθηκε η ανατολή στον
κήπο μου, μυστικές αισθήσεις
δοκιμάζονται από τον σοφό και τον
παρηγορούν.» (J.W. Goethe)
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Κάθε φορά που θέλετε να ντυθείτε με τις μυστηριώδεις
αρωματικές νότες της Λικιδάμβαρης και ταυτόχρονα να
εξασφαλίσετε τόνωση και
τροφή στο δέρμα του σώματός
σας, απλώστε γενναιόδωρα

κ ι δάμβαρης, που με τις

αντιοξειδωτικές και προστατευτικές ιδιότητές του, προστατεύει το δέρμα από τη
γήρανση. Για μία καλλυντική
απόλαυση, με την αποπλάνηση και τη σαγήνη του υπνωτικού αρώματος της
Ambraliquida.
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Ολόκληρη η σύνθεση αυτού
του σαπουνιού βασίζεται στον
επιτυχημένο συνδυασμό του
μαλακτικού και προστατευτικού Ελαίου από Φιστίκι και
του εκχυλίσματος Λικιδάμβαρης, για τις τονωτικές και συσφικτικές του αρετές.

Άρωμα για
Αρωματικά Ξύλα
Το ζεστό, υπνωτικό άρωμα
του Αmbraliquida διαχέεται
στον αέρα του σπιτιού, χάρη
στα αρωματικά ξύλα και σας
μεταφέρει σε μία εξωτική Ανατολή, γεμάτη μυστικά.

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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