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Ginepro Nero



 Άκαμπτα, βελονοειδή φύλλα που λογχίζουν 

τον αέρα γύρω τους και σκορπίζουν το πιπεράτο, 

αρρενωπό άρωμά τους.

 Πράσινος όγκος που κινείται με τον άνεμο, λυγίζει 

απαλά, μα ορθώνεται πάλι και αναπτύσσεται  ανάλογα 

με το κλίμα της περιοχής που ζει. 

 Περήφανο δέντρο, δυνατό και ανθεκτικό. με μία 

λέξη, ελεύθερο. Είναι ο Κέδρος Γιουνίπερος (Juni-

perus), γνωστός από την αρχαιότητα για τις σχεδόν 

μυθικές αρετές του, σαν «πνευματική ασπίδα» των 

πραγμάτων που είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο.

 Στο παρελθόν οι ιταλικές οικογένειες φύτευαν 

κοντά στο σπίτι τους έναν Κέδρο, γιατί πίστευαν πως 

τους προστάτευε από την πανώλη και άλλες μεταδοτικές 

ασθένειες. Τους προστάτευε επίσης από τα ερπετά και 

τα άγρια ζώα εξαιτίας των μυτερών του φύλλων. Συχνά 

άφηναν κλαδιά από Κέδρο κρεμασμένα στις πόρτες 

των σπιτιών και των στάβλων, για να διώξουν τα κακά 

πνεύματα και να προστατέψουν έτσι ανθρώπους και 

ζώα.

 Τέλος, στις αγροτικές περιοχές, παραδοσιακά 

έκαιγαν Κέδρους τα Χριστούγεννα κι έπειτα χρησι-

μοποιούσαν το κάρβουνο για μαγικά φίλτρα και 

μαντζούνια.

 Στη L’ Erbolario θελήσαμε να εκφράσουμε αυτή 

την έννοια της «προστασίας», δημιουργώντας μία σειρά 

για να προστατέψουμε την ευεξία και τη ζωντάνια κάθε 

άνδρα.

ΚEΔΡΟΣ 
ΣΗΜΑIΝΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ



ΚEΔΡΟΣ 
ΣΗΜΑIΝΕΙ ΕΝEΡΓΕΙΑ

 Χαρακτηριστικό δέντρο της γης μας, ο Κέδρος 

είναι αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής της ιστορίας και 

της παράδοσής μας. Και όχι μόνο για τελετουργίες με 

άρωμα μαγείας, αλλά και για τις αναγνωρισμένες του 

αρετές, γνωστές ήδη από την αρχαία Αίγυπτο.

 Από αυτό το καταπληκτικό και χρησιμότατο δέντρο, 

χρησιμοποιήθηκαν όλα του τα μέρη.

 Το ξύλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή εργα-

λείων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης, αλλά και 

για το κάπνισμα τροφίμων λόγω του εξαιρετικού του 

αρώματος.

 Οι γαλάζιοι καρποί του είναι γνωστοί για τη στυφή 

και ιδιαίτερα αρωματική τους γεύση και γι’ αυτό χρησι-

μοποιούνται στην κουζίνα σε τρόφιμα, ροφήματα και 

ποτά.

 Και όχι μόνο: από πολύ παλιά οι καρποί του 

χρησιμοποιούνταν για τη διουρητική, αντισηπτική και 

τονωτική τους δράση.

 Ακριβώς γι’ αυτές τις ιδιότητές τους, η L’ Er-

bolario δημιούργησε τη σειρά Ginepro Nero, για το 

δυναμικό σύγχρονο άνδρα που μέσα σε όλες του τις 

δραστηριότητες, θέλει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό 

του.

 Πήραμε το απόσταγμα και το πολύτιμο εκχύλισμα 

από τους καρπούς του Κέδρου και τα συνδυάσαμε με 

εκχυλίσματα από Σουσάμι και Μαύρο Κύμινο. Αυτά 

τα επιλεγμένα δραστικά συστατικά αναζωογονούν την 

επιδερμίδα και την τυλίγουν με το αρρενωπό τους 

άρωμα. 

 Έτσι γεννήθηκε η σειρά Ginepro Nero, με προϊ-

όντα που φροντίζουν και αγκαλιάζουν την ανδρική επι-

δερμίδα, όπως πραγματικά της αξίζει.





Άρωμα

Νότες από καρπούς 
Κέδρου, Γλυκό Πορτοκάλι, 

Ξύλο Κέδρου και Μπέντζαμιν 
Σουμάτρας

Ένα άρωμα που είναι αναζωο-
γονητική ενέργεια χωρίς όρια. 
Μία μυρωδιά ανδρική, θαρραλέα 
και αποφασιστική, που φοριέται 
περήφανα κάθε μέρα.

Σαμπουάν 
και Αφρόλουτρο

Με Μαύρο Κέδρο, 
Σουσάμι και Μαύρο Κύμινο

Πρακτικό προϊόν 2 σε 1, ιδανικό για 
τον καθαρισμό του σώματος και 
των μαλλιών, που αναπληρώνει 
τη χαμένη ενέργεια μετά από μία 
κουραστική ημέρα.
Έτσι αρωματικό και αρρενωπό, με 
νότες από ξύλο και εσπεριδοειδή, 
θα καθαρίσει και θα τονώσει το 
δέρμα και τα μαλλιά με τα επι-
λεγμένα συστατικά του. Φυτικός 
Άνθρακας, Μαύρο Κύμινο, Σου-

σάμι και εκχύλισμα Μαύρου Κέδ-
ρου, προστατεύουν το δέρμα και 
διατηρούν το ιδανικό επίπεδο ε-
νυδάτωσης.

Αφρός Ξυρίσματος

Με Μαύρο Κέδρο, Σουσάμι 
και Μαύρο Κύμινο

Ο Αφρός Ξυρίσματος με τις ανα-
ζωογονητικές του ιδιότητες, προε-
τοιμάζει την επιδερμίδα για ένα 
απαλό ξύρισμα. Η απορροφητική 
δράση του φυτικού Άνθρακα από 
Καρύδα συνδυάζεται με το Α-Bis-
abolol, που προλαμβάνει τους ερε-
θισμούς και επιτυγχάνει ένα απα-
λό ξύρισμα.
Το αποτέλεσμα θα είναι πραγματι-
κά τέλειο αν συνδυαστεί με το After 
Shave της σειράς Ginepro Nero.



After Shave

Με Μαύρο Κέδρο, Σουσάμι 
και Μαύρο Κύμινο

Χρησιμοποιείται μετά το ξύρισμα 
για να εξασφαλίσει ενυδάτωση 
και απαλότητα. Ειδικά επιλεγμένα 
δραστικά συστατικά, όπως το από-
σταγμα από Μαύρο Κέδρο και Έ-
λαιο Μαύρου Κύμινου συνεργά-
ζονται για να ανακουφίσουν την 
επιδερμίδα του προσώπου και 
του λαιμού, ενυδατώνοντάς την 
και σβήνοντας κάθε ερεθισμό. 
Απολαυστική λοσιόν με ξυλώδεις, 
αρρενωπές αρωματικές νότες.

Αποσμητική Λοσιόν

Με Μαύρο Κέδρο, Σουσάμι 
και Μαύρο Κύμινο

Αυτή η ιδιαίτερα αποτελεσματική 
αποσμητική λοσιόν χαρίζει σιγου-
ριά για πολλές ώρες, ακόμα και 
στους πιο δυναμικούς άνδρες. 
Υπεύθυνο για αυτή του τη δράση 
είναι το καινοτόμο φυτικό σύ-
μπλεγμα από Equisetum και Sal-

via. Το απόσταγμα του Μαύρου 
Κέδρου και το Έλαιο του Μαύρου 
Κύμινου προστατεύουν αυτή την 
ευαίσθητη περιοχή, ενώ το Σου-
σάμι και ο φυτικός Άνθρακας έ-
χουν ενυδατική και απορροφητική 
δράση. Με νότες ξυλώδεις και 
ελαφρά πικάντικες.

Αρωματικό Σαπούνι 
Με Μαύρο Κέδρο, Σουσάμι 

και Μαύρο Κύμινο

Γλυκά αρωματισμένο, αυτό το σα-
πούνι έχει όλες τις τονωτικές ι-
διότητες του Μαύρου Κέδρου και 
του Κύμινου, τις απορροφητικές 
του φυτικού Άνθρακα και του 
Ηφαιστειακού Αργίλου, αλλά και 
την ενυδάτωση του Σουσαμιού.

Άρωμα για 
Αρωματικά Ξύλα

Σαν ξέφρενος χορός που ζαλίζει 
την καρδιά και το μυαλό με τις 
στροφές του, αυτό το άρωμα θα 
στροβιλιστεί στα δωμάτια ζωντα-

νεύοντας την ατμόσφαιρα και δίνο-
ντας ρυθμό στον αέρα. Φτάνει να 
βυθίσετε τα ξυλάκια από Ρατάν 
στο αρωματικό διάλυμα και η 
συμφωνία του Μαύρου Κέδρου 
θα διαχυθεί παντού, πικάντικη και 
ξυλώδης, φρέσκια και επίμονη.

Αρωματικό Κερί 
Όλες οι βαθιές πικάντικες νότες, 
σε ένα κερί που θα επιβάλλει τη 
ζεστασιά του στο περιβάλλον. Θα 
στολίσει το χώρο σας και θα τον 
κρατήσει αρωματισμένο για πολύ 
καιρό.

Αρωματικά Σακουλάκια 
για πολλές χρήσεις

Τα Αρωματικά Σακουλάκια Gine-
pro Nero αρωματίζουν διακριτικά 
και με διάρκεια τα συρτάρια, τις 
ντουλάπες, το αυτοκίνητο και - γιατί 
όχι;- την τσάντα του γυμναστηρίου.

Travel Set 
Για το δυναμικό άνδρα που είναι 
πάντα σε κίνηση, ένα πρακτικό 
Beauty Set που περιέχει όλα όσα 
χρειάζεται: το Σαμπουάν, τον Αφρό 
Ξυρίσματος, το Αfter Shave, το 
Άρωμα και ένα ξυραφάκι.



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

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi   erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.


