L’ERBOLARIO
ALTAFITOCOSMESI

Risposta

Ένας κόσμος που αλλάζει…
και που μας αλλάζει.
Είναι στον αέρα... Εδώ και κάποια χρόνια είναι στον αέρα ένα ζήτημα
που κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλη την προσοχή της επιστημονικής έρευνας στον κόσμο των καλλυντικών: η επιθετικότητα των ατμοσφαιρικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων στην επιδερμίδα και ο αυξημένος κίνδυνος πρόωρης γήρανσης.
Πράγματι, ο αέρας είναι από τα στοιχεία που συνθέτουν ένα όλο και
πιο μολυσμένο περιβάλλον, με πολλές και διάφορες μορφές ρύπανσης.
Μέχρι χθες, παρατηρούσαμε αυτά τα φαινόμενα που κρίνονται υπεύθυνα
για τη γήρανση της επιδερμίδας, περισσότερο από πλευράς ποσότητας,
τελικά όμως η σύστασή τους μας δείχνει το σωστό δρόμο για τη...
διάσωση του δέρματος!
Η ρύπανση του αέρα αυξάνεται, απαιτώντας νέες, πιο κατάλληλες λύσεις για την προστασία της ποιότητας ζωής μας. Η στάση ζωής που
κερδίζει στη νέα χιλιετία, είναι να μάθουμε να ζούμε αμυνόμενοι ενάντια
στην αυξανόμενη ηχορύπανση, στις νέες μορφές αλλοίωσης των τροφίμων
(γενετικά τροποποιημένων) και στην ψυχολογική πίεση, που συχνά
προκαλείται από το φρενήρη ρυθμό ζωής. Ακόμη και η σημαντικότερη
φυσική πηγή ενέργειας, ο ήλιος, σήμερα μας καλεί να αλλάξουμε την
«επιδερμική» στάση μας. Τώρα πια πρέπει να χρησιμοποιούμε αντηλιακά
προϊόντα για να εκτεθούμε στον ήλιο με ασφάλεια, δημιουργώντας φραγμό στην ηλιακή ακτινοβολία. Για την επιδερμίδα λοιπόν, ήρθε η στιγμή
για «νέο αέρα».

Ανάγκες και επιθυμίες…
όλα άλλαξαν.
Το αυξημένο ενδιαφέρον της επιστήμης όσον αφορά στην πρόωρη
γήρανση του δέρματος, είναι ευθέως ανάλογο της αύξησης των αναγκών
αλλά και των επιθυμιών των καταναλωτών. Η προσπάθεια επικεντρώνεται
καταρχάς στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του δέρματος, αλλά
και στην υπερβολική παραγωγή ελεύθερων ριζών, που είναι υπεύθυνες
για το οξειδωτικό στρες. Τις αλλοιώσεις δηλαδή που προκαλούνται στο
Κολλαγόνο και την Ελαστίνη και οδηγούν στην πρόωρη γήρανση του
δέρματος. Έτσι, προκύπτει και η ανάγκη αλλαγής στρατηγικής, ώστε να
ανακαλυφθούν και να χρησιμοποιηθούν θεραπείες που να προσφέρουν
μία ορατή και επαληθεύσιμη αποτελεσματικότητα. Αυτό για το δέρμα
μεταφράζεται σε περισσότερη ενυδάτωση, μεγαλύτερη προστασία, πιο
αποτελεσματικό δερματικό φραγμό. Κατά συνέπεια, περισσότερη επιστήμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη εμπειρία.

Η Έρευνα θα αλλάξει
Υπάρχει μία σημαντική πρόκληση για την Έρευνα των Φυτικών
Καλλυντικών. Παρά το γεγονός ότι πάντα υπήρχε η επικαιροποίηση
διαδικασιών και συστατικών, σήμερα τα καλλυντικά πρέπει να είναι σε
θέση να προτείνουν δικές τους λύσεις. Η δέσμευση των εργαστηρίων μας,
είναι να εντοπίσουν νέες πρωτοποριακές πρώτες ύλες και να συνδυάσουν
τις ιδιότητές τους, με τη βοήθεια της πιο προηγμένης κοσμητολογικής
τεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία βαθιά καινοτόμων συνθέσεων.
Νέα συστατικά, νέες μορφές, νέες χρήσεις. Και πάνω απ’ όλα, νέα
αποτελεσματικότητα, πρωτοποριακή και κυρίως αποδεδειγμένη. Μία
προοπτική που έγινε ήδη πραγματικότητα: σήμερα, όταν το δέρμα ρωτά,
η L’ Erbolario δίνει τις σωστές απαντήσεις.

Αλλάξτε Απάντηση
Η Έρευνα της L’ Erbolario ανταποκρίθηκε σε αυτές τις νέες ανάγκες,
για να εξασφαλίσει την ποιότητα της σειράς Risposta (Απάντηση). Από
την πιο προηγμένη τεχνολογία φυτικών καλλυντικών, γεννήθηκε η σειρά
Altafitocosmesi της L’ Erbolario, η πιο σύγχρονη «απάντηση» σε όλες τις
«ερωτήσεις» του δέρματος. Μία σειρά που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των συστατικών και
των συνθέσεών τους, στοχεύοντας στους πιο υψηλούς στόχους της αντιρυτιδικής φροντίδας και της διατήρησης της νεανικότητας. Η σωστή
απάντηση για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας, μεταφρασμένη σε επτά
συγκεκριμένες θεραπείες: Risposta Giorno για την ημέρα, Risposta
Notte για τη νύχτα, Risposta Perfezione για σύσφιξη, Risposta Detagli
για μάτια και χείλη, Risposta Fermezza crema Fitofiller, για αύξηση
της πυκνότητας του δέρματος και αντιρυτιδική δράση, Risposta siero
Fitofiller, ορός ακριβείας για τοπική χρήση και Risposta Pulizia για
καθαρισμό.

Τα Tests που αλλάζουν
τις προοπτικές της ομορφιάς
Η Επιστήμη σώζει την Ομορφιά • εδώ και αρκετά χρόνια το
Εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης της L’ Erbolario συνεργάζεται στενά
με το Πανεπιστήμιο της Παβίας - Τμήμα Φυσικών και Φαρμακολογικών
Επιστημών, καθώς και με το Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Φροντίδας.
Η συνεργασία αυτή επέτρεψε στη L’ Erbolario να βελτιστοποιήσει
τη σειρά προϊόντων Altafitocosmesi και να την υποβάλλει σε πολλούς και
αυστηρούς ελέγχους αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.
Τα επτά εξειδικευμένα προϊόντα που συνθέτουν τη σειρά, έχουν
αποδείξει μέσα από τα tests στα οποία υποβλήθηκαν, ότι σήμερα το αισθητικό κεφάλαιο της κάθε γυναίκας μπορεί να διατηρηθεί ανέπαφο για
πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι θεραπείες της σειράς Risposta της Altafitocosmesi, υποβλήθηκαν
σε μία σειρά από δοκιμές “in vivo”.
Η αντιρυτιδική δράση αυτών των επτά σκευασμάτων της L’ Erbolario,
πιστοποιείται από την ικανότητά τουςνα μεταβάλλουν σημαντικά τις
παραμέτρους ενυδάτωσης, ελαστικότητας, σφριγηλότητας, τόνου, χρώσης
και μικρο ανάγλυφου του δέρματος.
Τα tests καλλυντικής ικανοποίησης (skin-feeling) διεξήχθησαν σε
ένα ιδιαίτερα σημαντικό δείγμα γυναικών. Τα άτομα που έλαβαν μέρος στη μελέτη ήταν ηλικίας μεταξύ 35 και 70 ετών, με επιδερμίδες
έντονης ρυτίδωσης. Μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας, εξέφρασαν βαθιά ικανοποίηση από την καλλυντική δράση των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν.
Τα εξειδικευμένα προϊόντα της σειράς Altafitocosmesi - Risposta της
L’ Erbolario απέδειξαν την ικανότητα ανάπλασης, ενυδάτωσης, τόνωσης,
λείανσης, μία εξαιρετική δράση πλήρωσης των λεπτών γραμμών. καθώς
και αύξηση της πυκνότητας και της σφριγηλότητας του δέρματος. Όλα
αυτά, μαζί με την ευκολία εφαρμογής και απορρόφησης.
Η Έρευνά μας όμως προχωράει ακόμα παραπέρα: κλινικές δοκι-μές
με σημαντικά αποτελέσματα, έχουν ενσωματωθεί σε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις “in vitro”. Οι εξετάσεις έδειξαν πως οι θεραπείες στη
σειρά προϊόντων Altafitocosmesi προσφέρουν αποτελεσματική αντιοξειδωτική και προστατευτική δράση. Αυτή η διπλή καλλυντική λειτουργικότητα, προστατεύει τα κύτταρα από το «οξειδωτικό στρες» και έτσι
αποτρέπει την πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Οι πιο προηγμένες απαντήσεις σε

όλες τις απαιτήσεις του δέρματος.

Risposta Giorno
Εξισορροπητική Κρέμα Ημέρας
Μία πραγματικά καινούργια ημέρα για την επιδερμίδα! Η
πιο έγκυρη Απάντηση για δέρμα που πάντα ονειρευόσασταν:
ζωντανό, υγειές και λαμπερό. Ικανό να αμυνθεί με επιτυχία
στους όλο και πιο επιθετικούς παράγοντες υπεύθυνους για την
πρόωρη γήρανση, όπως ο ήλιος, ο μολυσμένος ή ξηρός από
τον κλιματισμό αέρας, το άγχος, η έντονη ζέστη ή το κρύο. Με
μία ολοκληρωμένη και ισορροπημένη θεραπεία με φυτικά
ενεργά συστατικά, το δέρμα μπορεί να υπολογίζει σε ένα
αποθεματικό ζωτικότητας, προστασίας και ενυδάτωσης.
Ο συνδυασμός αυτών των τριών δράσεων εξασφαλίζει μία
φροντίδα τρεις φορές πιο αποτελεσματική, πετυχαίνοντας τη
διατήρηση της φρεσκάδας και της νεανικότητας του προσώπου.
Μία ελαφριά, μη λιπαρή κρέμα, που το δέρμα απορροφά
γρήγορα και επωφελείται από τη ρυθμιστική της λειτουργία
όλη την ημέρα.
- Βοηθά το δέρμα να διατηρήσει τη βέλτιστη ενυδάτωσή
του, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις.
- Επιτρέπει στο δέρμα να εκμεταλλευτεί την ωφέλεια
του φωτός, αλλά αντιμάχεται τις αρνητικές του επιπτώσεις,
εμποδίζοντας το σχηματισμό των ελεύθερων ριζών.
- Αυξάνει τη σφριγηλότητα και ελαστικότητα της επιδερμίδας, ενισχύοντας έτσι την τονωτική επίδραση των
εκφραστικών κινήσεων του προσώπου, αλλά μειώνοντας
τους κινδύνους των ρυτίδων και της χαλάρωσης.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Καλή συνεκτικότητα

Μέτρια συνεκτικότητα

Μη ικανοποιητική
συνεκτικότητα

0 ημ.

15 ημ.

30 ημ.

60 ημ.

Ο μέσος όρος τιμών έχει ληφθεί δια μέσου ενόργανης μέτρησης .

Risposta Notte
Κρέμα Νύχτας για αναδόμηση
Η νύχτα δεν ήταν ποτέ τόσο καλή για το δέρμα! Η Risposta
Notte είναι μία πραγματικά εξαιρετική θεραπεία, μοναδική
για την ικανότητά της να ενισχύει τη φυσική διαδικασία
επιδιόρθωσης της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πρόκειται για μία επαναστατική σύνθεση, δομημένη με
ακρίβεια με ευγενή Έλαια, Βιταμίνες και αντιοξειδωτικούς παράγοντες. Εκτελεί μία εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία
θρέψης, ιδανική να βοηθήσει το δέρμα - ακόμα και το πιο
κουρασμένο και ταλαιπωρημένο, να ανακτήσει τη φρεσκάδα
του, επιδιορθώνοντας τις βλάβες της προηγούμενης ημέρας,
ενώ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει κάθε μεγάλη επόμενη μέρα.
Τι καταπληκτικό ξύπνημα! Από τις πρώτες πρωινές ώρες,
στην επιδερμίδα είναι ορατό το τριπλό αποτέλεσμα:
- το δέρμα είναι ανανεωμένο, μαλακό και λαμπερό. Τα
σημάδια κόπωσης έχουν σβηστεί.
- τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται πιο καθαρά, εμφανώς
ανανεωμένα, χάρη στην ισχυρή ενυδατική και συσφικτική
δράση.
- η όψη του δέρματος είναι ομοιόμορφη και λαμπερή.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΜΙΚΡΟΑΝΑΓΛΥΦΟ
Καμία μεταβολή

Ελαφριά μεταβολή

Μέση μεταβολή

Σημαντική μεταβολή
0 ημ.

15 ημ.

30 ημ.

Λήψη τιμών μέσω τηλεμικροσκοπίου πολωμένου φωτός.

60 ημ.

Risposta Perfezione

Κρέμα Προσώπου με δράση Lifting
Απλά τέλεια! Μία κρέμα ημέρας που έχει σχεδιαστεί για να
εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή άνεση. Ελαφριά υφή, σχεδόν
διάφανη και εξαιρετικά λεπτή, εφαρμόζει τέλεια στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.
Το αποτέλεσμα; Άμεσο και ορατό. Το δέρμα θα φαίνεται
πιο λείο, απαλό και τονωμένο, εξαιρετικά πιο συμπαγές και
ελαστικό.
Η επιδερμίδα του πρόσωπου δέχεται αυτόν το χείμαρρο
φυσικών ενεργών συστατικών. Ενυδατικές και προστατευτικές
ουσίες, οργανωμένες γύρω από το δίδυμο Πολυσακχαριτών
Siliqua Dolce (Γλυκιά Χαρουπιά) και Καθαρμένου Κλάσματος
σπόρων Σόγιας.
Σε λίγες εβδομάδες... τι τέλειο! Ένα πραγματικά ορατό
αποτέλεσμα lifting, μία χειροπιαστή σύσφιξη του δέρματος.
Και το περίγραμμα, επιτέλους ξεκάθαρο και πολύ πιο νεανικό.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΛΕΠΤΑ
ΑΜΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Σημαντική μεταβολή

Ελαφριά μεταβολή

Καμία μεταβολή

χρόνος 0

χρόνος 5 λεπτά

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Σημαντική μεταβολή

Μέση μεταβολή

Ελαφριά μεταβολή
Καμία μεταβολή

0 ημ.

15 ημ.

30 ημ.

60 ημ.

Λήψη τιμών μέσω ελαστόμετρου και τηλεμικροσκοπίου πολωμένου φωτός.

Risposta Dettagli

Κρέμα για Μάτια και Χείλη
Τα μάτια και τα χείλη είναι τα χαρακτηριστικά που, στο
πρόσωπο μιας γυναίκας, μπορούν να εκφράσουν όλη τη
θηλυκότητά της. Είναι επομένως πολύ σημαντικά, γι’ αυτό
χρειάζονται τη φροντίδα και την άκρως ιδιαίτερη προσοχή που
παρέχει η Risposta Detagli.
Μία απαλότατη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική κρέμα,
που δρα τόσο σε άμεσο χρόνο, όσο και προοδευτικά.
Το δέρμα αυτών των περιοχών, τόσο λεπτό και απαιτητικό,
απολαμβάνει άμεση θρέψη, ενυδάτωση αλλά και υψηλή
προστασία. Και, πάνω από όλα, ξαναβρίσκει τον τόνο του, την
ελαστικότητά του, ενώ απαλύνονται αισθητά οι έντονες αυλακώσεις από τις εκφράσεις του προσώπου.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Ιδανική ενυδάτωση

Καλή ενυδάτωση

Μέση ενυδάτωση

0 ημ.

15 ημ.

30 ημ.

60 ημ.

Μέσος όρος τιμών μέσω ενόργανων μετρήσεων (κορνεόμετρο).

Risposta Fermezza

Κρέμα Fitofiller για αύξηση της πυκνότητας και
αντιρυτιδική δράση
Η πιο ολοκληρωμένη απάντηση όταν το δέρμα, με την
εμφάνιση των σημαδιών του χρόνου, είναι πλέον πολύ απαιτητικό και όταν το οβάλ του προσώπου παύει να είναι πια
ξεκάθαρο. Μία κρέμα που μπορεί να υπερηφανεύεται
για το συνδυασμό των ενεργών φυτικών συστατικών της,
ικανών να εξασφαλίσουν συμπυκνωμένη ενυδάτωση, θρέψη
και προστασία. Σε αυτά τα ειδικά συστατικά, όπως τα
Ολιγοπεπτίδια και τα Κεραμίδια, το εκχύλισμα Acmella
Oleracea, οι Πρωτεΐνες Φουντουκιού και η Σιλυμαρίνη του
Γαϊδουράγκαθου, οφείλεται η δράση γεμίσματος των ρυτίδων
(Fitofiller). Με στοχευμένη δράση που λειαίνει τις ρυτίδες, η
επιδερμίδα ανακτά την πυκνότητά της, σταδιακά μειώνεται
το βάθος των ρυτίδων και επιταχύνεται η ανανέωση των κυττάρων. Μία θεραπεία που πρέπει να συνδυάζεται με τον Siero
Fermezza (Ορός) για ένα πρόσωπο που θα διατηρήσει τη
συναρπαστική πλαστικότητα της νεότητας.
Και τι πιστεύουν οι γυναίκες; (Τεστ αυτοαξιολόγησης)
Σε επιβεβαίωση των κλινικών δοκιμών που εκτελούνται με δερματολογικές
αξιολογήσεις, ερμηνεύουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις γυναικών ηλικίας μεταξύ 35 και 70, που χρησιμοποίησαν κάθε μέρα και για τέσσερις εβδομάδες την
κρέμα προσώπου Risposta Fermezza Fitofiller με αντιγηραντική και συσφικτική
δράση: το 96 % δήλωσε ότι το δέρμα έγινε πιο ενυδατωμένο στην αφή, το 80%
πιο ελαστικό, το 88% οπτικά συμπαγές, ενώ το 84% ευχάριστα μαλακό και
φωτεινό.
Το φαινόμενο Filler, «γεμίσματος των ρυτίδων», παρατηρήθηκε με μόνο 30
ημέρες συνεχούς εφαρμογής. Το 48% των γυναικών παρατήρησε, στα σημεία
όπου οι εκφραστικές ρυτίδες ήταν βαθύτερες, μία στοχευμένη και προοδευτική
δράση «Πλήρωσης».
Σε αυτή την έρευνα, η ικανοποίηση ήταν μεγάλη και τα θετικά σχόλια που
συγκεντρώθηκαν πολλά. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Παβίας - Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας.

Οι κλινικές μελέτες διεξήχθησαν σε γυναίκες ηλικίας 35 έως 70 ετών,
οι οποίες δοκίμασαν για οκτώ εβδομάδες την Κρέμα Risposta Fermezza
Fitofiller για το πρόσωπο, με συσφικτική και αντιρυτιδική δράση.
Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, στο Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας, υπό την επίβλεψη έμπειρων δερματολόγων.
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Risposta Fermezza
Ορός Προσώπου ακριβείας

Ένας σούπερ συμπυκνωμένος Ορός, σχεδιασμένος για να φτάσει με ακρίβεια στην καρδιά των ατελειών του δέρματος του
προσώπου... και να βρει κέντρο! Ακολουθώντας με το προϊόν
τις αυλακώσεις των πιο έντονων ρυτίδων, θα προκύψει ένα
ιδιαίτερα ευχάριστο αποτελέσμα, χάρη σε τέσσερις συνδυασμένες δράσεις:
- το άμεσο αποτέλεσμα lifting
- τη σταδιακή δράση σύσφιξης της επιδερμίδας, λόγω της
παρουσίας εκχυλισμάτων Κάρδαμου και Acmella
- την επανεκκίνηση της φυσικής παραγωγής Kολλαγόνου,
που οφείλεται στη σύνθεση Fitofiller από Ολιγοπεπτίδια και
Κεραμίδια, για να γεμίσει τα σημάδια έκφρασης.
- την ενίσχυση του μηχανισμού άμυνας του δέρματος κατά των
ελεύθερων ριζών.
Και τι πιστεύουν οι γυναίκες; (Τεστ αυτόαξιολόγησης)
Σε επιβεβαίωση των κλινικών δοκιμών που εκτελούνται με δερματολογικές
αξιολογήσεις, ερμηνεύουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις γυναικών με ηλικία
μεταξύ 35 και 70, που χρησιμοποίησαν κάθε μέρα και για τέσσερις εβδομάδες
τον Ορό ακριβείας Siero Fermezza Fitofiller: το 100% δήλωσε ότι το δέρμα
είναι πιο ενυδατωμένο στην αφή, το 76% πιο ελαστικό και ορατά πιο συμπαγές,
ενώ το 84% ευχάριστα απαλό και φωτεινό. Το φαινόμενο Filler, «γεμίσματος»
των ρυτίδων, παρατηρήθηκε σε μόνο 30 ημέρες σταθερής χρήσης του προϊόντος
από το 56% των γυναικών, στα σημεία όπου οι ρυτίδες έκφρασης ήταν βαθύτερες. Μία απολύτως στοχευμένη και προοδευτική δράση «Πλήρωσης».
Σε αυτή την έρευνα, η ικανοποίηση ήταν μεγάλη και τα θετικά σχόλια
που συγκεντρώθηκαν πολλά. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Παβίας - Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας.

Oι κλινικές δοκιμές διεξήχθησαν σε γυναίκες ηλικίας 35 έως 70
ετών, οι οποίες δοκίμασαν για οκτώ εβδομάδες τον Ορό Προσώπου
Fitofiller ακριβείας. Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Παβίας
στο Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας, υπό την επίβλεψη
έμπειρων δερματολόγων.
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Ορός Ακριβείας Fitofiller

&

Risposta
Fermezza

Αντιρυτιδική και
Συσφικτική Κρέμα
Fitofiller

Αν ο στόχος είναι να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί στο χρόνο
η φρεσκάδα ενός όμορφου και νεανικού δέρματος, η προϋπόθεση είναι καινοτόμες και προηγμένες φόρμουλες. Απάντηση
εξαιρετικής αποτελεσματικότητας σε αυτή την απαίτηση, είναι ο συνδυασμός δύο μοναδικών προϊόντων: Risposta Siero
Fitofiller και Risposta Crema Fitofiller. Ένα θαυματουργό
ζευγάρι, για μία νέα εποχή στην ομορφιά. Μαζί, δρουν
αποτελεσματικά αφυπνίζοντας τη φυσική ισορροπία και τη
γοητεία ενός δέρματος που πλέον είναι απαλό, λείο, βελούδινο
στην αφή, ενώ τα σημάδια έκφρασης γεμίζουν και τεντώνουν.
Ο Ορός επικεντρώνεται στις ρυτίδες, μειώνοντας σταδιακά
το βάθος τους και με μία εντατική δράση σύσφιξης που κάνει
το δέρμα να φαίνεται πιο νεανικό. Η κρέμα ενεργεί με ένα
φορτίο ζωντάνιας, δηλαδή θρέψης και ενυδάτωσης, ώστε το
δέρμα να ανακτήσει την πυκνότητα και τον τόνο του.
Και τι πιστεύουν οι γυναίκες; (Τεστ αυτοαξιολόγησης)
Σε επιβεβαίωση των κλινικών δοκιμών που εκτελούνται με δερματολογικές
αξιολογήσεις, ερμηνεύουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις γυναικών με ηλικία
μεταξύ 35 και 70, που χρησιμοποίησαν κάθε μέρα και για τέσσερις εβδομάδες
το συνδυασμό Siero Fitofiller di precisione & Crema Fitofiller: το 96%
δήλωσε ότι το δέρμα είναι πιο ενυδατωμένο στην αφή, το 80% πιο ελαστικό
και ορατά πιο συμπαγές, ενώ το 88% ευχάριστα απαλό, φωτεινό και λείο. Το
φαινόμενο Filler, «γεμίσματος» των ρυτίδων, παρατηρήθηκε σε μόλις 30 ημέρες σταθερής χρήσης του προϊόντος από το 64% των γυναικών, στα σημεία
όπου οι ρυτίδες έκφρασης ήταν βαθύτερες. Η ικανοποίηση ήταν μεγάλη και τα
θετικά σχόλια που συγκεντρώθηκαν σε αυτή την έρευνα, πολλά. Οι αξιολογήσεις
πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Παβίας - Τμήμα Παθολογίας και
Ιατρικής Θεραπείας.

Οι κλινικές δοκιμές αφορούσαν γυναίκες ηλικίας 35 έως 70 ετών,
οι οποίες δοκίμασαν για οκτώ εβδομάδες την «καλλυντική θεραπεία»
Risposta Fermezza Siero Fitofiller di precisione & Risposta Fermezza
Crema Fitofiller. Η έρευνα διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Παβία,
στο Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας, υπό την επίβλεψη
έμπειρων δερματολόγων.
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Risposta Pulizia

Gel Καθαρισμού για το Πρόσωπο με τονωτική,
καταπραϋντική και αναζωογονητική δράση
Ένας προσεκτικός καθαρισμός είναι η πρώτη, ζωτικής
σημασίας, φροντίδα για την κατάκτηση και διατήρηση μίας
πιο νεανικής και φωτεινής όψης. Είναι επομένως πολύ σημαντικό, αυτός ο καθαρισμός να βασίζεται σε ένα κατάλληλο
προϊόν που να μπορεί να αναλάβει αυτή την τόσο βασική
φροντίδα του δέρματος. Αυτό το Gel Kαθαρισμού χαμηλού
αφρισμού, είναι εξαιρετικά απαλό για την ευαίσθητη επιδερμίδα του προσώπου, αλλά πολύ αποτελεσματικό στον
καθαρισμό υπολειμμάτων μακιγιάζ, ρύπων και σμήγματος.
Επιπλέον, το κεκαθαρμένο κλάσμα σπόρων Σόγιας, χαρίζει σε
αυτή τη σύνθεση την ικανότητα να συνεισφέρει ενεργά στην
πρόληψη της γήρανσης του δέρματος. Το δέρμα μετά από
έναν τέτοιο ειδικό καθαρισμό, είναι έτοιμο να δεχτεί όλα τα
άλλα ευεργετικά στάδια του προγράμματος θεραπείας που
σχεδιάστηκε από την Έρευνα της L’ Erbolario, κάνοντας χρήση
της υψηλής καινοτομίας της σειράς προϊόντων Altafitocosmesi.

Και τι πιστεύουν οι γυναίκες; (Τεστ αυτοαξιολόγησης)
Σε επιβεβαίωση των κλινικών δοκιμών που εκτελούνται με δερματολογικές
αξιολογήσεις, ερμηνεύουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις γυναικών ηλικίας
μεταξύ 35 και 70, που χρησιμοποίησαν κάθε μέρα και για τέσσερις εβδομάδες
τη Risposta Pulizia: το 84% δήλωσε ότι το δέρμα μετά τον καθαρισμό είναι πιο
δροσερό, το 94% πιο ενυδατωμένο, το 100% πιο απαλό και ελαστικό. Επιπλέον,
το 98% δήλωσε ότι η Risposta Pulizia αφήνει το δέρμα πιο ομαλό, λείο και
ευχάριστα βελούδινο. Σε αυτή την έρευνα ήταν μεγάλη η ικανοποίηση και πολλά
τα θετικά σχόλια που συγκεντρώθηκαν. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν
στο Πανεπιστήμιο της Παβίας - Τμήμα Παθολογίας και Ιατρικής Θεραπείας.

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 δραστηριότητές της με τον οργανισμό ICEA
(Ινστιτούτο Ηθικής και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης), σύμφωνα με τον
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 στη 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

+erbolario

erbolariolodi

erbolariolodi

@erbolarioita

erbolariolodi

Η φυσική ιταλική ομορφιά.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος
Α. Παπανικολόπουλος Ηρ. Πολυτεχνείου 144
τηλ. 2106233200 www.papanikolopoulos.gr
L’Erbolario s.r.l. Viale Milano 74, 26900 Lodi (LO) Italia
www.erbolario.com

