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),

• 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.

• 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,

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας:

www.erbolario.com

Βρείτε μας:
L’erbolario Greece
@erbolarioita
erbolariolodi

erbolario_greece
+erbolario
erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

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

L’ERBOLARIO

Απόλυτη απαλότητα
Φυσική αποτελεσματικότητα
Υψηλή ποιότητα
Για τους μικρούς, μας αρέσει
να σκεπτόμαστε σαν μεγάλοι.

την Il Giardino dei Piccoli (Ο Κήπος
των Μικρών). Χάρη στην εξελιγμένη και
ενημερωμένη έρευνα των εργαστηρίων
μας, αυτή η σειρά έχει εξαιρετικά υψηλά
standards αποτελεσματικότητας, ποιότητας, ασφάλειας, αλλά και ευχαρίστησης

Τα μικρά είναι ακαταμάχητα έτσι ακριβώς

χρήσης!

όπως είναι και δεν έχουν ανάγκη από
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κανένα καλλυντικό για να φαίνονται

επιλεγμένες φυτικές πρώτες ύλες. Χρησι-

όμορφα.

μοποιώντας μόνο πραγματικά άριστα

Για τις πρώτες τους περιποιήσεις χρει-

συστατικά και εκχυλίσματα από φυτά

άζονται κάποια βασικά προϊόντα, σχεδια-

βιολογικής καλλιέργειας, δημιουργήσαμε

σμένα όμως έτσι ώστε να απαντούν στις

συνθέσεις τόσο ισορροπημένες, στοχο-

ανάγκες τους, γιατί η επιδερμίδα τους είναι

ποιημένες και ασφαλείς, που αποδει-

τόσο απαλή και βελούδινη, όσο ντελικάτη

κνύονται μεγάλοι σύμμαχοι στην προστα-

και ευάλωτη. Για τους μικρούς λοιπόν, η

σία και την περιποίηση της επιδερμίδας

L’Erbolario δημιούργησε μια ειδική σειρά

των μικρών.

Το Γαλάκτωμα Καθαρισμού

Το Αφρόλουτρο

Με Καλέντουλα, Χαμομήλι και Μολόχα

Με Καλέντουλα, Ρύζι και Μολόχα

Ένα γαλάκτωμα καθαρισμού κρεμώδες και φίνο,
εμπλουτισμένο με μαλακτικά και καταπραϋντικά
στοιχεία. Ανάμεσα σε δύο μπάνια, πρέπει να
καθαρίσουμε αρκετές φορές την επιδερμίδα του
μωρού, στην ουσία κάθε φορά που αλλάζουμε
την πάνα του. Το γαλάκτωμα καθαρισμού, είναι
πολύ πρακτικό, γρήγορο και χωρίς τις συνέπειες
του κλασικού τρόπου καθαρισμού. Συμβάλλει στο
να διατηρηθεί ανέπαφο το υδρολιπιδικό φιλμ
της τρυφερής επιδερμίδας του και αποτρέπει τη
συνεχή υγρασία, τους ερεθισμούς και την αίσθηση
δυσφορίας.
Χρήση: εφαρμόστε μικρή ποσότητα από το γαλάκτωμα σε ένα μεγάλο κομμάτι βαμβάκι
και καθαρίστε με απαλές κινήσεις. Δεν είναι
απαραίτητο να ξεβγάλετε με νερό, αφού το συχνό
πλύσιμο μπορεί να αφυδατώσει την ευαίσθητη
επιδερμίδα του μωρού.

Η ιδιαίτερη ευαισθησία του δέρματος των μικρών
που δεν έχει ακόμα αναπτύξει το αμυντικό του
σύστημα, επιβάλλει τη χρήση ειδικών καθαριστικών. Γι΄αυτό, το αφρόλουτρό μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένο με μία εξαιρετικά ήπια καθαριστική βάση. Η σύνθεσή της αποτελείται από
φυτικά συστατικά σακχαρώδους προέλευσης,
εμπλουτισμένη με Πρωτεΐνες Ρυζιού ικανές να
δημιουργήσουν μία προστατευτική μεμβράνη
και με εκχυλίσματα Μολόχας και Καλέντουλας
γνωστές για τις καταπραϋντικές τους ιδιότητες.
Χρήση: Μία μικρή ποσότητα προϊόντος μέσα
στο νερό του μπάνιου, δημιουργεί ένα μαλακό
αφρό ελάχιστα αρωματισμένο, που καθαρίζει με
απόλυτη απαλότητα και αφήνει μία ευχάριστη
αίσθηση καθαριότητας.

Η Προστατευτική Κρέμα

Το Σαμπουάν

Το ΄Αρωμα

Ο Λευκός Αφρός

Με Καλέντουλα, Βούτυρο Καριτέ και Μολόχα

Με Καλέντουλα, Ρύζι και Μολόχα

Με Καλέντουλα, Μήλο και Μολόχα

Μία κρέμα πλούσια σε βιταμίνες και μαλακτικά
συστατικά που τρέφει, μαλακώνει και διατηρεί
ελαστική την επιδερμίδα του παιδιού. Εφαρμόζεται
σε λεπτό στρώμα και δημιουργεί μία προστατευτική μεμβράνη που προστατεύει από το κρύο και
τον αέρα. Η σύνθεσή του ενδείκνυται ιδιαίτερα
για την πρόληψη ερεθισμού και σκασίματος
στο ντελικάτο δέρμα του νεογνού, χάρη σε μία
ομάδα αποτελεσματικών συστατικών όπως το
προστατευτικό βιολογικό εκχύλισμα Καλέντουλας,
το καταπραϋντικό βιολογικό εκχύλισμα Μολόχας
και το θρεπτικό Βούτυρο Καριτέ.
Χρήση: Εφαρμόστε ικανή ποσότητα κρέμας στο
πρόσωπο και το σώμα του μωρού σας, επιμένοντας
στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν συχνότερα ερεθισμούς.

‘Ενα απαλότατο αγνό σαμπουάν που σέβεται τα
μεταξένια μαλλάκια του μωρού σας και τα αφήνει
καθαρά και λαμπερά. Βασισμένο στα βιολογικά
εκχυλίσματα Μολόχας, Καλέντουλας και στις
Πρωτεΐνες Ρυζιού, καθαρίζει απαλά χωρίς να
αφαιρεί το σμήγμα του τριχωτού της κεφαλής που
σ΄ αυτή την ηλικία είναι ακόμα ελλιπές.
Χρήση: Βρέξτε τα μαλλάκια του παιδιού και
εφαρμόστε μικρή ποσότητα του σαμπουάν που
έχετε διαλύσει προηγουμένως σε λίγο νερό. Κάντε
ελαφρύ μασάζ και ξεβγάλτε αποφεύγοντας την
επαφή με τα μάτια.

Τονωτικό, δροσιστικό, χωρίς αλκοόλ
Με άνθη Καλέντουλας, Χαμομηλιού,
Πορτοκαλιού και Μολόχας

Για να ολοκληρώσετε την τουαλέτα τους, να τα
φρεσκάρετε, να τα ανακουφίσετε μετά από έναν
περίπατο ή μία ζεστή μέρα στον ήλιο ή απλά να τα
αρωματίσετε, επιλέξαμε ένα άρωμα καθάριο από
άνθη Πορτοκαλιάς αναμειγμένο με Χαμομήλι.Τα
υπόλοιπα συστατικά όπως Πρωτεΐνες Ρυζιού και
βιολογικά εκχυλίσματα Μολόχας, Καλέντουλας
και Χαμομηλιού βοηθούν το δέρμα να διατηρηθεί
απαλό, ενώ η πλήρης απουσία αλκοόλ αποκλείει
τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Αξίζει να το δοκιμάσετε!

Ένας ανάλαφρος, αέρινος αφρός με τον οποίο
λατρεύουν να παίζουν τα παιδιά και που είναι
αναμφισβήτητα η πιο ενδεδειγμένη συνταγή
για να καθαρίσουμε με τη μέγιστη απαλότητα
την ευαίσθητη επιδερμίδα και τα μαλλάκια των
πιο μικρών. Η εξαιρετική ικανότητα καθαρισμού αυτής της συνταγής, εξασφαλίζεται από
τα επιφανειοδραστικά αμινοξέα Μήλου, που
δημιουργούν ένα μαλακό λευκό αφρό που διακρίνεται για την πολύ καλή ανεκτικότητά του.
Καθοριστική στη σύνθεσή του είναι, η ενυδατική
και μαλακτική δράση των βιολογικών εκχυλισμάτων Μολόχας και Καλέντουλας. Και για να
διατηρήσουμε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στην
βρεφική επιδερμίδα, επιλέξαμε πρωτεΐνες Ρυζιού
που «ντύνουν» το δέρμα και τα μαλλιά του μ΄ ένα
αόρατο προστατευτικό φιλμ.
Χρήση: Μικρή ποσότητα προϊόντος στο νερό
του μπάνιου ή στο σφουγγάρι, είναι αρκετή για
να δημιουργήσει πλούσιο και απαλό αφρό που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σαν σαμπουάν.

Τα Μαντηλάκια καθαρισμού

Η Προστατευτική Πομάδα

Με Καλέντουλα, Μολόχα, Ρύζι και Χαμομήλι

Με οξείδιο Ψευδαργύρου, Καλέντουλα, Χαμομήλι
και Βούτυρο Καριτέ

Απαλά σαν την ευαίσθητη επιδερμίδα του μωρού,
αυτά τα πρακτικά και πολύ χρήσιμα μαντηλάκια
φτιαγμένα από ένα πρωτότυπο υλικό που μοιάζει
με ύφασμα αλλά δεν είναι, είναι αναντικατάστατα
για τον καθαρισμό του παιδιού στη διάρκεια της
ημέρας. Κάθε μαντηλάκι είναι εμποτισμένο με
ένα υγρό γαλάκτωμα με πολλά φυτικά δραστικά
συστατικά. Η ενυδατική και προστατευτική δράση
της βιολογικής Καλέντουλας, συνδυάζεται με
την καταπραϋντική και μαλακτική δράση του
βιολογικού εκχυλίσματος της Μολόχας.
Οι πρωτεΐνες Ρυζιού, αφήνουν στο δέρμα ένα
αόρατο προστατευτικό φιλμ που το προστατεύει
από την αφυδάτωση, ενώ το βιολογικό εκχύλισμα
Χαμομηλιού το δροσίζει και το απαλύνει. Αυτά
τα μαντηλάκια διευκολύνουν πολύ το άλλαγμα
της πάνας και σας βοηθούν να καθαρίσετε το
πρόσωπο και τα χεράκια του όταν βρίσκεστε εκτός
σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα.
Χρήση: Τραβήξτε ένα ή περισσότερα μαντηλάκια
όποτε τα χρειάζεστε και βεβαιωθείτε ότι μετά τη
χρήση, κλείσατε καλά τη συσκευασία.

Αυτή η πλούσια Πομάδα, είναι αποδεδειγμένα η
απόλυτη προστασία του δέρματος του μωρού σε
κάθε αλλαγή πάνας. Η ισορροπημένη σύνθεσή
της περιέχει οξείδιο Ψευδαργύρου που δημιουργεί
μία ασπίδα προστασίας ανάμεσα στην επιδερμίδα
του και στους διάφορους ερεθιστικούς παράγοντες,
σέβεται το ph του δέρματος και αφήνει την επιδερμίδα του να αναπνέει ελεύθερα. Τα βιολογικά εκχυλίσματα Καλέντουλας, Χαμομηλιού και Βούτυρου
Καριτέ, καλύπτουν όλες τις ανάγκες της βρεφικής
επιδερμίδας. Στη σύνθεση περιλαμβάνονται πολλά
ακόμα φυτικά συστατικά, κάνοντας την ιδανική για
την πρόληψη ερεθισμών και συγκαμάτων στην
περιγεννητική περιοχή που προκαλούνται από
την αναπόφευκτη επαφή με τα ούρα και τη συνεχή
τριβή με την πάνα.
Χρήση: Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα της πομάδας
με κάθε αλλαγή της πάνας. Το προϊόν εφαρμόζεται
χωρίς μασάζ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
παχύ στρώμα και να απομονώσει την ευαίσθητη
επιδερμίδα του από τους εξωτερικούς παράγοντες.

Το Λάδι
Με Έλαια Βαμβακιού, Γλυκού Αμύγδαλου,
Φλοιού από Ρύζι και Ηλίανθου

Να ένα λάδι που θα γίνει ο αληθινός φίλος του
μωρού σας! Αυτή η συνταγή των εργαστηρίων
L’Erbolario είναι μία εκπληκτική πηγή τροφής για
την τόσο ευαίσθητη επιδερμίδα του. Η εξαιρετική
μαλακτική δράση του ελαιώδους εκχυλίσματος
της Καλέντουλας συνεργάζεται με 4 ευγενή έλαια:
έλαιο βιολογικού Ηλίανθου, έλαιο φλοιού Ρυζιού,
έλαιο Γλυκού Αμύγδαλου και έλαιο Βαμβακιού. Το
έργο τους είναι να μαλακώσουν την επιδερμίδα, να
δημιουργήσουν ένα φραγμό στους ερεθιστικούς
εξωτερικούς παράγοντες, να επαναφέρουν το
υδρολιπιδικό φιλμ και να δώσουν ελαστικότητα,
εμποδίζοντας την αφυδάτωση. Το Βούτυρο Καριτέ,
με πολύ σημαντική περιεκτικότητα σε βιταμίνες,
καταπραύνει κοκκινίλες και ερεθισμούς. Στο τέλος,
αυτό το λάδι θα είναι ο γλυκός πρωταγωνιστής
ευχάριστων ενυδατικών μασάζ μετά το μπανάκι
του για να χαλαρώσετε υπέροχα εσείς και το μωρό
σας.
Χρήση: Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σ’ ένα βαμβάκι ή στην παλάμη του χεριού και κάντε μασάζ

στην επιδερμίδα του σώματος - και αν θέλετε και
στο τριχωτό της κεφαλής - μέχρι να απορροφηθεί
εντελώς, αποφεύγοντας την επαφή με τα μάτια.

Τα Αρωματικά σακουλάκια
για τα συρτάρια
Αφαιρέστε το προστατευτικό περιτύλιγμα και
τοποθετήστε τα αρωματικά σακουλάκια ανάμεσα
στα πράγματά του. Η γλυκιά, τρυφερή μυρωδιά
τους θα αρωματίσει απαλά τα ρουχαλάκια του.

Ασφάλεια και ποιότητα
για το μωρό σας

Η L’ Erbolario αγαπά
τα παιδιά σας

Όλα τα προϊόντα της σειράς «Giardino dei
Piccoli», σχεδιάστηκαν από την L’ Erbolario για
να ικανοποιήσουν τις πολύ ιδιαίτερες ανάγκες του
ευαίσθητου δέρματος του μωρού.
Τα συστατικά τους επιλέχθηκαν σε σχέση με την
μέγιστη καθαρότητά τους και την εξαιρετική τους
ποιότητα. Οι δραστικές ουσίες επιλέχτηκαν μεταξύ
εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν για αιώνες από
τον άνθρωπο και επομένως έχουν αποδείξει την
αναμφισβήτητη αποτελεσματικότητα αλλά και την
ασφάλεια χρήσης τους.
Η προετοιμασία και η συσκευασία τους ακολουθούν τους πιο αυστηρούς κανόνες υγιεινής,
ενώ κάθε παρτίδα υπόκειται σε σχολαστικούς
μικροβιολογικούς και φυσικο-χημικούς ελέγχους,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η
ποιότητά τους. Αυστηρές κλινικές μελέτες που
πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας
επιβεβαιώνουν την άριστη ανεκτικότητα για το
κάθε τελικό προϊόν.

- Ανεκτικότητα στο δέρμα δοκιμασμένη σε συνεργασία με Δερματολόγους και Παιδιάτρους.
- Αποκλεισμός από τις συνθέσεις 7 μετάλλων
(Νικέλιο, Μόλυβδος, Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Αντιμόνιο και Χρώμιο), έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης αλλεργίας και να προστατευτούν και τα πιο ευαίσθητα δέρματα.
- Συνθέσεις που υπόκεινται σε αυστηρότατα
test in vitro και in vivo, για να αποδειχθεί η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους. Οι
αξιολογήσεις των ερευνών πραγματοποιούνται
στο τμήμα Εφαρμοσμένης Ιατρικής και Ιατρικής
Θεραπείας του Πανεπιστήμιου της Παβίας.
- Αναγνωρισμένη ευχαρίστηση χρήσης σε δοκιμές
στις οποίες πήραν μέρος 50 μαμάδες.

