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Καμέλια. Το λουλούδι, που περισσότερο 

από κάθε άλλο, συμβολίζει το σύμπαν των 

ερωτικών συναισθημάτων. Στην Ανατολή, η 

Καμέλια αντιπροσωπεύει την τέλεια ένωση 

και την αιώνια αφοσίωση μεταξύ των ερα-

στών! Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις, είναι 

ένα λουλούδι που φέρνει καλή τύχη, ακόμη 

και όταν προσφέρεται σε έναν άνδρα.

 Από σήμερα, θα γίνει η πρώτη επιλογή 

για πολλές γυναίκες, γιατί στον «κήπο» των 

φυτικών καλλυντικών της L’ Εrbolario, άνθισε 



η Καμέλια. Ένα φίνο αρωματικό αριστούργη- 

μα, του οποίου το ανθισμένο αποτύπωμα ενι-

σχύεται από μία νότα ελαφρώς πικάντικη, 

παθιασμένη και έντονη, ικανή να ανακαλέσει 

μνήμες του παρελθόντος, μεταφράζοντάς τες 

σε ένα μοντέρνο και κομψό στυλ.

Καθεμία σύνθεση αποτελεί σημείο συ-

νάντησης άριστων συστατικών, φυτικής προέ-

λευσης, μεταξύ των οποίων διακρίνονται τα 

εκχυλίσματα από δύο όμορφες Καμέλιες: 



από τα φύλλα του φυτού Camellia Sinensis 

και από τους ανθούς της Camellia Japonica. 

Καθώς η Καμέλια συμβολίζει τη διαρκή 

αγάπη, κάθε σύνθεση της σειράς Καμέλια 

έχει μία σταθερή και διαρκή αποστολή: να 

φροντίσει την επιδερμίδα ολοκληρωμένα, 

ώστε να είναι πιο προστατευμένη, ενυδατω-

μένη και ελαστική. Μία επιδερμίδα υγιής και 

λαμπερή, με την ίδια μεταξένια απαλότητα με 

αυτή των πέταλων του λουλουδιού.







οξε ιδωτ ι κ ή κα ι αναζωο-

γονητική δράση των εκχυλι-

σμάτων από τα άνθη και τα 

φύλλα δύο διαφορετικών 

Καμελιών.

Μπορείτε να αφεθείτε στο 

χάδι του όσο συχνά θέλετε, 

γνωρίζοντας ότι οι πρωτεΐνες 

του Λιναριού και τα αμινοξέα 

της Βρώμης θα απλώσουν μία 

λεπτή και αόρατη προστα-

τευτική μεμβράνη σε όλο το 

δέρμα, ελέγχοντας έτσι τη 

φυσιολογική του υγρασία.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στην Ανατολή θεωρείται ότι η 

ανθοφορία της Καμέλιας, η 

οποία διαρκεί αρκετούς μή- 

νες, συμβολίζει την επιμο-

νή της αγάπης, έτσι ώστε 

συχνά αυτό το λουλούδι να 

ΑΡΩΜΑ 
Νότες από Καμέλια, Ελέμιο, 

Κουμαριά, Κεχριμπάρι

Οι εκλεπτυσμένες νότες της 

Καμέλιας και οι θερμές απο- 

χρώσεις του Ελεμίου και του 

Κεχριμπαριού, αναδεικνύ-

ονταιστην εξωτική καρδιά της 

Κουμαριάς, ορίζοντας τη σα- 

γηνευτική και αρμονική φύση 

ενός μοναδικού αρώματος.

Συναρπαστικό και έντονο σαν 

...δυνατό συναίσθημα.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Το αφρόλουτρο Καμέλια, ο 

απόλυτος  πρωταγωνιστής 

του μπάνιου σας. Το άρωμα 

αυτού του λουλουδιού, θα 

χαϊδέψει της αισθήσεις 

με τις κομψές νότες του. Η 

επιδερμίδα του σώματος θα 

επωφεληθεί από την αντι-



επιλέγεται για να στολίσει τις 

γαμήλιες ανθοδέσμες. Αυτή η 

απαλή και υπέροχα αισθη-

σιακή κρέμα αφιερώνεται 

στην ομορφιά του δέρματος.

Για να αποτρέψει την πρόωρη 

γήρανση, στη σύνθεσή της 

περιλαμβάνονται αντιοξει-

δωτικά εκχυλίσματα από τα 

φύλλα του φυτού Camelia 

Sinensis και από τα λουλούδια 

της Camelia Japonica, συνδυ- 

ασμένα με Βιταμίνη Ε από 

Σόγια.

Κατά της ξηρότητας, προσφέ-

ροντας αναζωογόνηση και 

θρέψη, έρχονται να συμβάλ-

λουν το Έλαιο σπόρων από 

Camelia Japonica, μαζί με το 

βιολογικό Ηλιέλαιο και το 

μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα 

Ελαιολάδου, τα οποία προστα-

τεύουν την ελαστικότητα του 

δέρματος και του προσφέρουν 

μεταξένια απαλότητα.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙ

Στο δέρμα των χεριών και του 

σώματος προσφέρεται καθη- 

μερινά, μία απλή αλλά ευερ-

γετική τελετουργία ομορφιάς 

και ευεξίας, όταν χρησιμοποι- 

είται για τον καθαρισμό του η 

νέα σύνθεση αυτού του σα-

πουνιού.

Μεταξύ των εξαιρετικών φυ- 

τικών συστατικών αυτής της, 

ιδιαίτερα τονωτικής, προ- 

στατευτικής και αντιοξειδω- 

τικής σύνθεσης, είναι και το 

Έλαιο σπόρων και εκχύλι-

σμα λουλουδιών της Camelia 

Japonica και το εκχύλισμα των 



φύλλων της Camelia Sinensis.

Οι πρωτεΐνες Λιναριού στη 

συνέχεια, τυλίγουν το δέρμα με 

μία απαλή, αόρατη μεμβρά-

νη, διατηρώντας έτσι τη φυσική 

του υγρασία.

Τέλος ο αφρός του σαπουνιού, 

που δημιουργείται από τα 

Έλαια Καρύδας, Ελαιοκρά- 

μβης και Ηλίανθου, θα σας 

κατακτήσει με την εκλεπτυ-

σμένη και αρμονική του προ- 

σωπικότητα.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Διακριτικά, ανάμεσα στα ρού- 

χα που αποθηκεύονται στα 

σκιερά και ήσυχα συρτάρια 

σας, αυτά τα σακουλάκια 

δια-χέουν την ήπια αλλά 

επίμονη μυρωδιά τους. Μία 

παράδοση που εξακολουθεί 

να αποκαλύπτει την έμφυτη 

χάρη της και που ανανεώνεται 

με ένα άρωμα που ταιριάζει 

απόλυτα με το στυλ των γυναι-

κών του σήμερα.

 
ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΞΥΛA 

Το εξεζητημένο γυάλινο 

μπουκάλι αποκαλύπτει ένα 

πρωτότυπο διακοσμητικό 

στοιχείο.

Περιέχει ένα αρωματικό, αλ- 

κοολούχο διάλυμα, όπου βυ-

θίζονται τα ξυλάκια από μπα-

μπού: έτσι, με την εξάτμιση, οι 

αρωματικές νότες της πρω-

τότυπης και απαλής Σειράς 

Καμέλια, θα φθάσουν σε κά-

θε γωνιά του σπιτιού σας. 





Για να ανανεωθεί το άρωμα, 

μην ξεχάσετε να αναστρέψετε 

τα αρωματικά ξυλάκια, αφού 

πρώτα καθαρίσετε με ένα 

πανί το στεγνό τους άκρο.

Θα σας περιμένουν ώρες 

και ώρες, βυθισμένες σε 

μία πραγματικά ευχάριστη 

ατμόσφαιρα!





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:  

www.erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.
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