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Ε

ξαιρετικά αγαπητή στις περιοχές της
Ν. Αμερικής αλλά και στην Ευρώπη για
την έμφυτη διακοσμητική της κλίση, η
Πασιφλόρα είναι ένα φυτό με συγκινητική τελειότητα. Μικρά έργα τέχνης με
άψογη τήρηση γεωμετρίας, τα άνθη της,
πληθωρικά σε χρώματα και αποχρώσεις,
τραβoύν αμέσως την προσοχή των πουλιών που πετούν στον ουρανό. Με αυτό
το έξυπνο τέχνασμα, η Πασιφλόρα μεταφέρεται παντού και πολλαπλασιάζεται
σε τοίχους και μάντρες, όπου τυλίγεται
με άναρχες έλικες και γεμίζει καρπούς.

Σε αυτά τα πορτοκαλί, ωοειδή φρούτα,
οφείλει η Πασιφλόρα τη φήμη της. Στο
μαλακό και αρωματικό πολτό του Frutto
della Passione, ή αλλιώς Φρούτου του
Πάθους, οι μπαρίστες όλου του κόσμου
βρήκαν το ιδανικό συστατικό για να δημιουργήσουν τα πιο εξωτικά και δροσερά
κοκτέιλ. Τα άνθη και τα φρούτα της Πασιφλόρας, ενώθηκαν σε αυτή τη σειρά
για το σώμα για να χαρίζουν κάθε μέρα
φρεσκάδα και απαλότητα, με ένα άρωμα
φρέσκο και γλυκό, έναν ύμνο στα πιο
όμορφα καλοκαίρια.

Α ΡΩΜΑ
Φρέσκο και αποπλανητικό όπως τα λουλούδια της Πασιφλόρας, εξωτικό και γλυκό όπως τα φρούτα της, το άρωμα
Frutto della Passione θα προσθέσει γοητεία στη λάμψη της
θηλυκότητας, ανακοινώνοντας
το πέρασμά σας όπου κι αν βρεθείτε.

Α ΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με εκχυλίσματα από άνθη
και φρούτα Πασιφλόρας
Αγκαλιά με το φωτεινό πράσινο
φύλλωμά της, η αυστηρότητα
της τέλειας γεωμετρίας των
λουλουδιών της και η αταξία
των άναρχων ελίκων των φρούτων της συναντιούνται και παντρεύονται. Από αυτό το ζωντανό και εξωτικό φυτό φτιάχνεται το αφρόλουτρο του Frutto della Passione. Στη βαθμονομημένη σύνθεσή του, τα
ήπια επιφανειοδραστικά για
απαλή καθαριστική δράση συνδυάζονται με το εκχύλισμα των
ανθών της Passiflora Incarnata, δροσιστικό και προστατευτι-

κό, και το εκχύλισμα των φρούτων της Passiflora Edulis, μαλακτικό και ενυδατικό.
Όλο μαζί μεταφράζεται σε έναν
αφρό απαλό και αρωματικό,
που μετά από κάθε μπάνιο αφήνει το δέρμα απαλό και λείο,
διακριτικά αρωματισμένο από
το ανθισμένο άρωμα του Frutto
della Passione.

Κ ΡΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ Σ ΩΜΑ
Με εκχυλίσματα από άνθη
και φρούτα Πασιφλόρας
Το άρωμά της, πράσινο και
φρουτώδες, φέρνει στη μνήμη
τους τοίχους που σκαρφαλώνει
και γεμίζει με μία πανδαισία
λουλουδιών τέλειας γεωμετρίας. Πράσινα σαρκώδη φύλλα
και φρούτα με γεύση γλυκόξινη.
Με κάθε εφαρμογή παρέχει στο
δέρμα ουσιώδη θρεπτικά συστατικά, μαλακτικά και αντιγηραντικά. Το έλαιο σπόρων Passiflora Edulis έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ενυδάτωση και
τη διατήρηση της υγρασίας στο

δέρμα, ενώ το έλαιο του Αγιάγκαθου χρησιμοποιείται κυρίως για ελαστικότητα και ανάπλαση.
Το εκχύλισμα που λαμβάνεται
από τα μεγάλα άνθη της Passiflora Incarnata έχει πολύτιμη
αναζωογονητική και προστατευτική δράση, ενώ το εκχύλισμα των φρούτων της Passiflora Edulis προσφέρει σε αφθονία βιταμίνες, άλατα και
σακχαρίτες. Για μία επιδερμίδα

πάντα τονωμένη και φρέσκια,
βελούδινη στην αφή και γλυκά
αρωματισμένη .

Α ΡΩΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΠΟΥΝΙ
Με εκχυλίσματα από άνθη
και φρούτα Πασιφλόρας
Η Πασιφλόρα αποδίδει ατόφια
σε αυτό το σαπούνι την καλοκαιρινή ζωντάνια της. Τα εκχυλίσματα από τα άνθη και τα
φρούτα της ανανεώνουν την επιδερμίδα, ενώ το Έλαιο από
τους σπόρους της φροντίζει να
είναι το δέρμα μετά από κάθε
χρήση λαμπερό και βελούδινο
στην αφή. Και όλα αυτά, με το
γλυκόξινο και λουλουδένιο άρωμα του Frutto della Passione.

Α ΡΩΜΑ ΓΙΑ
Α ΡΩΜΑΤΙΚΑ Ξ ΥΛΑ
Το φρέσκο και εξωτικό άρωμα
του Frutto della Passione θα
πλημμυρίσει το σπίτι σας, χάρης
σε αυτά τα αρωματικά ξυλάκια.
Χωρίς την παρουσία φωτιάς, το
άρωμα διαχέεται στους χώρους
σας σταθερά και για πολύ καιρό. Το σπάνιο άρωμα της Πασιφλόρας θα δημιουργήσει ένα
περιβάλλον φρέσκο και ευχάριστο. Οι μυρωδιές της κουζίνας
και της κλεισούρας θα είναι
παρελθόν. Τώρα, το άρωμα του
σπιτιού σας θα θυμίζει πράσινα,
ήρεμα, ζεστά καλοκαίρια.

Α ΡΩΜΑΤΙΚΑ

Σ ΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ Σ ΥΡΤΑΡΙΑ
Για να γεμίσουν τα συρτάρια
σας αρώματα καλοκαιρινά, τα
αρωματικά σακουλάκια μάζεψαν όλες τις αρωματικές νότες
της γλυκιάς Πασιφλόρας.

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.

