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ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΩΚΕΑΝΟ
ΑΠΟ Α ΜΜΟΛΟΦΟΥΣ ΤΟ Η ΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Méharées
… Και να ναυαγήσεις θα είναι όμορφα,
σε μία θάλασσα από άμμο! Εδώ, το μονότονο βάδισμα της καμήλας σε οδηγεί μέσα
από μία γη εντελώς παρθένα, αγνή, όπου το σώμα και το πνεύμα σου τρέφονται από τον ήλιο
και την απεραντοσύνη. Οι αισθήσεις γίνονται
ένα με το χώρο, τη σιωπή και το απόλυτο. Σηκώνεται ο αέρας της ερήμου και πλησιάζει το
λυκόφως. Ένα ηλιοβασίλεμα βαμμένο ρόδινο
και χρυσό, ένας ορίζοντας όλο και πιο κοντινός,
έως ότου ανακαλύψεις μία όαση ανάπαυλας.
Εδώ, αφήνεσαι σε ηδονική ανάπαυση, για να
ξαναβρείς τον εαυτό σου και να απολαύσεις την
απόλυτη ευεξία που πάντα ονειρευόσουν. Για να
είσαι πάλι έτοιμος να συνεχίσεις το ταξίδι, μέχρι
την επόμενη όαση. Μέχρι το Méharées, τη νέα
συλλογή προϊόντων ομορφιάς της L’ Erbolario.

Άρωμα
Ατμόσφαιρα καυτή, πικάντικη, ερωτική. Ένα ταξίδι
χωρίς τέλος μέσα στο φως και τα χρώματα της ερήμου.

Αφρόλουτρο
Με εκχύλισμα Χουρμά και Μύρου
Ένας αφρός που η επιδερμίδα σας δεν θα μπορεί να
ξεχάσει. Κλείνει όλες τις ιδιότητες των θησαυρών
της ερήμου. Εκχύλισμα Χουρμά, ενός φρούτου με
υψηλή συγκέντρωση σακχάρων, ιχνοστοιχείων και
βιταμινών. Εκχύλισμα Μύρου, με το αισθησιακό άρωμα, που έχει δράση τονωτική και στυπτική. Γιούκα,
που χάρη στον πολύτιμο χυμό της, εξασφαλίζει τη
μεγαλύτερη απαλότητα με τον πιο βαθύ καθαρισμό.

Κρέμα για το Σώμα
Με εκχύλισμα Χουρμά και Μύρου
Φαντάσου να βρίσκεσαι βυθισμένος στους ατμούς
ενός χαμάμ, με μία μυρωδάτη αίσθηση ευεξίας.
Μετά τον απαλό αφρό του ντους, την τελετουργία
ολοκληρώνει αυτή η υπέροχη κρέμα για το σώμα.
Ανάλαφρη αλλά πραγματικά πολύ πλούσια, χάρη
στα πολύτιμα συστατικά της, Χουρμά, Μύρο, έλαιο
Βαμβακιού, θα κάνει την επιδερμίδα σας απαλή,
μεταξένια και αρωματισμένη από τις μυρωδιές της
ερήμου το ηλιοβασίλεμα.

Αποσμητική Κρέμα
Με εκχύλισμα Χουρμά και Μύρου
Για να διατηρήσει τη φρεσκάδα σας όλη τη μέρα, η
αποσμητική κρέμα Meharèes ανατρέχει σε συστατικά
σίγουρα και αποτελεσματικά. Ενεργοποιούνται έτσι
το υδατικό εκχύλισμα Μύρου, το υδρογλυκερινικό
εκχύλισμα Χουρμά και το έλαιο Βαμβακιού με ιδιό-

τητες στυπτικές, τονωτικές και καταπραϋντικές. Το
Sodio Usnato, που προέρχεται από ένα είδος βελανιδιάς, αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηριδίων που
είναι υπεύθυνα για την αποδόμηση του ιδρώτα και
επομένως τη δυσάρεστη μυρωδιά. Και πάντα, με το
εξωτικό άρωμα από Χίλιες και Μία Νύχτες.

Αρωματικό Σαπούνι
Ένα σαπούνι με αφρό πλούσιο και απαλό, γεμάτο
πολύτιμες δραστικές ουσίες. Μύρο, Χουρμάς και έλαιο Βαμβακιού για ένα δέρμα καθαρό, απαλό και
ελαφρά αρωματισμένο.

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.

