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«Και μέσα από τις παπαρούνες 

που λικνίζονταν χορεύοντας, 

στην ψυχή μου έφτανε ένα αεράκι 

που με άγγιγμα γλυκό 

την νανούριζε.»

John Keats



ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
…ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Με πάνω από 100 είδη και με μία χρωματική 

γκάμα από το απαλό ροζ έως το βαθύ μωβ, οι 

Παπαρούνες προσφέρουν μία άνθιση ποικίλη 

και ευμετάβλητη. Αν και προέρχονται από τα 

μεσογειακά εδάφη και από την αρμενο-ιρανική 

περιοχή, αυτά τα λουλούδια με την εφήμερη και 

φευγαλέα ομορφιά προσαρμόστηκαν και αλλού, 

φτάνοντας μέχρι την Αρκτική Αμερική, όπου τα 

ντελικάτα τους πέταλα ατενίζουν από τα 3.000 

μέτρα.

Με τόσα πολλά είδη και τόσες διαφορετικές 

τοποθεσίες ανάπτυξης, υπάρχει μεγάλη διαφο-

ροποίηση στις δραστικές ουσίες και στις πιθανές 

χρήσεις τους, όχι μόνο όσον αφορά στις διάφορες 

ποικιλίες, αλλά και στα διαφορετικά μέρη του 

ίδιου φυτού.

Ξεκινάει λοιπόν από τη φαρμακευτική χρήση 



της Papaver Rhoeas, ή κοινώς Κόκκινης Παπα-

ρούνας, στην παραγωγή αντιβηχικών και μαλα-

κτικών σιροπιών, έως τη μαγειρική χρήση του 

Papaver Somniferum, που δίνει ένα αρωματικό 

λάδι, γνωστό ήδη από τους Ρωμαίους, που χρησι-

μοποιείται ακόμα και σήμερα στη σκανδιναβική 

και γερμανική κουζίνα. 

Από το Papaver Rhoeas άλλωστε παρασκευα-

ζόταν για αιώνες ένα φλογερό πορφυρό μελάνι.



…ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ 
L’ ERBOLARIO

Λυγερές και αέρινες οι Παπαρούνες, μας 

έχουν κατακτήσει με την επίπονη ομορφιά τους. 

Λουλούδια που πέφτουν, μαραίνονται πολύ εύκολα 

(το όνομα Rhoeas προέρχεται από την ελληνική 

λέξη «ρέω», πέφτω)  αντισταθμίζουν  την εφήμερη 

άνθισή τους με τη σχεδόν συγκινητική επιμονή 

τους να ξανανθίσουν. Μία μόνο μέρα αρκεί ώστε 

ο αέρας να σκορπίσει τα πέταλα και τους σπόρους 

της, και σε ένα μόνο καλοκαίρι μπορεί να παράγει 

μέχρι και 400 νέα φυτά.

Για τη δημιουργία αυτής της αρωματικής σειράς 

εμπνευστήκαμε από τις χιλιάδες κατακόκκινες 

«φλογίτσες» που φωτίζουν τα λιβάδια και τους 

αγρούς μας. Η Papaver Rhoeas ξαναζεί λοιπόν 

στις συνθέσεις της σειράς Papavero με τη μορφή 

δύο εκχυλισμάτων, με δράση προστατευτική και 

μαλακτική, ενώ το άρωμα της Παπαρούνας χαρί-

ζει φρέσκες, ξέγνοιαστες πινελιές. Στις δικές μας 

κόκκινες Παπαρούνες θελήσαμε να προσθέσουμε 

την Papaver Somniferum και Papaver Orientalis, 

από τις οποίες η σειρά κλέβει τις πιο μυστηριώδεις, 

βαθιές και ονειρικές νότες της και δύο εντελώς 

νέες πρώτες ύλες: ένα λάδι με δράση θρεπτική 

και ένα εκχύλισμα τονωτικό και μαλακτικό. Έτσι, 

κάθε μέρα θα μπορείτε να ξαναζείτε στο μπάνιο 

σας τα ανέμελα καλοκαιρινά απογεύματα, ενώ τα 

δραστικά συστατικά που επιλέξαμε για εσάς θα 

φροντίζουν το δέρμα σας, που θα ξαναγεννιέται 

φρέσκο, απαλό και μεθυστικά αρωματισμένο. 



την εξαιρετική αντιοξειδωτική και 

προστατευτική του δράση. Ένα δεύ-

τερο υγρό εκχύλισμα από το Papaver 

Somniferum, πολύ πλούσιο σε Ιχνο-

στοιχεία και Γλυκόζη, θα ενυδατώσει, 

θα φρεσκάρει και θα τονώσει ευχά-

ριστα την επιδερμίδα. Καθαρή, ενυ-

δατωμένη και βελούδινη, η επιδερ-

μίδα σας θα αναδίδει υπέροχη μυρω-

διά, φρέσκια και λουλουδάτη.

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ

Η αρωματική κρέμα Papavero είναι 

σχεδιασμένη έτσι ώστε το δέρμα να 

μπορεί να απορροφήσει μεγάλη πο-

σότητα από ενυδατικά, τονωτικά και 

θρεπτικά συστατικά. Στην απαλή υ-

φή της, συστατικά όπως το Έλαιο 

Babassu, το φυτικό σύμπλεγμα υ-

δρολυμένων Πρωτεϊνών και το ασα-

πωνοποίητο κλάσμα Ελαιολάδου 

ενώνονται με συστατικά από φλογερές 

παπαρούνες. Ειδικά το Έλαιο Παπα-

ρούνας, πλούσιο σε λιπαρά οξέα, 

χρησιμοποιείται για να δώσει ελαστι-

κότητα και πυκνότητα στο δέρμα, το 

ελαιώδες εκχύλισμα από πέταλα Πα-

παρούνας για τις μαλακτικές και ανα-

πλαστικές του ιδιότητες, ενώ το υγρό 

Δύο ψυχές, δύο διαθέσεις ενώνονται 

σε αυτό το γλυκό, βαθύ άρωμα. Η 

ανέμελη και αιθέρια φύση της Πα-

παρούνας του αγρού ξαναζεί στο κύμα 

από νότες Παπαρούνας και Πρου-

νέλας, ενώ χρωματίζεται με νύξεις 

φρέσκες και λουλουδάτες, θηλυκές 

και χαριτωμένες. Αυτό που το κάνει 

εξωτικό και μυστηριώδες είναι το 

Papaver Orientalis, με άρωμα που 

μεθάει τη σκέψη και παίρνει φωτιά 

από τις μεθυστικές, αποπλανητικές 

νότες της ινδικής Αρτεμισίας και του 

Γιασεμιού του νερού.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Με εκχυλίσματα Παπαρούνας 

Σε κάθε μπάνιο και σε κάθε ντους, 

ήπια καθαριστικά συστατικά θα κα-

θαρίσουν απαλά το δέρμα σας, ενώ οι 

δραστικές ουσίες από τα κατακόκ-

κινα πέταλα και τους σπόρους της Πα-

παρούνας θα του δώσουν φρεσκάδα 

και απαλότητα. Το υγρό εκχύλισμα 

του Papaver Rhoeas, χάρη στις Ανθο-

κυανοσίδες που περιέχει, θα ασκήσει 

ΑΡΩΜΑ



ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

Φρέσκοι, ιριδίζοντες υπαινιγμοί θα 

μείνουν για πολύ στον αέρα του σπι-

τιού σας, χάρη σ’ αυτό το κομψό 

αρωματικό κερί.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Για να φέρουν στα συρτάρια σας τη 

φρεσκάδα της άνοιξης, τα αρωματικά 

σακουλάκια του Papavero συγκε-

ντρώνουν όλη την ευωδία από τις ξέ-

νοιαστες πανέμορφες Παπαρούνες. 

εκχύλισμα από πέταλα και σπόρους 

Παπαρούνας για τις αντιοξειδωτικές 

και προστατευτικές του δράσεις. Και 

όλα αυτά με ένα άρωμα λουλουδάτο 

και φρέσκο, φτιαγμένο σε μία συμ-

φωνία από πέταλα Παπαρούνας, ινδι-

κή Αρτεμισία, Γιασεμί και Προυνέλα, 

που μιλάει για ζεστά απογεύματα του 

καλοκαιριού και δροσερό αεράκι από 

πράσινους αγρούς με κατακόκκινες 

Παπαρούνες.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 

Με εκχυλίσματα Παπαρούνας

Απαλός κι αέρινος όπως τα πέταλα 

της Παπαρούνας, ο αφρός αυτού του 

σαπουνιού θα καθαρίσει ευγενικά το 

δέρμα σας και θα το αφήσει φρέσκο, 

μεταξένιο και ελαφρά αρωματισμένο. 

Στην καρδιά της σύνθεσης τα εκχυ-

λίσματα της Παπαρούνας, του άνθους 

«της Φωτιάς και του Ανέμου», με ιδιό-

τητες τονωτικές και προστατευτικές 

και το Έλαιο Παπαρούνας με μαλα-

κτική και συσφικτική δράση.



«Έχω στα χέρια μου μια μικρή παπαρούνα, κόκκινη, 

μαζεμένη Κυριακή στο Palazzo dei Cesari. Είναι ένα 

λουλούδι εξαιρετικά απλό, εξαιρετικά λουλουδένιο.

Όλο μετάξι και φωτιά, ένας πορφυρός κάλυκας κομμένος 

τέλεια γύρω - γύρω, φαντάζει από μακριά μέσα στα 

αγριόχορτα σαν αναμμένο κάρβουνο που έπεσε από τον 

ουράνιο βωμό.

Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λουλούδι πιο τέλειο, πιο 

αθώο, πιο γνήσιο, πιο απόλυτα καθάριο, μέσα και έξω.

Κανένας περιορισμός στο χρώμα, καμιά χυδαιότητα 

εξωτερική, κανένα κρυμμένο μυστικό. Ανοιχτό στον ήλιο 

που το δημιούργησε, λεπτά φινιρισμένο πάνω και κάτω, 

έως το τελευταίο μπόλι.»

John Ruskin

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.


