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Καθαρά χαρακτηριστικά, φρέσκια επιδερμίδα, δέρμα  
τονωμένο και νεανικό. Ο άντρας σήμερα έχει νέα όπλα για να 
διατηρήσει τη γοητεία του. Οι κινήσεις του, γρήγορες και 
απλές, αλλά τόσο αποτελεσματικές, χάρη στις υπερσυμπυ-
κνωμένες συνθέσεις της L’ Erbolario Uomo και την άμεση 
απορρόφησή τους.

Πολλές και καινοτόμες, οι πρώτες ύλες που χαρα-
κτηρίζουν τη σειρά, επιλέχθηκαν για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
της ανδρικής επιδερμίδας. Απόλυτος πρωταγωνιστής, ο 
μοναχικός γίγαντας Baobab των ερήμων και το λάδι που 
παράγεται από αυτόν, με δράση εξαιρετικά θρεπτική και 
αναζωογονητική. Τη σύνθεση συμπληρώνουν δραστικά 
λειτουργικά συστατικά που προέρχονται από τον Καφέ.

Γεννήθηκε έτσι η σειρά Uomo της L’ Erbolario. Οκτώ 
αποτελεσματικά προϊόντα που καλύπτουν τις καθημερινές 
ανάγκες του άντρα και προστατεύουν την επιδερμίδα του 
από την εμφάνιση αντιαισθητικών ρυτίδων, κύκλων κάτω 
από τα μάτια και ξεφλουδίσματος λόγω ξηρότητας.

Το πέρασμα του χρόνου δεν θα αφήσει τίποτα άλλο από 
ένα δέρμα λαμπερό, με περίσσια γοητεία…



Άρωμα

Άρωμα ιδιαίτερο, πιπεράτο και 
φρέσκο, δανείζεται λίγες νότες 
φρουτώδεις και άτακτες (Lime, 
Πράσινο Μανταρίνι, Περγαμόντο), 
για να υποκλιθεί σε αποχρώσεις 
υδρόβιες και γήινες (Πορτοκάλι, 
Baobab,  Galbano)  κα ι  να 
ολοκληρώσει με νότες βαθιές, 
ξυλώδεις και αποφασιστικές 
(Κέδρος, Balsamo Copahu)

Σαμπουάν Αφρόλουτρο

Με εκχυλίσματα Baobab και Πράσινου Καφέ

ΤΟΝΩΤΙΚΟ - ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ

Αρωματικό και πρακτικό, αυτό 
το Σαμπουάν Αφρόλουτρο 

καθαρίζει με μία μόνο 

Άρωμα
Άρωμα ιδιαίτερο, πιπεράτο και φρέ-
σκο, δανείζεται λίγες νότες φρου-
τώδεις και άτακτες (Lime, Πράσινο 
Μανταρίνι, Περγαμόντο), για να 
υποκλιθεί σε αποχρώσεις υδρόβιες 
και γήινες (Πορτοκάλι, Baobab, 
Galbano) και να ολοκληρώσει με 
νότες βαθιές, ξυλώδεις και αποφα-
σιστικές (Κέδρος, Balsamo Copahu).

Σαμπουάν Αφρόλουτρο
Με εκχυλίσματα Baobab 

και Πράσινου Καφέ
♦

ΤΟΝΩΤΙΚΟ - ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ

Αρωματικό και πρακτικό, αυτό το 
Σαμπουάν Αφρόλουτρο καθαρίζει 
με μία μόνο κίνηση σώμα και μαλ-
λιά. Στη σύνθεσή του περιλαμβά-
νονται εξαιρετικά ήπια καθαριστικά 
συστατικά, που το καθιστούν ιδανικό 
για καθημερινή χρήση, αφήνοντας 
σώμα και μαλλιά αναζωογονημένα 
και υπέροχα αρωματισμένα.
Για αυτό το αποτέλεσμα συνερ-
γάζεται μία ομάδα δραστικών συ-
στατικών, μεταξύ των οποίων ξεχω-
ρίζουν  το υγρό εκχύλισμα του 
Baobab, ενυδατικό και προστα-
τευτικό, καθώς και το υγρό εκχύ-
λισμα Πράσινου Καφέ, τονωτικό και 
αντιοξειδωτικό.

Κρέμα Ξυρίσματος
Με εκχυλίσματα Baobab 

και Πράσινου Καφέ
♦

ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ

Με την απαλή και ευχάριστη υφή 
της, αυτή η Kρέμα Ξυρίσματος θα ε-
πιταχύνει και θα διευκολύνει απί-
στευτα το ξύρισμα.
Η απουσία του αφρού κάνει το ξυ-
ράφι να γλιστρά πιο εύκολα, χωρίς 
να ερεθίζει και φυσικά χωρίς να 
πληγώνει το δέρμα, που στο τέλος 
μένει απαλό και βελούδινο.
Επιλεγμένα συστατικά άλλωστε, μα-
λακώνουν, καταπραΰνουν και προ-
στατεύουν την επιδερμίδα, έτσι ώστε 
και το πιο ευαίσθητο δέρμα να βγει 
αλώβητο από τη συνάντησή του με 
το ξυράφι.



After Shave
Με εκχυλίσματα Baobab 

και Πράσινου Καφέ
♦

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ

Αυτό το After Shave με την ανάλα-
φρη δροσερή υφή, έχει εξαιρετικές 
τονωτικές και αντιγηραντικές ιδιό-
τητες.
Σε κάθε εφαρμογή λειτουργεί με 
διπλή δράση, αυτή της αποκατά-
στασης της επιδερμίδας, σβήνοντας 
άμεσα τους ερεθισμούς που προ-
καλεί το ξύρισμα και αυτή της ενυ-
δάτωσης και της θρέψης, έτσι ώστε 
να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες 
του δέρματος.

Αρωματικό Σαπούνι
Με εκχυλίσματα Baobab 

και Πράσινου Καφέ
Φίνο και αρωματικό, αυτό το σα-
πούνι καθαρίζει την επιδερμίδα 
χωρίς να την ξηραίνει, αφήνοντάς 
την  απαλή, φρέσκια και διακριτικά 
αρωματισμένη. Για να γίνει αυτό, 
συνεργάζονται το βιολογικό έλαιο 
Ηλίανθου, συστατικό με εξαιρετικές 
θρεπτικές και μαλακτικές ιδιότητες, 
με τα εκχυλίσματα του Baobab και 
Πράσινου Καφέ, εξασφαλίζοντας 
έτσι τον ιδανικό καθαρισμό, ακόμα 
και για την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα.

Κρέμα Προσώπου
Με έλαιο Baobab και Βούτυρο 

του Καφέ
♦

ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΗ - ΘΡΕΠΤΙΚΗ - ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ

Αυτή η Κρέμα με την ευχάριστη υ-
φή, γεμάτη δραστικά συστατικά, 
αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο για 
την ανδρική επιδερμίδα. Υποχρε-
ωμένη να ζει με ρυθμούς όλο και 
πιο φρενήρεις, εκτεθειμένη στον 
αέρα, στον ήλιο, στη μόλυνση της 
ατμόσφαιρας αλλά και στο καθη-
μερινό ξύρισμα, η ανδρική επιδερ-
μίδα κινδυνεύει να καταπονηθεί και 
να χάσει τη λάμψη της. Για να μην 
γίνει αυτό, η σύνθεση αυτής της 
Κρέμας  χρησιμοποιεί ιδιαίτερα δρα-
στικά συστατικά. Με βασικό πρω-
ταγωνιστή το έλαιο Baobab, τρία 
ακόμα έλαια εξασφαλίζουν ελαστι-
κότητα και θρέψη. Τα εκχυλίσματα 
από Σιβηριανό Ginseng και Duna-
liella Salina (Κόκκινο Φύκι) χαρίζουν 
στην κρέμα αυτή αναζωογονητικές 
ιδιότητες και άμεσο αποτέλεσμα 
lifting, ενώ το Βούτυρο του Καφέ 
προστατεύει την επιδερμίδα και η 
Μενθόλη τονώνει και δροσίζει ευ-
χάριστα. Μέρα με τη μέρα, η επι-
δερμίδα θα γίνεται πιο ελαστική, πιο 
σφιχτή και πιο νεανική.



Ορός Προσώπου
Με έλαιο Baobab και εκχύλισμα 

Σιβηριανού Ginseng

♦
ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΟΣ - ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΟΣ

Ανάλαφρος, με υφή σχεδόν ανε-
παίσθητη, είναι απολύτως συμβατός 
με την ανδρική επιδερμίδα, η οποία 
ωφελείται εξαιρετικά από τη συντο-
νισμένη δράση των συστατικών του.
Αυτά τα συστατικά επιλέχθηκαν για 
την ικανότητά τους να ελαχιστο-
ποιούν τις επιπτώσεις του χρόνου 
και να παρέχουν άμεσο αποτέλεσμα 
τάσης. Γι’ αυτό συνδυάζεται το έλαιο 
Baobab, με αποδεδειγμένη δράση 
στην αύξηση της ελαστικότητας και 
το εκχύλισμα Σιβηριανού Ginseng, 
που τονώνει το δέρμα και δίνει 
άμεσο αποτέλεσμα lifting.
Το αποτέλεσμα είναι μία επιδερμίδα 
φρέσκια, τονωμένη και ενυδατω-
μένη, λεία και λαμπερή.

Κρέμα Ματιών
Με έλαιο Baobab 

και βιοφλαβονοειδή Πορτοκαλιού

♦
ΤΟΝΩΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ

Ευαίσθητη και ντελικάτη, η περιοχή 
γύρω από τα μάτια είναι η πρώτη 
στην οποία ο χρόνος αφήνει τα ση-
μάδια του. Το στρες, η κούραση, οι 
κινήσεις των μυών και οι επιπτώσεις 
από το περιβάλλον χαράζουν την 
επιδερμίδα.
Για να μην συμβεί αυτό και για να 
παραμείνουν τα μάτια ο καθρέφτης 
της ψυχής του κάθε άνδρα, δημιουρ-
γήθηκε αυτή η Κρέμα. Περιέχει στη 
σύνθεσή της μία ομάδα δέκα διαφο-
ρετικών δραστικών συστατικών, με 
βασικούς πρωταγωνιστές το εκχύ-
λισμα από Μικροφύκη με δράση 
«γεμίσματος» των ρυτίδων, βιο-
φλαβονοειδή Πορτοκαλιού για 
αύξηση της ελαστικότητας και Βήτα 
– Γλυκάνη με αντιρυτιδική δράση.



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

Βρείτε μας:  L’erbolario Greece   erbolariolodi  @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi   erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.


