L’ E R B O L A R I O

Κ

αμέλια. 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 εραστών! 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 αριστούργημα, του οποίου το ανθισμένο αποτύπωμα ενισχύεται 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 συνάντησης άριστων συστατικών, φυτικής προέλευσης, 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, ενυδατωμένη και ελαστική. Μία επιδερμίδα υγιής και
λαμπερή, με την ίδια μεταξένια απαλότητα με
αυτή των πέταλων του λουλουδιού.
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ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΞΥΛA
Το εξεζ ητ ημέ νο γ υά λ ινο
μπουκάλι αποκαλύπτει ένα
πρωτότυπο διακοσμητικό
στοιχείο.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Περιέχει ένα αρωματικό, αλκοολούχο διάλυμα, όπου βυθίζονται τα ξυλάκια από μπα-

Διακριτικά, ανάμεσα στα ρού-

μπού: έτσι, με την εξάτμιση, οι

χα που αποθηκεύονται στα

αρωματικές νότες της πρω-

σκιερά και ήσυχα συρτάρια

τότυπης και απαλής Σειράς

σας, αυτά τα σακουλάκια

Καμέλια, θα φθάσουν σε κά-

δια-χέουν την ήπια αλλά

θε γωνιά του σπιτιού σας.

Για να ανανεωθεί το άρωμα,

Θα σας περιμένουν ώρες

μην ξεχάσετε να αναστρέψετε

και ώρες, βυθισμένες σε

τα αρωματικά ξυλάκια, αφού

μία πραγματικά ευχάριστη

πρώτα καθαρίσετε με ένα

ατμόσφαιρα!

πανί το στεγνό τους άκρο.

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
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Η φυσική ιταλική ομορφιά.

@erbolarioita
erbolariolodi

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

