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ζευγάρι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πεθάνουν μαζί 

και να μην χωριστούν ποτέ.

Έτσι μία μέρα, η Βαυκίς μεταμορφώθηκε σε Βελα-

νιδιά και ο Φιλήμων σε Φτελιά, μένοντας για πάντα 

μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ένας συμβολισμός ιδιαί-

τερα αγαπητός και στους πληθυσμούς της Β. Ευρώπης 

όπου συχνά φυτεύουν ένα νέο φυτό Τίλιου στον κήπο 

των νεόνυμφων την ημέρα του γάμου τους για καλή 

τύχη και γονιμότητα.

Ένα δέντρο μεγαλειώδες
 από κάθε άποψη

Από τα παλιά χρόνια, αυτό το εκπληκτικό δέντρο 

θεωρούνταν ιερό στις χώρες της Β. Ευρώπης και των 

Άλπεων. Γι’ αυτό, κάτω από τον ίσκιο του οι άνθρωποι 

απέδιδαν δικαιοσύνη και επέλυαν διαφορές μεταξύ 

των κατοίκων, ενώ τελούσαν τελετές και θυσίες για να 

διώξουν τα κακά πνεύματα. 

Το περήφανο δέντρο του Τίλιου, στο παρελθόν 

Το σαγηνευτικό άρωμά της προαναγγέλλει τον 

ερχομό του καλοκαιριού. Φλαμουριά, Τιλιά, Φιλύρα ή 

Φτελιά, δέντρο δυνατό και επιβλητικό. Η ιστορία του 

ταυτίζεται με μύθους και παραδόσεις που σε ταξιδεύουν 

με τα φτερά του ανέμου όπως το όνομά της: Φτελιά ή 

Πτελέα, από την ελληνική λέξη «πτερόν». Ονομάστηκε 

έτσι από το φύλλο στο μίσχο του άνθους της, που είναι 

προσκολλημένο στον καρπό της και τον βοηθάει να 

πετά πολύ μακριά από το δέντρο.

Μεγάλοι και ευγενείς είναι και οι συμβολισμοί που 

συνδέονται με το Τίλιο. Ειδικά για την ικανότητά του 

να ζει τόσο πολύ, μέχρι και 1.000 χρόνια, θεωρείται 

σύμβολο μακροβιότητας. Αλλά όχι μόνο, καθώς 

συμβολίζει και τη συζυγική αγάπη. Σύμφωνα με 

την ελληνική μυθολογία, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, η 

Βαυκίς και ο Φιλήμων, πολύ ερωτευμένοι ο ένας με 

τον άλλο, υποδέχθηκαν με ευχαρίστηση το Δία και 

τον Ερμή, οι οποίοι μεταμφιεσμένοι σε οδοιπόρους 

χτύπησαν την πόρτα τους και ζήτησαν φιλοξενία. Οι 

δύο θεοί αποφάσισαν λοιπόν να ευχαριστήσουν το 



προανήγγειλε την παρουσία ενός κάστρου ή μίας έπαυ-

λης, καθώς θεωρείτο προστάτης των αριστοκρατικών 

κατοικιών. Ένα από τα μνημειώδη δείγματα είναι αυτό 

του Samueus, ένα δέντρο φυτεμένο το μακρινό 1436, 

με σημερινή περιφέρεια κορμού εννέα μέτρων και 

ύψος είκοσι.

Και στο Βερολίνο, η επιβλητικότητα αυτού του 

δέντρου εκτιμάτο ιδιαίτερα, τόσο που ο Φρειδερίκος  

Γουλιέλμος της Πρωσίας για να συνδέσει το κάστρο 

του με το κυνηγητικό πάρκο του Tiegarten, έβαλε 

να φτιάξουν μία λεωφόρο ενός χιλιομέτρου που την 

ονόμασε Unter Den Linden (κάτω από τις Τιλιές), 

καθώς φυτεύτηκαν εκατέρωθεν επιβλητικές σειρές από 

Τιλιές. Αυτή η λεωφόρος διευρύνθηκε αργότερα από 

το Φρειδερίκο το 1700 και έγινε ένας από τους ακριβούς 

δρόμους της πόλης. Ωστόσο και στο μακρινό παρελθόν 

οι αρετές του Τίλιου ήταν γνωστές και σεβαστές, γιατί 

όπως είχε επισημάνει και ο φυσιοδίφης Duchartre, 

κάθε μέρος αυτού του ευγενούς φυτού αποδεικνύεται 

εξαιρετικά χρήσιμο.

Ήδη από την αρχαιότητα, οι Έλληνες έκαναν χρή-

ση των εξαιρετικών ηρεμιστικών και χαλαρωτικών  

ιδιοτήτων των λουλουδιών του Τίλιου και χρησι-

μοποιούσαν το λεγόμενο βιβλίο, δηλαδή το μέρος 

του δέντρου ανάμεσα στο φλοιό και το ξύλο, για να 

παράγουν χαρτί. Ήξεραν επίσης να εξάγουν από 

το φλοιό που μούσκευαν στο νερό για πολύ καιρό, 

μία πρώτη ύλη για την κλωστοϋφαντουργία, ενώ οι 

Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τα φύλλα για ζωοτροφή, 

κάτι που συνηθίζεται ακόμα στη Β. Ευρώπη. Μα δεν 

έχουμε τελειώσει ακόμα. Στο παρελθόν, ο χυμός και τα 

άνθη του Τίλιου χρησίμευαν στην παραγωγή ζάχαρης 

και σοκολάτας. Σήμερα, σε πολλές χώρες το αφέψημα 

του Τίλιου με την ελαφριά ηρεμιστική του δράση, 

προτιμάται από εκείνο του χαμομηλιού. Από το φλοιό 

λαμβάνονται επίσης ωραιότατες μακριές ίνες για την 

ύφανση ταπέτων και καλαθιών. Επιπλέον, το ξύλο 

του χρησιμοποιείται για την κατασκευή επίπλων και 

μουσικών οργάνων, αλλά και στη γλυπτική.

Τέλος, τα άνθη του είναι τα αγαπημένα των μελισσών, 

γιατί δίνουν το νέκταρ από το οποίο παράγεται ένα 

γευστικότατο και ιδιαίτερα αρωματικό μέλι. 



Πόσα οφέλη κάτω από 
τον ίσκιο της Φλαμουριάς!

Ανακαλύψαμε τόσους συμβολισμούς δεμένους με 

το Τίλιο. Αλλά υπάρχει μία εικόνα, ή ίσως μία αί-

σθηση που ενώνει όλους όσοι θα βρεθούν κάτω από 

τη σκιά αυτού του ευγενούς δέντρου. Μία αίσθηση 

γαλήνης, αυτοσυγκέντρωσης και πάνω από όλα ήρεμης 

ευφορίας: κάτω από τη μεγάλη, φιλόξενη φυλλωσιά 

του, μία ανεκτίμητη ευχαρίστηση όταν βρίσκουμε 

καταφύγιο τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Από αυτή την πράσινη ανάπαυλα, ανανεωτική και 

δροσιστική, δεν ωφελείται μόνο ο οργανισμός μας. 

Και το πνεύμα μας μοιάζει να απορροφά την ήρεμη 

ενέργεια που ρέει από αυτό το μνημείο της φύσης 

επιτρέποντάς μας, μέσα σ’ αυτή την όαση φρεσκάδας, 

να ξαναβρούμε τη ζωντάνια μας και να ψάξουμε μέσα 

μας νέες δυνάμεις.

Το να ξαναβρεί κανείς τη φυσική του υγεία κάτω από 

την ήσυχη σκιά του Τίλιου είναι μία πραγματικότητα. 

Το ίδιο συμβαίνει όμως και στην επιδερμίδα μας, χάρη 

στην αρωματική σειρά σώματος Ombra di Tiglio (Σκιά 

του Τίλιου).  

Οι μελέτες επικεντρώθηκαν στα άνθη του Τίλιου, 

από τα οποία η L’ Erbolario απέσπασε ένα πολύτιμο 

εκχύλισμα με εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 

που αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσματικές στον έλεγχο 

της πρόωρης γήρανσης.

Μία δραστική ουσία της όποιας η αποτελεσματικότη-

τα ενισχύεται και από άλλα φυτικά συστατικά, για να 

αυξηθεί η πυκνότητα, η απαλότητα και η ελαστικότητα 

των δερματικών ιστών.

Σε πλήρη αρμονία με την αίσθηση φρεσκάδας που 

χαρίζει το φύλλωμα του εντυπωσιακού Τίλιου, ακόμα 

και το άρωμα αυτών των συνθέσεων έχει τη δυνατότητα 

να ενορχηστρώσει μία δροσιστική συμφωνία από 

πράσινες και ζωτικές νότες, τόσο ακαταμάχητα 

χαλαρωτικές και ευχάριστες, όσο και η σκιερή γαλήνη 

που απολαμβάνουμε κάτω από αυτό το μεγαλόπρεπο 

δέντρο. Ένα άρωμα που κατακτά τις γυναίκες, αλλά 

επιλέγεται και από τους άντρες.



ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

Με εκχύλισμα Τίλιου

Αυτό το απαλό, κρεμώδες 

γαλάκτωμα, είναι φτιαγμένο 

για τη διατήρηση της ομορφιάς 

του δέρματος. Στην σύνθεσή 

του, το εκχύλισμα του Τίλιου 

ενώνει τη δύναμή του με τη 

Βιταμίνη Ε από Σόγια, για να 

δώσουν το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα και να ελέγξουν 

την πρόωρη γήρανση του 

δέρματος. Οι στερόλες από 

Ρόδι ρυθμίζουν τα επίπεδα 

υγρασίας, ενώ τα Έλαια Ηλί-

ανθου, Σουσαμιού, Γλυκού 

Αμύγδαλου και Ροδάκινου εγ-

γυώνται μία δράση εξαιρε-

τικά μαλακτική, θρεπτική και 

ελαστική. Η ευχαρίστηση της 

χρήσης μεγιστοποιείται χάρη 

στο ελκυστικό και εθιστικό 

άρωμα Ombra di Tiglio.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με εκχύλισμα Τίλιου

Μετά από μία κουραστική μέρα 

ή για να ξεκινήσετε όμορφα 

από το πρωί, το χαλαρωτικό 

διάλειμμα του μπάνιου είναι 

πραγματικά ιερό. Ακόμα πε-

ρισσότερο αν παραπέμπει σε 

αυτό το μυθικό φυτό, που 

θεωρείται ιερό: το Τίλιο. Το 

εκχύλισμα και το απόσταγμα 

που τα εργαστήρια L’ Erbolario 

πήραν από τα άνθη του, έχουν 

ιδιότητες αντιοξειδωτικές και 

μαλακτικές. Δίπλα τους, τα επι-

φανειοδραστικά από Αμινο-

ξέα Σιταριού και οι υδρολυ-

μένες Πρωτεΐνες από Γλυκό 

Αμύγδαλο, του χαρίζουν εξαι-

ρετικά ήπια καθαριστική δρά-

ση, κάνοντάς το κατάλληλο 

ακόμα και για το πιο ευαίσθητο 

δέρμα. Και όλα αυτά με ένα 

φίνο, πράσινο άρωμα.



ΑΡΩΜΑ
Νότες από άνθη Τίλιου, 

φλοιό Λεμονιού, 
Lilium (Κρίνος) 

& Ambra (Ήλεκτρον)

Πράσινο μεθυστικό άρωμα 

σαν το πλούσιο φύλλωμά του 

Τίλιου. Ακαταμάχητη αρωμα-

τική υπόδειξη, που γοητεύει 

κάθε Γυναίκα και κάθε Ά-

ντρα.

ΑΡΩΜΑ  ROLL-ON

Νότες από άνθη Τίλιου, 

φλοιό Λεμονιού, 

Lilium (Κρίνος) 

& Ambra (Ήλεκτρον)

Για να μην αποχωρίζεστε ποτέ 

το αγαπημένο σας άρωμα, 

δημιουργήσαμε μία πρακτι-

κή συσκευασία Roll-On. Ε-

φαρμόστε το στους καρπούς, 

πίσω από τα αυτιά, στη βάση 

του λαιμού. Είναι απλό να 

έχετε το άρωμά σας όποτε 

και όπου το χρειάζεστε, πρά-

σινο, φρέσκο και τόσο χαλα-

ρωτικό…

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 
ΣΑΠΟΥΝΙ

Με εκχύλισμα Τίλιου

Ο αφρός αυτού του σαπουνιού 

είναι πλούσιος και ηδονικός, 

ενώ το εκχύλισμα Τίλιου έχει 

προστατευτική δράση. Να για-

τί αυτό το σαπούνι γίνεται έ-

νας εξαιρετικός σύμμαχος της 

επιδερμίδας των χεριών και 

του σώματος, βοηθώντας τη να 

παραμείνει υγιής και ενυδα-

τωμένη. Αυτό το εξαίσια αρω-

ματισμένο σαπούνι αφήνει 

το δέρμα απαλό, χάρη στα Έ-

λαια Γλυκού Αμύγδαλου και 

Ροδάκινου, μαζί με υδρο-

λυμένες Πρωτεΐνες Γλυκού 

Αμύγδαλου.



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Με αυτά τα Αρωματικά Σα-

κουλάκια, το άρωμα που θα 

πλημυρίσει τα συρτάρια σας 

είναι πράσινο και αέρινο. Έτσι 

γλυκά αρωματισμένα και τα 

ρούχα σας θα σκορπίζουν πα-

ντού το άρωμα του Ombra di 

Tiglio.

ΑΡΩΜΑ ΓΙΑ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

Σύμφωνα με μία παλιά πα-

ράδοση, μία αψίδα από Φλα-

μουριές προανήγγειλε την πα-

ρουσία ενός κάστρου, γιατί αυ-

τό το φυτό θεωρείτο προστάτης 

των μεγαλόπρεπων κατοι-

κιών. Ένα σημάδι διάκρισης 

και αξίας, που θα κάνει τους 

χώρους που κατοικείτε πιο φι-

λόξενους και ελκυστικούς. Αρ-

κεί να βυθίσετε τα ξυλάκια α-

πό Ρατάν στη φίνα γυάλινη συ-

σκευασία και η πράσινη συμ-

φωνία Ombra di Tiglio θα α-

πλωθεί παντού. Σαν να κάθε-

στε στην πλούσια σκιά του, μία 

αίσθηση γαλήνης και ευεξί-

ας θα σας κατακλύσει και θα 

ηρεμήσει το πνεύμα σας. 



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.


