
Fiore
Dell’Onda

L’ E R B O L A R I O





Fiore dell’ Onda 

(Λουλούδι των κυμάτων)

«Ω! Κήρυλος ας γενώ, 

Κήρυλος ας γενώ, που στον 

ανθό του κύματος πετάει με 

τες αλκυόνες, γαλήνιο στην 

καρδιά, ξένοιαστο της άνοιξης 

πουλί το γαλανό»

Αλκμάν





Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Στ’ αφρισμένα νερά της θάλασσας 

βαφτίστηκε η ομορφιά.

Κατά τον Ησίοδο, η Αφροδίτη, η θεά 

της ομορφιάς, αναδύθηκε εκθαβω- 

τική μέσα από τους αφρούς της θά-

λασσας.

Σε κάθε κύμα που γεννιέται και χά- 

νεται, από τα ανήσυχα βάθη μέχρι

τους ειρηνικούς κυματισμούς της 

επιφάνειας, στις θάλασσες και τους 

ωκεανούς, κρύβεται η ανάμνηση της 

Ελληνίδας θεάς, της Αφροδίτης, ένα 

αποτύπωμα ομορφιάς υγρό και ανε- 

ξίτηλο. 

Είναι όμορφη η θάλασσα, σε όλες τις 

μορφές της. Όμορφη η θάλασσα του 

Βορρά, κρύα και απόμακρη, όμορ- 

φη και η Καραϊβική, καθάρια και 



ζαφειρένια. Πανέμορφη η Μεσό-

γειός μας, ζεστή σαν το κρασί που 

τόσο αγάπησε ο Όμηρος, αλλά και 

η θάλασσα του Μπάρεντς, μακρινή 

σαν ιδέα. Είναι η Αφροδίτη που 

ενώνει τα αλμυρά νερά των θαλασ-

σών και των ωκεανών με την ιδέα 

της Ομορφιάς, είναι η Αφροδίτη 

που μας κάνει να ερωτευτούμε την 

απεραντοσύνη των κυμάτων.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΑΣ

Για όσους η μεγάλη ανοιχτή θάλασ-

σα στέλνει κύματα νοσταλγίας και 

για εκείνους που βυθίζουν τησκέψη 

τους στα αλμυρά νερά, η σειρά Fiore 

Dell’ Onda έχει αιχμαλωτίσει τις 

αρωματικές και πικάντικες νότες 

της θαλασσινής αύρας και τις έχει 

παντρέψει με το άρωμα του αλατιού 



που ανθίζει σε κάθε χτύπημα των 

κυμάτων.

Γεννήθηκε έτσι ένα άρωμα θαλασσι- 

νό, φρέσκο και διεισδυτικό, σε μία 

πλήρη και δροσερή σειρά για το 

μπάνιο.

Στις μελετημένες συνθέσεις του πρα- 

σινίζουν τα ευεργετικά εκχυλίσματα 

φυτών, που όταν έρθουν σε επαφή με 

το νερό ελευθερώνουν όλη τη ζωτική 

τους δύναμη και την ομορφιά τους. 

Το πορφυρό φύκι Alga Nori και το 

μπλε νούφαρο Ninfea Blu, χαρίζουν 

απλόχερα σε ένα αφρόλουτρο, σε 

ένα γαλάκτωμα σώματος και σε ένα 

σαπούνι, φλαβονοειδή, μεταλλικά 

άλατα, πρωτεΐνες και βιταμίνες.

Εγγυώνται έτσι κάθε μέρα στην επι- 

δερμίδα του σώματος απαλότητα, 

ενυδάτωση, αλλά και την ισχυρή 

αντιοξειδωτική προστασία.





Άρωμα
Έντονο και δροσερό, διεισδυτικό και αδάμα-

στο, ένα άρωμα που θα ξυπνάει κάθε μέρα αλ- 

μυρές και γαλάζιες αναμνήσεις.

Αφρόλουτρο
Ο πλούσιος αφρός του θα σας μεταφέρει σε 

μία θάλασσα ήρεμη και γαλήνια.

Όχι μόνο γιατί το άρωμά του σας τυλίγει με 

την αύρα των κυμάτων, αλλά και γιατί τα δρα- 

στικά συστατικά της σειράς γεμίζουν το μπάνιο 

σας με μεταλλικά Άλατα και Βιταμίνες.

Επιπλέον, το απόσταγμα από Ninfea Blu θα 

απαλύνει, θα ενυδατώσει και θα τονώσει την 

επιδερμίδα σας. Με το Fiore Dell’ Onda, μετά 

από κάθε μπάνιο, το δέρμα σας θα αναδύεται 

απαλό και μεταξένιο και θα περιβάλλεται δια-

κριτικά από μία «αύρα θαλασσινή».

Γαλάκτωμα σώματος
Με εκχυλίσματα από                                  

Ninfea Βlu και Alga Νori

Οι Ωκεανίδες, νύμφες που κατά την ελληνική 

μυθολογία κατοικούσαν στους ωκεανούς και 

τις θάλασσες, σίγουρα θα λάτρευαν αυτή την 





κρέμα Fiore Dell’ Onda, για την ελαφριά σαν 

τον αφρό υφή της και για το υφάλμυρο και 

φρέσκο άρωμά της. Από την πρώτη εφαρμογή 

αυτής της κρέμας, το σώμα κατακλύζεται από 

μία έντονη αίσθηση φρεσκάδας. 

Ελαιόλαδο, Φοινικέλαιο και βιολογικό Έλαιο 

Ηλίανθου, λειτουργούν συνεργιστικά για να 

εξασφαλίσουν τροφή και ενυδάτωση, ενώ η 

Βιταμίνη Ε, ή αλλιώς βιταμίνη της ομορφιάς, 

προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία.

Τα εκχυλίσματα της Αlga Νori και της Νinfea Βlu 

χαρίζουν λάμψη και τόνωση και το εκχύλισμα 

Λαμινάριας σε Έλαιο από κουκούτσια Σταφυ-

λιού, σύσφιξη και απαλότητα.

Με λίγες, γρήγορες κινήσεις, κάθε μέρα μπο- 

ρείτε να φορέσετε την αέρινη, γαλάζια μυρω-

διά της θάλασσας και να απαλύνετε, να τονώ-

σετε την επιδερμίδα του σώματος με ένα κύμα 

δραστικών, τονωτικών, ενυδατικών και αντι-

γηραντικών συστατικών. 



Σαπούνι
Με εκχυλίσματα από                                  

Ninfea Βlu και Alga Νori

Λείο και τέλειο σαν ένα βότσαλο που ήρθε από 

τη θάλασσα, αυτό το σαπούνι δημιουργεί στα χέ- 

ρια σας έναν φρέσκο και αρωματικό αφρό.

Η σύνθεσή του ενυδατώνει και μαλακώνει το 

δέρμα. Περιλαμβάνει Υδρογλυκερινικό εκχύλι- 

σμα από Alga Νori, φύκι που αγαπά τους βρα-

χώδεις βυθούς, εκχύλισμα από Mπλε Nούφαρο, 

υπέροχο φυτό με επιπλέοντες ανθούς, δίνουν 

τόνο και λάμψη. Ελαιόλαδο και Φοινικέλαιο, 

τρέφουν και ενυδατώνουν το δέρμα.

Deo Roll On 
Αποσμητικό με εκχυλίσματα                      

Ninfea Blu και Alga Nori 

Η καινοτομία μεταφράζεται σε αποτελεσματι- 

κότητα! Τα εξελιγμένα συστατικά αυτής της 

αποσμητικής φόρμουλας, χαρίζoυν φρεσκάδα 

και σιγουριά όλη μέρα. Για να αποτρέψει τη 

δράση των βακτηριδίων και επομένως την 

αποδόμηση του ιδρώτα, επιστρατεύτηκαν το 







Κιτρικό Τριαιθύλιο από Καλαμπόκι, το Σικιμικό 

οξύ από αστεροειδή Γλυκάνισο, το Ταννικό οξύ 

και ο Ρικινολεϊκός Ψευδάργυρος . Η εξαιρετική 

αποσμητική του δράση συνδυάζεται με την ευ-

χαρίστηση ενός αρώματος που θυμίζει αύρα 

θαλασσινή. Εφαρμόστε το προϊόν και αφήστε 

να απορροφηθεί πριν ντυθείτε.

Άρωμα για 
Αρωματικά Ξύλα

Αναζωογονητικό και γαργαλιστικό, το άρωμα 

του Fiore Dell’ Onda, θα φέρει στο χώρο σας 

μυρωδιές θαλασσινές, χάρη στα Aρωματικά Ξύ-

λα. Το μπουκάλι με το αρωματικό υγρό είναι 

από μόνο του ένα όμορφο διακοσμητικό.   







Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας:  

www.erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

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.





L’ E R B O L A R I OΑποκλειστικός 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


