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Όταν ο αέρας γίνεται ζεστός και γλυκός και 
οι ακτίνες του ήλιου μοιάζουν να ξυπνούν τη Φύση 
που είχε κοιμηθεί στη διάρκεια του χειμώνα, δεν 
υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από μία βόλτα στους 
πράσινους αγρούς με το τρυφερό νέο χορτάρι, όπου 
κάνουν την εμφάνισή τους υπέροχα μικροσκοπικά 
λουλούδια που τραβούν την προσοχή μας. Είναι 
οι Regine dei prati (Βασίλισσες των αγρών), 
ή αλλιώς Σπειραίες! Έτσι ονομάζονται αυτά τα 
ευωδιαστά λουλούδια με το φίνο, λευκό της 
βανίλιας χρώμα, όνομα εμπνευσμένο όχι μόνο από 
την αδιαμφισβήτητη «βασιλεία» τους στα λιβάδια, 
αλλά και από τη Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ 
Α’, που τα λάτρεψε για την υπέροχη εμφάνιση και 
το άρωμά τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τα χρη-
σιμοποιεί για τη διακόσμηση των ιδιωτικών της 
διαμερισμάτων.



Στα ανοιξιάτικα λιβάδια δεν λείπουν και οι χα-
ριτωμένες Μαργαριτούλες, που ανοίγουν τα λεπτά 
λευκά άνθη τους με το φως της αυγής για να τα 
κλείσουν ξανά το βράδυ, και που τα παιδιά μαζεύουν 
για να τις χαρίσουν στις μαμάδες τους. Ίσως γι’ 
αυτό το λόγο αυτά τα λουλούδια συμβολίζουν την 
αγνότητα. Ποιος δεν έχει μαδήσει αυτό το λου-
λούδι λέγοντας το περίφημο «μ’ αγαπά, δεν
μ ’αγαπά;». Όμως την άνοιξη στα λιβάδια μεγα-
λώνουν κι άλλα λουλούδια, όπως το Χαμομήλι, 
του οποίου το όνομα προέρχεται από την ελληνι-
κή γλώσσα και είναι σύνθεση των λέξεων «χάμω», 
δηλαδή «στο έδαφος», με εκείνη του «μήλου», 
λόγω του γλυκού αρώματος που θυμίζει αυτό το 
φρούτο. Από αυτά τα τρία τόσο μικρά σε μέγεθος 
λουλούδια, η Έρευνα Φυτικών Καλλυντικών της 
L’ Erbolario πέτυχε μέσω των εκχυλισμάτων 
τους, σημαντικές ωφέλειες για την επιδερμίδα 
του σώματος, που αναδεικνύονται στις εξαιρετικές 
συνθέσεις της σειράς Regine dei prati.

Το βιολογικό εκχύλισμα Σπειραίας έχει αντιοξει-
δωτικά και προστατευτικά χαρακτηριστικά, αυτό 
της Μαργαρίτας έχει τονωτική δράση, ενώ το 
έργο ολοκληρώνει το οργανικό Χαμομήλι, που 
η εξαιρετική καταπραϋντική του δράση το κάνει 
κατάλληλο ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επι-
δερμίδες. Σε κάθε σύνθεση, η δράση τους υπο-
στηρίζεται και ενισχύεται από άλλα πολύτιμα 
συστατικά φυτικής προέλευσης, με στόχο να προσ-
φέρουν μία καθημερινή ευχάριστη αίσθηση ευ-
εξίας, εξασφαλίζοντας την απαλότητα, τη σφρι-
γηλότητα και τη συνεκτικότητα του δέρματος. 
Αλλά και για να ντύσουμε ένα αθώο άρωμα απ-
λά μοναδικό, όπως η Φύση στην εποχή της 
αναγέννησής της.



ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
με Εκχυλίσματα Σπειραίας,

Μαργαρίτας και Χαμομηλιού

Σπειραία, Μαργαρίτα και Χαμομήλι... ένας καταρ-
ράκτης από όμορφα, μικροσκοπικά ανοιξιάτικα 
λουλούδια, αναβαθμίζει το καθημερινό τελετουργι-
κό του μπάνιου ή του ντους, με αυτό το υπέροχα αρω-
ματισμένο Aφρόλουτρο! Γιατί δεν είναι μόνο αυτό 
το απαλό, αγνό και τόσο ευχάριστο άρωμα, αλλά 
και τα εκχυλίσματα που απέσπασαν τα εργαστήρια 
της L’ Erbolario από αυτά τα λουλούδια, για να 
φροντίσουν την επιδερμίδα με αποτελεσματικές 
αντιοξειδωτικές, μαλακτικές και αναζωογονητικές 
δράσεις. Και χάρη στις πρωτεΐνες Ρυζιού και τα 
Αμινοξέα Βρώμης, το δέρμα καλύπτεται από μία 
αόρατη προστατευτική μεμβράνη για να διατηρήσει 
ευχάριστα τη φυσική του ενυδάτωση.



ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
με Εκχυλίσματα Σπειραίας,

Μαργαρίτας και Χαμομηλιού

Μ’ αγαπά, δεν μ’ αγαπά… ρωτούσαμε τη μικρή 
Μαργαρίτα για να μαντέψουμε το μέλλον της αγά-
πης μας. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το μικρό λου-
λούδι αγαπά το δέρμα μας, αφού το εκχύλισμά του, 
που υπάρχει στη σύνθεση αυτού του κρεμώδους 
γαλακτώματος, έχει εξαιρετικές τονωτικές ιδιότη-
τες. Αλλά και τα εκχυλίσματα της Σπειραίας και 
του Χαμομηλιού, από τα μικροσκοπικά της άνθη, 
συνδυάζουν τις αντιοξειδωτικές και τις προστατευ-
τικές ιδιότητές τους με εκείνες της Μαργαρίτας. Με 
τέτοια φυτικά συστατικά, το μασάζ με την κρέμα Regi-
ne dei prati δίνει στους ιστούς του δέρματος υπέροχη 
απαλότητα, ελαστικότητα και απίστευτο άρωμα.



ΑΡΩΜΑ

Νότες από Πράσινα φύλλα,
Ροδόξυλο,
Χαμομήλι, 
Σπειραία, 

Ξύλο Κέδρου

Αυτό το σαγηνευτικό άρωμα Regine dei pra-
ti είναι εμπνευσμένο από τα αρώματα της 
φύσης που ξυπνά. Στο άρωμά του ενώνονται 
οι αγνές αποχρώσεις των αγριολούλουδων με 
τις απαλές νότες του δάσους, αποκαλύπτοντας 
την αβάσταχτη ομορφιά της απλότητας.



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

Βρείτε μας:  L’erbolario Greece   erbolario_greece  @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi   erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.


