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ρχαιότατο το φυτό Ορτανσία: έχουν βρεθεί

ίχνη απολιθωμάτων του, που χρονολογούνται από
την Τριτογενή Περίοδο, δηλαδή περίπου 65 έως και
2 εκατομμύρια χρόνια πριν, αν και στην Ευρώπη
έκανε την εμφάνισή του μόνο στα μέσα του 1700. Τα
αριστοκρατικά αυτά λουλούδια της Ορτανσίας, από την
Άνοιξη μέχρι τα τέλη του Καλοκαιριού δημιουργούν
συναρπαστικές ταξιανθίες, σχηματίζοντας όμορφες
σφαιρικές συνθέσεις από πολλαπλά λεπτά πέταλα.
Πολυάριθμες, όπως τα λεπτά του πέταλα, φαίνεται
να είναι και οι πιθανές προελεύσεις του ονόματος
αυτού του υπέροχου φυτού: στα λατινικά ο όρος
“Hortensia” βασίζεται στον όρο “Hortus”, ή «κήπος,
λαχανόκηπος».
Το όνομα Ορτανσία συνδέεται, επίσης, με τον
ερευνητή βοτανολόγο Philibert de Commerson, που
κατά το δέκατο όγδοο αιώνα ονομάτισε κάποια είδη
αυτού του φυτού, προερχόμενα από τις Ανατολικές
Ινδίες, προς τιμήν της Hortense de Nassau, κόρη του
Πρίγκιπα του Nassau αλλά και συναδέλφου του κατά τη
διάρκεια της αποστολής του στις Ινδίες. Λέγεται επίσης

ότι η χρήση του ονόματος οφείλεται στη διάσημη
Hortense de Beauharnais, υιοθετημένη κόρη του
Ναπολέοντα. Φαίνεται ότι, λόγω της φήμης της, αυτό
το όνομα είχε γίνει πολύ trendy, όπως θα λέγαμε
στις μέρες μας! Αλλά η αληθινή φύση αυτού του
πανέμορφου λουλουδιού συνδέεται με τη βοτανική
του ονομασία: Hydragea, από τις ελληνικές λέξεις
Ύδωρ και Αγγείο, για το σχήμα των καψουλών που
περιέχουν τους σπόρους του φυτού, που μοιάζουν με
μικρούς ασκούς νερού.

Ορτανσία: ένας
ολόκληρος κόσμος
γύρω της!
Πώς να μην δει κανείς τη φυσική γοητεία της
Ορτανσίας; Σε κάθε κήπο, η παρουσία της ξεχωρίζει. Ένα τέλειο χρωματιστό σύννεφο αναδύεται ματαιόδοξα, εκτοπίζοντας τα άλλα φυτά, με το υψηλής
αισθητικής μεγαλείο των λουλουδιών της και τα
πλούσια φυλλώματά τους. Γοητευτική σαν μία όμορφη γυναίκα, η Ορτανσία τραβάει το βλέμμα με την
περήφανη παρουσία και την έμφυτη αρμονία της,
ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αυτό το φυτό έχει
εκτιμηθεί ιδιαίτερα και καλλιεργείται συστηματικά
και για άλλους λόγους. Πράγματι, το στέλεχος του
κορμού της Ορτανσίας χρησιμοποιείται ευρέως στην
Ιαπωνία για την κατασκευή κομψών μπαστουνιών για
περπάτημα, αλλά και για λαβές ομπρέλας.
Αλλά είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον ότι τα πιο φρέσκα φύλλα ενός συγκεκριμένου είδους Ορτανσίας,
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός γευστικού

ποτού που ονομάζεται “Amacha” στην Ιαπωνία. Σε
μία από τις πιο διάσημες ιαπωνικές εθνικές εορτές, τα
φύλλα Ορτανσίας χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν
ένα γλυκό και αρωματικό τσάι.
Η παράδοση λέει επίσης ότι το άγαλμα του Βούδα,
του οποίου γιορτάζεται η γέννηση, πλένεται με αυτό
το ρόφημα. Η γλυκιά γεύση του τσαγιού οφείλεται στη
φυσική γλυκαντική ουσία που περιέχουν τα φύλλα
της, που χρησιμοποιούσαν πριν την ανακάλυψη της
ζάχαρης. Πολύ συχνά επίσης, τα άνθη της αποξηραίνονται για να δημιουργήσουν ντελικάτα μπουκέτα
παλ αποχρώσεων, που διακοσμούν υπέροχα και
διατηρούνται αναλλοίωτα για πολύ καιρό.
Οι Ορτανσίες ανθίζουν πρόθυμα για πολλούς μήνες, ακόμη και σε όχι πολύ ηλιόλουστες περιοχές και
έχουν μία ιδιαιτερότητα: πίνουν άφθονο νερό για να
διατηρήσουν την υγρασία τους. Αρκεί να πούμε ότι
ένα μεγάλο φυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερα
από 50 λίτρα νερό την ημέρα! Μια ομορφιά που δεν
μαραίνεται...

Αποτελεσματικότητα που
αρχίζει από «Ο»
Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα του υπέροχου φυτού
της Ορτανσίας να παραμένει πληθωρική και πλούσια,
εάν ποτίζεται σωστά, ταυτίζεται με τους στόχους των
Εργαστηρίων Φυτικών Καλλυντικών της L’ Erbolario,
δημιουργώντας συνθέσεις που βοηθούν την ομορφιά
να αντισταθεί με φυσικό τρόπο στον πρώιμο μαρασμό,
υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την ενυδάτωση του
δέρματος. Μία προϋπόθεση που οδήγησε στην ανάπτυξη της σειράς προϊόντων Ortensia, μίας σειράς
που μπορεί να υπερηφανεύεται για τις αρετές των
εξαιρετικών φυτικών δραστικών ουσιών της, μεταξύ
των οποίων ξεχωρίζει το πολύτιμο εκχύλισμα από
ρίζα Ορτανσίας, με ισχυρές αντιοξειδωτικές και
προστατευτικές ιδιότητες, ιδανικό για τις πολύ λεπτές
και ευαίσθητες επιδερμίδες.
Οι ιστοί του δέρματος μπορούν να ξαναβρούν τη
σφριγηλότητα, τη συνεκτικότητα και την ελαστικότητά

τους, αποκαλύπτοντας όλη τη φυσική τους γοητεία,
σαν τα πανέμορφα τρυφερά πέταλα που δημιουργούν
τα μπουκέτα της Ορτανσίας. Αρμονικό και βαθιά
θηλυκό, το άρωμα της Ορτανσίας βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη γοητευτική προσωπικότητα των γυναικών του σήμερα.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
Με εκχύλισμα Ορτανσίας
Φανταστείτε την απόλαυση μίας
γλυκιάς στιγμής αφιερωμένης σε
σας, κάτω από το ντους ή στο
μπάνιο, με το χάδι του αρωματικού αφρού αυτού του αφρόλουτρου... Το άρωμα της
Ορτανσίας έχει την ίδια έμφυτη
χάρη με τα όμορφα λουλούδια
και τα υπέροχα άνθη που σε
αφθονία κοσμούν τους κήπους.
Περιέχει αμινοξέα Βρώμης και
υδρολυμένη πρωτεΐνη Ρυζιού
για την προστασία της φυσικής
ενυδάτωσης του δέρματος, καθώς
και εκχύλισμα ρίζας Ορτανσίας,
για μία εξαιρετική προστατευτική
δράση, ιδανική για λεπτές και
ευαίσθητες επιδερμίδες.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Με εκχύλισμα Ορτανσίας
Είναι σίγουρα μία ωδή στην
ομορφιά της ανθοφορίας των
φυτών της Ορτανσίας, που με τα
μικρά τους πέταλα δημιουργούν
υπέροχες, στρογγυλεμένες συνθέσεις, με συναρπαστικές αποχρώσεις.
Αυτή η πλούσια κρέμα μιλάει
για την ομορφιά, αυτή της επιδερμίδας του σώματος, την

οποία και φροντίζει με τα άριστα
φυτικά της συστατικά.
Μία ομάδα Ελαίων όπως το
Ηλιέλαιο και τα Έλαια φύτρου
Ρυζιού και Καμελίνας, θρέφουν
και μαλακώνουν το δέρμα.
Το εκχύλισμα ρίζας Ορτανσίας
και το μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα Ελαιολάδου, εξασφαλίζουν
ελαστικότητα και τόνωση.
Μετά την εφαρμογή, η επιδερμίδα ξαναβρίσκει τη σφριγηλότητά
της, τυλιγμένη στο ραφινάτο,
θηλυκό άρωμα της Ορτανσίας.

ΑΡΩΜΑ
Νότες από Ορτανσία,
Ηλιοτρόπιο, Ylang Ylang και
White Musk
Μία συμφωνία αρωμάτων που
μπουμπουκιάζουν και ανθίζουν
και μπερδεύονται μεταξύ τους
όπως ανθίζει η ντελικάτη Ορτανσία. Από τις πιο λεπτές και ευαίσθητες αρωματικές αποχρώσεις,
στις πιο συναρπαστικές και
σαγηνευτικές νότες ερμηνεύει
τη γοητεία μιας αυθεντικής
θηλυκότητας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ
Με εκχύλισμα Ορτανσίας
Έλαιο φύτρας Ρυζιού, Έλαιο
Καμελίνας, υδρολυμένες Πρωτεΐνες Ρυζιού: φυτικά συστατικά
που παρέχουν μία μαλακτική,
συσφικτική και θρεπτική δράση
προς όφελος των χεριών και
του δέρματος του σώματος.
Επιπλέον, το εκχύλισμα ρίζας
Ορτανσίας χαρίζει προστασία.
Είναι χάρη σε αυτές τις ουσίες
που υπάρχουν στη σύνθεση του
σαπουνιού που το αναδεικνύουν
σε μεγάλο σύμμαχο της επιδερμίδας και δεν το περιορίζουν
αποκλειστικά και μόνο στα να
εκτελέσει μία απλά καθαριστική
δράση. Τέλος, το λεπτό και αρμονικό του άρωμα προσθέτει μία
νότα εξευγενισμένης χάρης.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Αυτό το λεπτό και λουλουδένιο
άρωμα της Ορτανσίας, που σας
έκανε να το ερωτευτείτε, θα
περάσει και στα ρούχα σας όταν
αυτά τα αρωματικά σακουλάκια
θα τοποθετηθούν στα συρτάρια

σας. Στο πέρασμά σας, το απαλό
άρωμά της θα συνεχίσει να
μαγεύυει όλους όσους συναντάτε.

ΆΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΞΥΛΑ
Αρχαιότατης καταγωγής το φυτό της Ορτανσίας, διατηρήθηκε
στο πέρασμα του χρόνου. Ανθίζει
γενναιόδωρα από την Άνοιξη
μέχρι και τα πρώτα κρύα.
Το άρωμα από αυτά τα όμορφα
λουλούδια διαχέεται από το κομψό
γυάλινο μπουκάλι στο περιβάλλον
σας και διατηρείται για πολύ. Απλά
βυθίστε τα ξυλάκια από μπαμπού
στο αρωματικό διάλυμα και μία
ανθισμένη συμφωνία αρωμάτων
θα μεταφέρει στο χώρο σας, την
ανάμνηση ενός καταπράσινου
κήπου με ελκυστικές ορτανσίες.

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.
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