Tρυφερή και
ελπιδοφόρα

Ακόμη και μόνο για τη φινέτσα του ονόματός
της, θα μπορούσε κανείς να ερωτευτεί την
Ίριδα.
Αρκεί να ανακαλέσεις στο νου, τους αμέτρητους
τόνους και τις αποχρώσεις της πολύχρωμης
Ίριδας.
Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη Ίριδα σημαίνει
ουράνιο τόξο. Ίρις ονομαζόταν και η λαμπερή θεά με τα χρυσά φτερά, η ουράνια αγγελιοφόρος των θεών, που ο Όμηρος την ονόμαζε
«νοτισμένη με δροσιά».
Οι αρχαίοι μυθογράφοι την ταυτίζουν με το
ουράνιο τόξο (μορφή με την οποία παρουσιαζόταν στους θνητούς) και ο Βιργίλιος στην
Αινειάδα του, τη χαρακτηρίζει «στολίδι του
ουρανού».

Έχοντας επίγνωση της θείας συγγένειας,
ανατέθηκε στην Ίριδα το γλυκό έργο της
ανακοίνωσης των πιο ευτυχισμένων και χαρμόσυνων ειδήσεων.
Ειδήσεις που η Ίριδα συνόδευε με το απαλό
και ανοιξιάτικο άρωμά της, άρωμα που θύμιζε
στον ποιητή Govoni το χρώμα του ουρανού.
Ένα ανοιξιάτικο λουλούδι που αναγγέλλει την
χαρούμενη Άνοιξη.

Μακρινή καταγωγή
Είναι μία πολύ παλιά ιστορία η καταγωγή της. Οι
Αιγύπτιοι, τον 15ο π.Χ. αιώνα, χρησιμοποιούσαν
τις ρίζες της στην Ιατρική, ενώ οι όμορφες Αιγύπτιες
την ανάλαφρη πούδρα της για να αρωματίσου το
σώμα τους, αλλά και για να φτιάξουν ερωτικά φίλτρα. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε,
στο ναό του Άμμωνα στη Θήβα, μια Ίριδα Oncocyclus, που αναπαρίσταται σε ένα ανάγλυφο αφιε-

ρωμένο στον Τούθμωσις τον Πρώτο, χάρη στον
οποίο η Ίριδα εισήχθη από τη Συρία στην Αίγυπτο.
Έχει επομένως ασιατική προέλευση και είναι,
μαζί με την Παιωνία και το Χρυσάνθεμο, εθνικό
λουλούδι της Ιαπωνίας. Καλλιεργείται από τους
Μωαμεθανούς στα κοιμητήριά τους, επειδή αντιπροσωπεύει την ελπίδα για τη μετά θάνατον ζωή.
Και παρόλο που ήταν ο Καρλομάγνος ο οποίος επέβαλλε την καλλιέργειά της στη Γαλλία,
πιστώνεται στους Άραβες η εισαγωγή της μέσω της
Ισπανίας, που στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου.
Το έμβλημα της Φλωρεντίας, ο Κρίνος, αρχικά ήταν
μία Ίριδα. Μία κόκκινη Ίριδα. Πέρασε στην αντίληψη του κόσμου σαν Κρίνος εξαιτίας του χρώματός
της, μια και δεν υπάρχουν κόκκινες Ίριδες στη
φύση.
Το λάθος επαναλαμβάνεται στο όνομα ενός λουλουδιού που τόσο αγάπησε η Γαλλία: και πάλι,

ο κρίνος της Γαλλίας δεν είναι παρά μία Ίριδα.
Λέγεται ότι ο βασιλιάς Louis VII, μετά από μία
νικηφόρα μάχη και βλέποντας έναν κάμπο ανθισμένο με κίτρινες Ίριδες, έκανε την Ίριδα έμβλημα της βασιλείας του.
Το λουλούδι βαπτίστηκε λοιπόν ξανά με το όνομα
του μονάρχη, fleur de Luis, αλλά η ομοιότητα
στην προφορά, σύντομα, έκανε την Ίριδα να συγχέεται με τον Κρίνο - fleur de Lys στα γαλλικά.

Άρωμα
Ένα μοναδικό άρωμα πούδρας θα
σηματοδοτεί τον αέρα στο πέρασμά
σας, αν αφήσετε αυτό το αισθησιακό και μεθυστικό άρωμα να σκορπίσει πάνω σας όλες τις υπέροχες
αρωματικές νότες της Ίριδας.

σας αγκαλιάσει. Σαγήνη και απόλαυση για όλες τις αισθήσεις μετά
το μπάνιο ή το ντους.
Το μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα
του Ελαιολάδου, πολύτιμο συστατικό που μπορεί να καταπολεμήσει
αποτελεσματικά τη γήρανση του
δέρματος και τα εκχυλίσματα Ίρι-

Αφρόλουτρο

δας και Αλθαίας, με μαλακτικές

Δύο, τρεις κουταλιές της σούπας

και δροσιστικές ιδιότητες, θα θρέ-

στο νερό του μπάνιου ή απευθείας

ψουν, θα ενυδατώσουν και θα προ-

στο σφουγγάρι αν προτιμάτε ένα

στατέψουν το δέρμα, έτσι ώστε να

ντους, θα δημιουργήσουν πο-

επιστρέψει η λάμψη του σε όλο το

λύ και απαλό αφρό, που θα α-

φυσικό της μεγαλείο.

γκαλιάσει το σώμα σας με το
μ ε θ υ σ τ ι κ ό και αισθησιακό ά-

Αποσμητική Κρέμα

ρωμα της Ίριδας. Χάρη στην
παρουσία των αμινοξέων Σιταριού,

Με Εκχυλίσματα
Ίριδας και Αλθαίας

που εξασφαλίζουν έναν απαλό

Αυτή η αποσμητική κρέμα αποδε-

καθαρισμό και τα μαλακτικά και

δειγμένης αποτελεσματικότητας,

δροσιστικά εκχυλίσματα Ίριδας

θα διατηρήσει τη φρεσκάδα και το

και Αλθαίας, το δέρμα σας θα μεί-

άρωμά σας.

νει λείο και μεταξένιο.

Χωρίς να διαταράσσεται η φυσική
ισορροπία του δέρματος, τα άλατα

Κρέμα Σώματος

του Αργιλίου εξουδετερώνουν τις

Μία κρέμα σώματος, πλούσια και

αρνητικές συνέπειες της εφίδρω-

βουτυρένια στην αφή, με έντονο

σης, ενώ το Νάτριο που προέρ-

και αισθησιακό άρωμα που θα

χεται από «δασική Βαλανιδιά» ανα-

στέλλει απαλά τη μικροβιακή

θυστικό και αισθησιακό άρωμα

ανάπτυξη και ως εκ τούτου την

φυσικής πούδρας της Ίριδας.

αποδόμηση του ιδρώτα. Όλα, με το

Μοιάζει με μία ρευστή και απαλή

μεθυστικό άρωμα της χαριτωμένης

κρέμα αυτό το Υγρό Ταλκ, που

Ίριδας.

δεν αφήνει ίχνη στα ρούχα και
στο δέρμα. Θα μεταμορφωθεί

Υγρό Ταλκ

στα δάχτυλά σας, για να δροσίσει

Ιδανικό για όσους αγαπούν την

και να στεγνώσει τέλεια το δέρμα

αίσθηση της φρεσκάδας και απα-

σας. Έτσι, το δέρμα γίνεται α-

λότητας που χαρίζει το ταλκ, αλλά

παλό και βελούδινο, χάρη στο με-

που αδυνατούν να αποδεχθούν τις

ταξένιο και απορροφητικό άμυλο

«σκονισμένες» πτυχές του.

Ταπιόκας και καλά ενυδατωμένο,

Μία καινοτόμος και ιδιαίτερα

χάρη στα δροσιστικά εκχυλίσματα

πρακτική καλλυντική μορφή του,

Ίριδας και Αλθαίας.

κατάλληλα παντρεμένη με το με-

Σαπούνι
Ένα σαπούνι του οποίου ο απαλός
και πυκνός αφρός, θα χαρίσει

Αρωματικά Σακουλάκια
για Συρτάρια και
Ντουλάπες

στο δέρμα σας μία ευχάριστη

Τα Αρωματικά Σακουλάκια θα

αίσθηση φρεσκάδας, χάρη στα

προσφέρουν όλο το άρωμά τους

εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας,

στα συρτάρια και τις ντουλάπες σας

προσφέροντάς σας τις αισθησιακές

και θα αφήσουν την προσωπική

αρωματικές της νότες.

σας σφραγίδα.

Άρωμα για Αρωματικά
Ξύλα
Γλυκιά και ευαίσθητη, φρέσκια
και χαλαρωτική, η μυρωδιά της
Ίριδας στο «χρώμα του ουρανού»
σε κάθε εποχή θα κατακλύσει τα
δωμάτιά σας, χάρη στα Αρωματικά
Ξύλα. Φίνο διακοσμητικό στοιχείο
και ταυτόχρονα πρακτικό αρωματικό χώρου.

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-AEMIL-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:
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Η φυσική ιταλική ομορφιά.
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