
 

   
  
  
                                                            Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018 
 

                                                           Δελτίο Τύπου 
                                                                                                       
 

                                             Fior Di Salina  

                                       Η νέα σειρά της L’ Erbolario  

                                                Ένα αρωματικό ταξίδι στη Μεσόγειο!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η L’Erbolario  παρουσιάζει τη νέα σειρά Fior Di Salina και σας καλεί σε ένα αρωματικό ταξίδι στις αλυκές  

Conte Vecchi, νότια της Σαρδηνίας! Στις απέραντες εκτάσεις των αλυκών, τα πάλλευκα βουνά από αλάτι 

μοιάζουν να αντανακλούν την κίνηση της θάλασσας και τα πανέμορφα ροζ Φλαμίνγκο απολαμβάνουν τη 

γαλήνη ενός  τοπίου μαγικού. Από  αυτές τις αλυκές της Μεσογείου, προέρχεται το αλάτι που ενέπνευσε τα 

εργαστήρια της L’ Erbolario για τη δημιουργία της νέας αρωματικής σειράς Fior di Salina (ή αλλιώς λουλούδι 

της αλμύρας). 

 

 

 Ανακαλύψτε τα τέσσερα μοναδικά προϊόντα της σειράς Fior Di Salina : το άρωμα, το scrub, το αφρόλουτρο 

και την κρέμα σώματος και αφεθείτε στη φρέσκια, θαλασσινή και παιχνιδιάρικη αύρα της Μεσογείου.  

 

 

 



 

 

Fior Di Salina  
Ελαιώδες scrub για το σώμα  
με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi  

Ένα scrub, που χαρίζει απαράμιλλη ευεξία και ενέργεια σε πνεύμα και σώμα. 
Από τις αλυκές της Μεσογείου προέρχεται το βασικό συστατικό της σύνθεσής 
του, το θαλασσινό αλάτι. Προσφέρει με το μασάζ μια εξαιρετική 
απολεπιστική δράση αφήνοντας την επιδερμίδα μοναδικά λεία, απαλή και 
ανανεωμένη. 

 

                                                            500 gr, Π.Λ.Τ:26.00 € 

  

  Fior Di Salina  
 Κρέμα Σώματος 
            με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi  

Μία κρέμα με διπλή δράση. Φροντίζει την επιδερμίδα χάρη στα φυτικά 
δραστικά εκχυλίσματα από  αλμυρίκι, κουμαριά και μαστίχα ενώ παράλληλα 
την αγκαλιάζει με ένα υπέροχο  υδάτινο, δροσερό άρωμα.  
Μια εκπληκτική κρέμα σώματος που συνδυάζει την αύρα της θάλασσας με 
τα αρώματα των φρούτων της Μεσογείου.  

 

    200 ml, Π.Λ.Τ: 21.50 € 

 

Fior Di Salina 
Άρωμα 

   
Ένα άρωμα που χαρίζει μια υπέροχη αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας, κατάλληλο 
για εκείνη και εκείνον. Μία αρωματική cart postal από τη Μεσόγειο, στην 
οποία οι υδάτινες και αλμυρές νότες της θαλασσινής συμφωνίας ενώνονται 
με μυρωδιές εσπεριδοειδών της παράκτιας βλάστησης από περγαμόντο, 
ίριδα και ελίχρυσο. 
 

 50 ml, Π.Λ.Τ: 27.00 € 

Fior Di Salina  
Αφρόλουτρο 
Με θαλασσινό αλάτι από τις Αλυκές Conti Vecchi  

Ένα αφρόλουτρο που καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα και της χαρίζει μία 
ευχάριστη αίσθηση  δροσιάς, σαν μία βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της 
Μεσογείου.  
Το αποσταγμένο νερό των φύλλων κουμαριάς δροσίζει ενώ το θαλασσινό 
αλάτι προσφέρει αναζωογόνηση και τόνωση. Το εκχύλισμα από αλμυρίκι 
ενυδατώνει την επιδερμίδα ενώ το εκχύλισμα μαστίχας την προστατεύει 
και της χαρίζει απαλή και λεία υφή. 

 
 250 ml, Π.Λ.Τ: 12.50 € 



 

 

Σχετικά με τη L’ Erbolario 

Η L 'Erbolario ιδρύθηκε στο Lodi το 1978, σε ένα μικρό κατάστημα εξειδικευμένο στα φυτικά καλλυντικά, όμως 
στην πραγματικότητα είχε ήδη δημιουργηθεί πολύ πριν στo όραμα των δύο ιδρυτών της, του βιολόγου Franco 
Bergamaschi και της συζύγου του κοσμετολόγου Daniela Villa. Πηγές τους, παλιά σημειωματάρια με 
συνταγές, πρωτόκολλα υγείας και ομορφιάς, εγχειρίδια υγιεινής από παλιά βιβλιοπωλεία και άγραφες 
διαδικασίες για τη φροντίδα του δέρματος που περνούσαν από γενιά σε γενιά. Η γνώση που αποκτήθηκε, 
εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από σχεδόν 40 χρόνια δουλειάς. Μέσα από διαρκή και πολυσύνθετη 
επιστημονική έρευνα, η L’ Erbolario συνδύασε και παγίωσε μία συμμαχία ανάμεσα στην εμπειρία του 
παρελθόντος και τις κατακτήσεις του μέλλοντος. Μία ιστορία επιτυχημένης συνύπαρξης Ανθρώπου-Φύσης, 
μία ιστορία επιτυχίας που τώρα απλώνεται πολύ έξω από την πόλη που γεννήθηκε. Η L’ Erbolario, από μία 
μικρή οικογενειακή επιχείρηση, είναι πια μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στα φυτικά δερμοκαλλυντικά. 
Σκοπός μας είναι να «μεταφράσουμε» την ανεξάντλητη σοφία της φύσης σε αποτελεσματικά φυτικά 
καλλυντικά, με πλήρη σεβασμό στο οικοσύστημα. 

 
 
 
 

 
 
www.erbolario.gr 

Ακολουθήστε μας:   

Facebook Page: L’ Erbolario Greece  

Instagram Page: @erbolario_greece  

 

Διανομή  

Τα προϊόντα L’Erbolario στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία και στο κατάστημα της 
L’ Erbolario (Ερμού 55 και Καπνικαρέας 2). 

 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

ΑΠ. Παπανικολόπουλος A.E.  

Ηρ. Πολυτεχνείου 144, Aχαρνές, τηλ. 2106233200 

www.papanikolopoulos.gr 

 
PR Agency 

CONCEPT Communication Strategies  

Γιώτα Χουλιαρά, yhouliara@conceptcom.gr  

Αντιγόνη Φιλιππίδου, afilippidou@conceptcom.gr 

Ερμίσα Γκοτζάι, egoxhaj@conceptcom.gr  

T: 2108021252 / W: conceptcom.gr  

 

http://www.erbolario.gr/
http://www.papanikolopoulos.gr/

