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ΣΕ ΜΙΑ ΡOΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Il MagIco Potere  
dI una notte MedIterranea:

Αρμενίστε. Γλιστρήστε πάνω στα κύματα. 

Πιάστε τον άνεμο σε μία ατέλειωτη περιπέτεια. 

Πλησιάστε το νησί της ευεξίας... Αφεθείτε 

στην αύρα τη θαλασσινή. Ανοίξτε πανιά για ορίζοντες 

καινούργιους... Αυτή τη μαγική νύχτα, οδηγημένος απ’ τα 

αστέρια, συνειδητοποιείς ότι το μπλε του ουρανού βυθίζεται 

στο βαθύ μπλε της θάλασσας, σε μία ενιαία εικόνα. Και 

οι αισθήσεις σου ακολουθούν ένα άρωμα πλούσιο, 

συναρπαστικό, φερμένο απ’ τον άνεμο... Είναι η δροσερή 

και αρωματική πνοή που η Μεσόγειος εκπέμπει κάθε 

βράδυ. Ένα άρωμα που σε μεθάει αμέσως, με έντονες νότες 

θυμαριού και με την προσωπικότητα της ευγενούς Δάφνης. 

Μία ζωτικότητα, μία δύναμη που θα είναι σύντροφος στις 

καθημερινές σας περιπέτειες, όταν επιλέγετε τη σειρά 

Periplo της L’ Erbolario. Ένα σαρωτικό κύμα ευεξίας σαν 

τον ωκεανό. Ισχυρό σαν τον άνεμο. Ένα πάθος για τη ζωή, 

αδάμαστο, όπως η καταιγίδα. 





Αφρός ξυρίσματος 
με εκχύλισμα από Λευκό Θυμάρι και Δάφνη

...και το ξυράφι ταξιδεύει όμορφα στο δέρμα! Ο νέος 
αφρός της L’ Erbolario εξασφαλίζει ένα πολύ ευχάριστο 
ξύρισμα. Το δέρμα γίνεται ελαστικό, ενυδατωμένο, βε-
λούδινο, χάρη στις ειδικές ουσίες φυτικής προέλευσης: 
εκχυλίσματα από λευκό Θυμάρι και Δάφνη, με τονωτικές 
και προστατευτικές ιδιότητες. Και με μία τελευταία πινε-
λιά: ένα δροσερό, αρρενωπό άρωμα. 

After-Shave ενυδατικό και αναζωογονητικό 
με εκχύλισμα από Λευκό Θυμάρι και Δάφνη

Μετά το ξύρισμα, ένα φρέσκο άγγιγμα αναζωογόνησης για 
το δέρμα: το υγρό Αfter-Shave πρέπει να εφαρμοστεί με 
γρήγορες και απαλές κινήσεις, σαν ένα πραγματικό διά-
λειμμα ανακούφισης για μία τονωμένη και ενυδατωμένη 
επιδερμίδα, που θα αντιμετωπίσει τη μέρα διατηρώντας 
την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της.

Σαμπουάν & Αφροντούς 
με εκχύλισμα από Λευκό Θυμάρι και Δάφνη

Η αρχή μίας δραστήριας μέρας, γεμάτης ενέργεια, ή το 
τελείωμα μίας μέρας κουραστικής και γεμάτης stress;
Με αυτό το καινοτόμο Σαμπουάν & Αφροντούς, είναι εύ-
κολο να βρει κανείς με μία μόνο κίνηση, όλη τη φυσική 
ευεξία του σώματος και των μαλλιών. 
Ο απαλός καθαρισμός εξασφαλίζεται από τα Έλαια Κα-
ρύδας και Ελιάς, ενώ τα εκχυλίσματα του λευκού Θυμα-
ριού, της Δάφνης και της Βρώμης, προσφέρουν προ-
στασία και ενυδάτωση. Η μαλακτική δράση χαρίζεται 
από το Μέλι, που εξασφαλίζει υγιή και λαμπερά μαλλιά, 
ακόμη και με συχνή χρήση του προϊόντος.



Σαπούνι χωρίς Σαπούνι
με εκχύλισμα από Λευκό Θυμάρι και Δάφνη

Το πρόσωπο και το σώμα ανακαλύπτουν ξανά τη χαρά 
του σαπουνιού, αλλά με πόση απαλότητα! Καθαρό και 
ανανεωμένο, το δέρμα μένει απαλό και βελούδινο, χάρη 
στο άμυλο Σίτου, το Ελαιόλαδο και το Θυμάρι.

Άρωμα
Μία αρωματική νότα, φρέσκια, μοντέρνα και αρρενωπή, 
ένα άρωμα που συγκεντρώνει όλες τις μυρωδιές της 
Μεσογείου. Αφιερωμένο σε έναν άνδρα με ισχυρή προ-
σωπικότητα, αλλά και με αρετές και ευαισθησίες!

Αποσμητική Λοσιόν
με εκχύλισμα από Λευκό Θυμάρι και Δάφνη

Αρωματικές νότες, αποφασιστικές και αρρενωπές, για 
αυτή τη δροσερή και διακριτικά αρωματισμένη Λοσιόν. 
Με ιδιαίτερα αποτελεσματική αποσμητική δράση, αλλά 
απαλή για το δέρμα, καθώς περιέχει απεσταγμένο νερό 
Δενδρολίβανου, αιθέριο Έλαιο Δενδρολίβανου και ένα 
καινοτόμο φυτικό σύμπλεγμα από Καρύδα και Πράσινο 
Λάχανο.



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.
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