
 

 

   
  
  
                                                            Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018 
 

                                                 Δελτίο Τύπου 

 Χαρίστε στο καλοκαίρι σας  άρωμα εξωτικό 

με την αρωματική σειρά 

Tiaré της L’ Erbolario! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε στην εξωτική Ταϊτή με διαβατήριο την σειρά Tiaré της L’Erbolario! 

 

Μικρά κατάλευκα λουλούδια με άρωμα βαθύ, μεθυστικό που σύμφωνα με την παράδοση οι όμορφες Ταϊτινές 

πλέκουν σε γιρλάντες για να καλωσορίσουν τους ταξιδιώτες που φτάνουν στο νησί τους!  

Από αυτά παρασκευάζεται το Monoi, αφήνοντας αυτά τα ντελικάτα λουλούδια σε λάδι καρύδας για 15 μέρες 

χωρίς άλλη επεξεργασία. Με αυτό το υπέροχο αρωματικό λάδι οι ντόπιοι φροντίζουν το δέρμα και τα μαλλιά 

τους χάρη στις εξαιρετικές προστατευτικές και αναπλαστικές του ιδιότητες. 

 

Από αυτό το πλούσιο, εξωτικό Monoi, δημιουργήθηκε η σειρά Tiaré , για να φροντίσει και να προστατέψει το 

δέρμα σας αλλά και να σας μεταφέρει έστω και λίγο με το άρωμα του σε μέρη μακρινά κι ονειρεμένα…. 

 

  

 



 

 

 

 Tiaré 
 Άρωμα 

   
Ένα βαθύ λουλουδάτο άρωμα που θα συνόδευε ένα βραδινό σας περίπατο 
στους δρόμους της Ταϊτής. Φίνες νότες ανθών του Tiaré, που γίνονται πιο 
έντονες από το γλυκό άρωμα της καρύδας και το φρουτώδες άρωμα του 
δαμάσκηνου. Ένα άρωμα βαθιά θηλυκό, ποτισμένο από νύχτες καλοκαιρινές, 
εξωτικών νησιών. 
  
50ml, Π.Λ.Τ: € 26,00 
            

 
                                                             Tiaré 
                                                             Αφρόλουτρο γαλάκτωμα 
 

Αυτό το απαλό αφρόλουτρο γαλάκτωμα του Tiaré έχει κάτι από νύχτες ζεστές και 
μεθυστικές. Πλούσιος, απαλός αφρός, γλυκά αρωματισμένος θα σας τυλίξει στο 
μπάνιο ή το ντους, ενώ τα πολύτιμα συστατικά του θα κάνουν την επιδερμίδα 
σας να λάμψει. Γαλάκτωμα από Monoi, ενυδατικό,προστατευτικό και πολύτιμο 
για την αντιοξειδωτική του δράση, εξαιρετικά θρεπτικό γαλάκτωμα καρύδας και 
λάδι καρύδας με απαλή καθαριστική δράση, δημιουργούν μία σύνθεση που 
σέβεται τις ανάγκες ακόμα και της πιο ευαίσθητης επιδερμίδας. Μετά από κάθε 
χρήση, θα νιώσετε την επιδερμίδα σας 
απαλή και βελούδινη, με το ασύγκριτο άρωμα του Tiaré. 

 
                                              200 ml, Π.Λ.Τ: € 12,00 
  
 
 
                                             Tiaré 
                                             Αρωματική κρέμα για το σώμα  
 

Η απαλότατη αίσθηση αυτής της κρέμας μοιάζει με το ανάλαφρο άγγιγμα των 
κατάλευκων λουλουδιών του Tiaré . 
Στην σύνθεσή του συνδυάζονται το βούτυρο καριτέ και το βιολογικό ηλιέλαιο, με 
πολύτιμα συστατικά της πολυνησιακής παράδοσης. Το Monoi που περιέχεται 
επίσης σε μορφή γαλακτώματος και βουτύρου, ξεδιπλώνει όλες τις θρεπτικές, 
ενυδατικές και αναπλαστικές του ιδιότητες και συνδυάζεται εξαιρετικά με το 
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα των ανθών του Tiaré. 
Η κρέμα σώματος  Tiaré εξασφαλίζει στην επιδερμίδα όλα εκείνα τα απαραίτητα 
συστατικά για να είναι ελαστική, βελούδινη και να αντισταθεί με επιτυχία στην 
πρόωρη γήρανση. 
 

                                             200 ml, Π.Λ.Τ: € 21,00 
 

 

 



 

 

 

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/

