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Αψιθιά.

Πολλές αρετές, πολλές αναμνήσεις.
Η Αψιθιά, ή αλλιώς Artemisia Absinthium, είναι ένα
φυτό ποώδες, αυτοφυές και πολύτιμο τόσο για την
υγεία μας, όσο και για το δέρμα μας.
Οφείλει το γοητευτικό της όνομα στη θεά Άρτεμη, τη
θεά της γονιμότητας, λόγω της εμμηναγωγού της δράσης.
Η φήμη των θεραπευτικών αρετών της έρχεται από πολύ παλιά.
Ήδη από το 1600 π.Χ. αναφέρεται σε έναν αιγυπτιακό πάπυρο,
ενώ στους αιώνες που ακολούθησαν χρησιμοποιήθηκε ευρέως από
Ρωμαίους, Κέλτες, Άραβες και αργότερα από τους γιατρούς του
Μεσαίωνα.
Η αξία των ευεργετικών της ιδιοτήτων αποδείχθηκε θεόσταλτη
για τα γαλλικά στρατεύματα, όταν ξεκίνησαν για να κατακτήσουν
τα εδάφη της Αλγερίας. Το 1830 επέστρεψαν θριαμβευτικά, αφού
μπορούσαν να προλαμβάνουν και να θεραπεύουν θανατηφόρες
ασθένειες, όπως ο τύφος και η χολέρα, με τη χρήση ενός ειδικού
ροφήματος από Αψιθιά. Η ιστορία συνεχίζεται, αφού στα τέλη του
19ου αιώνα και για όλη την περίοδο της Belle Epoque, η Αψιθιά
γίνεται ένα πραγματικό lifestyle στοιχείο της Μποέμικης ζωής. Από
αυτή φτιάχνεται ένα διάσημο λικέρ, το Αψέντι, που αγαπήθηκε και
υμνήθηκε από τους πιο χαρισματικούς και διάσημους καλλιτέχνες
όλων των εποχών, από το Βαν Γκογκ έως τον Τουλούζ Λωτρέκ

και από τον Μπωντλαίρ μέχρι το Βερλαίν. ΟΌΌσκαρ Ουάιλντ είπε
χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ποιητικό στον κόσμο
από ένα ποτήρι Αψέντι!». Έτσι, αργά το απόγευμα - μεταξύ 17:00
και 19:00, γινόταν η «πράσινη ώρα», που πήρε το όνομά της από
το χρώμα του ποτού, που ονομάζεται και Πράσινη Νεράιδα: ήταν
η ώρα της ημέρας, όπου οι Παριζιάνοι συνήθιζαν να κάνουν ένα
διάλειμμα αφιερωμένο στο διάσημο λικέρ.

Αρτεμισία: νέοι στόχοι

Η Artemisia Absinthium εξακολουθεί να είναι δημοφιλής
για την αποτελεσματικότητα των ενεργών συστατικών
της. Το φυτό είναι αρκετά κοινό και δεν είναι δύσκολο
να το συλλέξει κανείς. Ευδοκιμεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης και
είναι πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και
σε βραχώδεις περιοχές, ενώ μπορεί να φτάσει το ενάμισι μέτρο σε
ύψος. Η ιδανική εποχή για να θαυμάσετε το ασημένιο φύλλωμά της,
με τα κατακίτρινα άνθη της και να παρασυρθείτε από το ιδιαίτερο
άρωμά της, είναι το καλοκαίρι, εποχή όπου το φυτό περιέχει τη
μεγαλύτερη ποσότητα δραστικών συστατικών.
Στη λαϊκή Ιατρική, η Αρτεμισία έχει εκτιμηθεί και χρησιμοποιηθεί
για τις αρωματικές της ιδιότητες, ως χωνευτικό και ορεκτικό. Σήμερα, η L’ Erbolario επέλεξε να δημιουργήσει μία εξειδικευμένη
σειρά για το σώμα, εκμεταλλευόμενη ιδιότητες και αρετές που
κάνουν το εκχύλισμα Αψιθιάς ιδανικό σύμμαχο για την ενυδάτωση

του δέρματος και την προστασία του από την οξείδωση και την
πρόωρη γήρανση. Αλλά, για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την επιδερμίδα, η σειρά Assenzio περικλείει δύο ακόμη είδη Αρτεμισίας, λόγω των εκπληκτικών
τους ιδιοτήτων. Τρεις Αρτεμισίες λοιπόν, ώστε να τριπλασιάσει την
αίσθηση μίας υπέροχης και φυσικής ευεξίας.

Δρακόντιο και Genepì:
αρωματική ευεξία !
Η Artemisia Dracunculus είναι το δεύτερο πολύτιμο
συστατικό που εμπλουτίζει τη σύνθεση της σειράς Assenzio. Κοινώς, ονομάζεται Δρακόντιο ή Εστραγκόν, είναι
ένα θαμνώδες φυτό με καταγωγή από τη Ρωσία και τη
Σιβηρία, ευδοκιμεί σε πεδιάδες με ύψη που δεν υπερβαίνουν τα 800
μέτρα και προσαρμόζεται τέλεια στο ηπειρωτικό κλίμα. Το Δρακόντιο
ήταν γνωστό στους Άραβες, ενώ μετά τις Σταυροφορίες εξαπλώθηκε
και στη Δύση. Αυτό το είδος της Αρτεμισίας έχει χρησιμοποιηθεί
ευρέως ως φαρμακευτικό φυτό, αλλά γύρω στο 16ο αιώνα κάνει
την είσοδό της μεταξύ των γαστρονομικών βοτάνων και γίνεται
ένας μεγάλος πρωταγωνιστής της γαλλικής κουζίνας. Το Δρακόντιο
χρησιμοποιείται επίσης για την παρασκευή λικέρ, αλλά αποδεικνύεται
πραγματικά μοναδικό στο χώρο των φυτικών καλλυντικών, χάρη
στις εξαιρετικές τονωτικές και στυπτικές ιδιότητές του.
Η τρίτη Αρτεμισία της σειράς Assenzio είναι η Artemisia Glacialis ή Genepì, χαρακτηριστικό φυτό των αλπικών περιοχών. Τα
ασημόλευκα φύλλα του, μεγαλώνουν σε υψόμετρα από 1.500 έως
3.000 μέτρα, μέχρι το όριο των παγετώνων. Το έντονα αρωματικό Genepì, ήταν ανέκαθεν γνωστό ως φαρμακευτικό φυτό και το λικέρ που
φτιάχνεται από αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά στις περιοχές των

Άλπεων. Σήμερα, η L’ Erbolario επιλέγει να προσθέσει τις ευεργετικές
του ιδιότητες σε εκείνες των άλλων δύο Αρτεμισιών. Το φυτό Genepì περιέχει βιταμίνη C, β-καροτένιο, Ιχνοστοιχεία (Ασβέστιο και
Ψευδάργυρο), Κερσετίνη και Τανίνες. Αυτά τα συστατικά έχουν
εξαιρετική δράση κατά των ελευθέρων ριζών και χαρίζουν στην
επιδερμίδα απαλότητα και ελαστικότητα. Μία σειρά από ιδιαίτερα
προϊόντα, που σας προσκαλούν να τα ανακαλύψετε... Και θα είναι
το σαγηνευτικό και απαλό άρωμα της Αρτεμισίας που θα δώσει το
πρώτο καλωσόρισμα στην ομορφιά του δέρματός σας.

Τρεις Αρτεμίσιες για μία ιδιαίτερη σειρά.
Άρωμα
Λεπτές αρωματικές συμφωνίες
για το άρωμα του Assenzio. H
μεσογειακή φρεσκάδα του Πορτοκαλιού και του Λεμονιού αφήνεται στη γοητεία των εντονότερων αρωματικών τόνων της
Αρτεμισίας και του Κορίανδρου,
για να συμπληρωθεί με την
πικάντικη πρόκληση του Γαρύφαλλου. Ένα άρωμα σε απόλυτη
αρμονία με τη θηλυκότητα, που
όμως εκφράζει με επιτυχία και
το ανδρικό μπρίο.

βιταμίνες Α και Ε, τις οποίες
απελευθερώνουν στον πλούσιο,
κρεμώδη αφρό αυτού του υπέροχου Gel. Χρησιμοποιείται όσο
συχνά θέλετε και βοηθάει μέρα με τη μέρα την επιδερμίδα να διατηρήσει τη φυσική της φρεσκάδα και σφριγηλότητα. Η ανάλαφρη αρωματική νύξη της Αρτεμισίας, αφήνει στο δέρμα την ανάμνηση
ενός ιδιαίτερα απολαυστικού
μπάνιου.

Τόνωση και ευεξία με ένα Aφρόλουτρο που προσφέρει τριπλή
χαλάρωση και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό χάρη στις
ενυδατικές, τονωτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων από τρία είδη Αρτεμισίας. Ειδική και μοναδική είναι η προηγμένη τεχνολογία
των καινοτόμων μικροσφαιριδίων, που περικλείουν πολύτιμες

Δημιουργήθηκε για να προσφέρει ακόμη και στο πιο ξηρό
και αφυδατωμένο δέρμα τη χαρά ενός ιδανικού και καθημερινού καθαρισμού. Αυτό το ολοκαίνουργιο Λάδι Καθαρισμού βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των ειδικών συστατικών
του, για να συμβάλλει στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης
του δέρματος. Μία συνταγή

Αφρόλουτρο Gel

Λάδι Καθαρισμού Σώματος

που διακρίνεται για την περιεκτικότητά της σε πολύτιμα φυτικά Έλαια, όπως το Αμυγδαλέλαιο
και το Ελαιόλαδο, τα οποία βοηθούν στην αναδόμηση της φυσικής υδρολιπιδικής μεμβράνης,
που είναι απαραίτητη για τη
διατήρηση της ελαστικότητας
του δέρματος. Αυτές οι ιδιότητες ενισχύουν την αντιοξειδωτική, τονωτική και κατά των ελευθέρων ριζών δράση των τρι-

ών Αρτεμισιών, που περιέχονται ως εκχυλίσματα Αψιθιάς,
Δρακόντιου και Genepì σε Έλαιο από κουκούτσια Σταφυλιού. Το Λάδι απλώνεται στο δέρμα του σώματος και με την προσθήκη του νερού, χαρίζει έναν
τονωτικό αφρό, αφήνοντας ένα
φίνο αρωματικό αποτύπωμα.
Μία ιδανική λύση και για την ομορφιά των μαλλιών!

Γαλάκτωμα Σώματος
Αφιερωμένο στην ομορφιά της
επιδερμίδας ολόκληρου του σώματος, αυτό το λεπτόρρευστο, μη
λιπαρό γαλάκτωμα, συμπυκνώνει στη σύνθεσή του εξαιρετικά αποτελεσματικές δράσεις.
Ενυδατική, αντιοξειδωτική και
στυπτική δράση εκχυλισμάτων
από τις τρεις Αρτεμισίες, που
βοηθούν στην προστασία του
δέρματος από τα πρώτα σημάδια της γήρανσης. Μία πρόληψη που ενισχύεται από την
αναπλαστική δράση της Βιταμίνης Ε, του Καρδαμέλαιου, τις συσφικτικές ιδιότητες του Βουτύρου
Καριτέ και τη θρεπτική δύναμη
του Ελαίου από Ηλίανθο. Το αποτέλεσμα; Ένα απαλό μασάζ με
αυτή την κρέμα και το δέρμα αμέσως ανανεώνεται και αποκτά μία
αίσθηση απαλότητας, ελαστικότητας και άνεσης. Και όλα αυτά,
με τις ντελικάτες αλλά επίμονες
αρωματικές νότες της Αρτεμισίας.

Αποσμητική Κρέμα

Αποσμητικό Μακράς Δράσης
Μία φόρμουλα σχεδιασμένη για να
εξουδετερώσει και να ακυρώσει

τις συνέπειες της εφίδρωσης, αλλά και το σχηματισμό των δυσάρεστων οσμών, διατηρώντας το αποτέλεσμά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στυπτικές, ενυδατικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων των
τριών Αρτεμισιών, ενισχύουν τη
δραστικότητα της Βιταμίνης Ε,
που είναι εξαιρετικό αντιοξειδωτικό, ικανό να αποτρέψει την αποδόμηση των λιπαρών οξέων
του ιδρώτα. Οι τρεις Αρτεμισίες
ενισχύουν επίσης και τη δραστικότητα των Αλάτων του Αργιλίου, με την πολύτιμη απορροφητική τους δράση. Εφαρμόζεται μετά από προσεκτικό καθαρισμό και εξασφαλίζει μία ευχάριστη αίσθηση καθαριότητας με
μεγάλη διάρκεια.

Αρωματικό σαπούνι

Ένα σαπούνι σχεδιασμένο να δημιουργεί έναν ευωδιαστό, αρωματικό αφρό σαν χάδι, ακόμα και
για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Χάρη
στην αποτελεσματική ενυδάτωση,
τόνωση και αντιοξειδωτική δράση
των εκχυλισμάτων των τριών Αρτεμισιών, η επιδερμίδα διατηρεί,
ακόμη και μετά τον καθαρισμό,
μία φυσική μεταξένια απαλότητα.

Assenzio per Lui
για Εκείνον
Αψιθιά, Genepi και Δρακόντιο: τρεις Αρτεμισίες, τρία μαγικά φυτά
για μία καθημερινότητα έξω από τα καθιερωμένα! Τα προϊόντα της
σειράς Assenzio per Lui είναι αφιερωμένα στο συνειδητοποιημένο
σημερινό άνδρα, που θέλει να φροντίζει τον εαυτό του κάθε μέρα.

Κρέμα Ξυρίσματος

Λάδι Ξυρίσματος

Όλες οι πολύτιμες αρετές των 3 Αρτεμισιών σ’ αυτή την Κρέμα Ξυρίσματος. Δρακόντιο και Genepi για αναζωογόνηση και θρυλική Αψιθιά για ενυδάτωση. Το
Βούτυρο Καριτέ και τα πολύτιμα Έλαια Babassu, Κάρδαμου και
Αβοκάντο εξασφαλίζουν κατά τη
διάρκεια του ξυρίσματος, τη μέγιστη απαλότητα στο δέρμα. Στο
τέλος του ξυρίσματος, συνιστάται η χρήση του Assenzio After
Shave per Lui.

Έλαιο Σησαμιού, Κάρδαμου, Αβοκάντο, Ελιάς και Ηλίανθου μαζί,
σε αυτό το καινοτόμο Λάδι, εμπλουτισμένο με Βιταμίνη Ε από
σπόρους Σόγιας, γνωστής για τις
αντιοξειδωτικές αρετές της. Ένα
μοναδικό προϊόν, με διαφορετικούς τρόπους χρήσης: μετά το
ξύρισμα, για γένια μαλακά και
αρωματισμένα, ή πριν το ξύρισμα, για να μαλακώσει η επιδερμίδα του προσώπου.

After Shave

Σαμπουάν/Αφρόλουτρο

Μετά το ξύρισμα, η επιδερμίδα
έχει ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Αυτό το After Shave, χάρη στην τριπλή τονωτική, ενυδατική και στυπτική δράση των τριών εκχυλισμάτων Αρτεμισίας, είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για το δέρμα, που
αποκαλύπτεται δροσερό, σφριγηλό και ενυδατωμένο. Για ένα
απαλό και τέλειο ξύρισμα συνιστάται η κρέμα Ξυρίσματος Assenzio per Lui.

Για τον άνδρα που μοιράζεται καθημερινά ανάμεσα στη δουλειά
και το γυμναστήριο, η προσωπική φροντίδα γίνεται εύκολη και
ευχάριστη με αυτό το πρακτικό
προϊόν 2 σε 1. Ένα δροσερό Αφρόλουτρο, εμπλουτισμένο με 3
πολύτιμα εκχυλίσματα Αρτεμισίας και ταυτόχρονα ένα απαλό
Σαμπουάν που, χάρη στα Αμινοξέα του Κριθαριού και της Πανθενόλης, εγγυάται απαλά και μεταξένια μαλλιά.
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