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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΙΚΡΟΣ

πας στο γραφείο με ποδήλατο αφήνοντας τον
αέρα να σου ανακατεύει τα μαλλιά, να ακούσεις
ένα τραγούδι και να γεμίσεις το μυαλό σου με

Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά πράγματα.
Αξίζει να σηκώσεις το κεφάλι από το smartphone σου και να κοιτάξεις γύρω σου.
Για παράδειγμα, ξαπλωμένος στο πράσινο
γρασίδι, να γυρίσεις το βλέμμα και να θαυμάσεις

γλυκές αναμνήσεις.
Ναι, είναι αλήθεια. η ευτυχία βρίσκεται
στις λεπτομέρειες. Και πολύ συχνά σ’ αυτές τις
λεπτομέρειες βρίσκονται οι εκπλήξεις και τα
θαύματα.

το μυρμήγκι που μεταφέρει υπομονετικά ένα

Είναι η ίδια μαγεία του να ανακαλύπτεις

ψίχουλο, ή τον απαλό κυματισμό του γρασιδιού

ένα αναπάντεχο άρωμα σε ένα τόσο δα λου-

στον αέρα, ή το πέταγμα μιας πεταλούδας που

λουδάκι.

προσγειώνεται σ’ ένα κλαδί.
Αλλά δεν είναι μόνο στη φύση. Την ομορφιά των μικρών πραγμάτων μπορείς να τη
βρεις παντού γύρω σου, ακόμα και μέσα στην
πόλη. Να αλλάξεις ένα φιλικό βλέμμα μέσα στο
λεωφορείο με έναν άγνωστο, να καλωσορίσεις
την καινούργια μέρα με ένα χαμόγελο, να πιεις
ένα ζεστό καφέ πριν ξεκινήσεις τη δουλειά, να

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ
ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

φεγγάρι. Σύμφωνα με μία από αυτές, ο
Όσμανθος μεγάλωνε στον παράδεισο του
φεγγαριού. Κάποια μέρα, μια θεά που ζούσε

Osmanthus fragrans, το όνομα του κλείνει

εκεί και έβλεπε τα δεινά των ανθρώπων,

την αξία αυτού του μικρού άνθους. Άνθους

για να απαλύνει τον πόνο τους, αποφάσισε

οσμή: μία μυρωδιά απόλυτη, ένα άρωμα που

να σκορπίσει τους σπόρους του Οσμάνθου

μοιάζει να έρχεται από το πουθενά, απίστευτο

στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το απόσταγμα των

και αναπάντεχο ακριβώς επειδή ελευθερώνεται

λουλουδιών του βοηθάει τους ανθρώπους να

από ένα τόσο μικρό λουλούδι...

ξεπερνούν τα βάσανά τους.

Ο Όσμανθος, σε αντίθεση με άλλα λου-

Ακόμα και σήμερα, ο Όσμανθος είναι

λούδια με τόσο λεπτεπίλεπτα μπουκέτα, έχει

άρρηκτα δεμένος με το φεγγάρι. Μάλιστα, επ’

άρωμα τόσο έντονο που διαχέεται σε χιλιόμετρα

ευκαιρίας της γιορτής του φεγγαριού στην Κίνα,

απόστασης. «Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι

αυτό το λουλούδι χαρίζεται στις νιόπαντρες για

είναι έργο της φύσης και όχι της σελήνης ή

αγάπη και οικογενειακή ευτυχία.

του παραδείσου», λέει ο Κινέζος ποιητής Yang
Wanli.
Στις λαϊκές παραδόσεις, αυτά τα λεπτεπίλεπτα λουλουδάκια συνδέονται με το

Από τον Όσμανθο λοιπόν, από το εκχύλισμα των λουλουδιών και των φύλλων του, η
L’ Erbolario δημιούργησε μία υπέροχη αρωματική σειρά, την Osmanthus.

΄Αρωμα
Νότες από
Όσμανθο, Αγγελική,
Μαύρο Τριαντάφυλλο,
Σανταλόξυλο και Βανίλια
Ένα απίστευτο άρωμα κλεισμένο σε ένα μικρό λουλούδι.
Τόσο έντονο που διαχέεται χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν,
με λίγες σταγόνες, το απαλό του
άγγιγμα θα ακουμπήσει χαριτωμένα επάνω σας και θα
σας συνοδεύσει όλη τη μέρα, αναγγέλλοντας σαν αεράκι το πέρασμά σας.

Αφρόλουτρο
Μαγικός, ασύγκριτος Όσμανθος,
που τα ταπεινά του άνθη κρύβουν
τόση γοητεία. Το ίδιο άρωμα θα
βρείτε σ’ αυτό το Αφρόλουτρο, στο
οποίο το εκχύλισμα των ανθέων
και των φύλλων του δεν σας αρωματίζει μόνο, αλλά τονώνει
την επιδερμίδα καθαρίζοντάς την
απαλά. Η υδρολυμένη Πρωτεΐνη

από Κεχρί θα την προστατέψει και
θα διατηρήσει την υγρασία της σε
ιδανικό επίπεδο.

Αρωματική Κρέμα
για το σώμα
Όσμανθος, πρωταγωνιστής πολλών θρύλων που συνδέονται με
το φεγγάρι. Πάλλευκη σαν τη
Σελήνη, αυτή η πλούσια κρέμα
με την ευχάριστη και καθόλου
λιπαρή υφή, θα χαρίσει στο δέρμα
σας εξαιρετική ενυδάτωση χάρη
στο εκχύλισμα του Οσμάνθου,
αλλά και θρέψη, με τα πολύτιμα
Βούτυρα και Έλαιά του. Ένα
αρωματικό χάδι που θα σας αγγίξει με τρυφερότητα.

Balm για τα χείλη
Χείλη πάντα απαλά και όμορφα,
χάρη σε αυτό το ειδικό Balm
που, εμπλουτισμένο με πλούσια
Βούτυρα και Έλαια, φροντίζει
αυτή την ευαίσθητη περιοχή του
προσώπου. Μία πρακτική και
γρήγορη κίνηση φροντίδας και
ομορφιάς.

Αρωματικό Σαπούνι
Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα,
ενώ παράλληλα ενυδατώνει. Εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα
από άνθη και φύλλα Οσμάνθου,
που του χαρίζουν το ντελικάτο
άρωμά τους, η επιδερμίδα του
σώματος και των χεριών μένει
απαλή και βελούδινη.

΄Αρωμα για
Αρωματικά Ξύλα
Κάθε φθινόπωρο, όταν τα
ντελικάτα λουλούδια του Οσ-

μάνθου ανθίζουν, αναδύουν ένα
άρωμα που σε εκπλήσσει και
σε αφήνει άφωνο. Αυτή η ίδια
αίσθηση αναπάντεχης ευφορίας
θα κατακλύσει και τους χώρους
σας. Φτάνει να βυθίσετε τα ξυλάκια
Μπαμπού στο αρωματικό διάλυμα
και να τα αναποδογυρίζετε περιοδικά. Η ανθισμένη μυρωδιά
του Οσμάνθου θα απλωθεί παντού.

Αρωματικό Κερί
Ανάψτε αυτό το κερί για να
«ανάψετε» στο χώρο σας μία ζεστή,
λουλουδιασμένη νότα. Κομψό και
φίνο, στολίζει διακριτικά το τραπέζι σας και συντροφεύει τις
ευτυχισμένες στιγμές σας με τους
φίλους, την οικογένεια και -γιατί
όχι;- τις χαλαρωτικές στιγμές
μοναξιάς με ένα καλό βιβλίο και
ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι.

Αρωματικά Σακουλάκια
πολλαπλής χρήσης
Λουλουδάτο και χαριτωμένο,
το άρωμα του Οσμάνθου θα
απλωθεί διακριτικά. Αρκεί να
ελευθερώσετε το σακουλάκι από
την προστατευτική ζελατίνη του
και να το τοποθετήσετε στο σημείο
που θέλετε να αρωματίσετε.
Χρησιμοποιήστε το σε συρτάρια,
ντουλάπες και όχι μόνο. Στην
τσάντα του γυμναστηρίου, στο
αυτοκίνητο, στο μπάνιο…

Beauty Set ταξιδιού
Για όσους αγαπούν τα ταξίδια αλλά
δεν θέλουν να αποχωριστούν τα
αγαπημένα τους προϊόντα L’ Erbolario, δεν υπάρχει τίποτα πιο
πρακτικό από αυτό το Beauty
Set που περιέχει Αφρόλουτρο,
Κρέμα Σώματος, Σαπούνι και
Άρωμα. Όπως τα λουλουδάκια του
Οσμάνθου περιέχουν ένα άρωμα
τόσο συμπυκνωμένο, έτσι και
αυτό το Beauty Set έχει όλα όσα
χρειάζεστε για να μην αφήσετε
πίσω καμία σας αγαπημένη συνήθεια. Καλό σας ταξίδι!

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.

