
 

 

  

                                    

                                                                                                              

                                                                                                                                                            Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018 

Δελτίο Τύπου 
 

Αcido Ialuronico Luce & Volume  
 

Θέλετε να χαρίσετε στα μαλλιά σας όγκο και φωτεινότητα; 
 Από σήμερα έχετε έναν πολύ αποτελεσματικό σύμμαχο:                                        

το Υαλουρονικό Οξύ! 
 

 

 
 
Η L’Erbolario επεκτείνει τη σειρά προσώπου και σώματος Αcido Ialuronico, και παρουσιάζει τη νέα 
σειρά για τα μαλλιά Αcido Ialuronico  Luce & Volume, με τρία προϊόντα. Τώρα πια κάθε γυναίκα έχει έναν 
αποτελεσματικό σύμμαχο για μοναδικό όγκο και φωτεινότητα : το θαυματουργό Υαλουρονικό Οξύ! 
Χάρη στα τρία διαφορετικά μοριακά του βάρη, έχει πολλαπλή δράση:  

• «Τυλίγει» την τρίχα, δημιουργώντας  ένα προστατευτικό φιλμ, ώστε να εμποδίσει την εξάτμιση 
του νερού. 

• Εισχωρεί στην δομή της ρυθμίζοντας το ποσοστό υγρασίας 

• Ενυδατώνει και αναδομεί τα μαλλιά  
 
Τα προϊόντα της σειράς Αcido Ialuronico  Luce & Volume , περιέχουν επίσης  φυτική κερατίνη και έλαιο 
και απόσταγμα πολτού καρύδας. Η φυτική κερατίνη αποτελείται από τα ίδια δομικά αμινοξέα που 
υπάρχουν στα μαλλιά, δυναμώνει την τρίχα και της χαρίζει ελαστικότητα,  ενώ το έλαιο και το 
απόσταγμα πολτού  καρύδας, την τρέφει και την αναπλάθει.  

 
Ανακαλύψτε τα τρία νέα προϊόντα της σειράς Αcido Ialuronico  Luce & Volume: το Shampoo Effetto Filler, 
την Crema Balsamo Effetto Filler και το Spray Bifasico MilleVirtù  και χαρίστε ακόμα και στα πιο 
αδύναμα και ταλαιπωρημένα  μαλλιά όγκο, λάμψη, δύναμη, ελαστικότητα και απαλότητα!  
 

 



 

 

 
 

Αcido Ialuronico Luce & Volume  
Shampoo Effetto Filler  
 
Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών 
Με Υαλουρονικό Οξύ, φυτική κερατίνη και καρύδα   

Εξαιρετική θεραπεία ομορφιάς που ενυδατώνει και περιποιείται 
τα μαλλιά, επαναφέροντας τον όγκο και την ελαστικότητά τους 
από το πρώτο λούσιμο! Το μυστικό είναι στη μοναδική του 
σύνθεση με 97% συστατικά φυσικής προέλευσης. Το 
Υαλουρονικό Οξύ, χάρη στην απίστευτη ικανότητα του να 
συγκρατεί το νερό, προσφέρει άμεση ενυδάτωση.  
Η φυτική κερατίνη, ενδυναμώνει την τρίχα, ενώ το απόσταγμα 
πολτού καρύδας χαρίζει απαλότητα και όγκο. 

                                                                                 Δεν περιέχει σιλικόνες, θειικά επιφανειοδραστικά, parabens,              
                                                                                 χρωστικές και παράγωγα πετρελαίου. 
 

Χρήση: Κάντε ελαφρύ μασάζ  για να τονωθεί φυσικά η μικροκυκλοφορία του τριχωτού της κεφαλής 
και να διευκολύνετε την απορρόφηση των δραστικών συστατικών του προϊόντος. Ξεπλύνετε με 
χλιαρό νερό. 
200 ml, Π.Λ.Τ: 14,50 € 

 
 

 
                                                            Αcido Ialuronico Luce & Volume  

Crema Balsamo Effetto Filler 
  
Μαλακτική Κρέμα για όγκο για όλους τους τύπους μαλλιών 
Με Υαλουρονικό Οξύ, φυτική κερατίνη και καρύδα   
 
Μαλακτική κρέμα με ευχάριστα κρεμώδη υφή. Απολαύστε το 
εξαιρετικό  αποτελέσμα  από την πρώτη χρήση: τα μαλλιά 
αποκτούν μεγαλύτερη  ζωντάνια και πυκνότητα χάρη στην 
εξαιρετική δράση του Υαλουρονικού Οξέος. Επιπλέον, η φυτική 
κερατίνη αυξάνει την αντοχή και την ελαστικότητα της τρίχας, 
ενώ το απόσταγμα πολτού καρύδας χαρίζει απαλότητα. 
Φόρμουλα με 96% συστατικά φυσικής προέλευσης.  
Χωρίς parabens, σιλικόνη, χρωστικές και παράγωγα 
πετρελαίου. 

 
Χρήση: Εφαρμόστε την κρέμα σε βρεγμένα μαλλιά μετά το σαμπουάν, αφήστε να δράσει για μερικά 
λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε.  
Για   εντατική θεραπεία, εφαρμόστε τη σε στεγνά μαλλιά σαν μάσκα, αφήστε τη να δράσει για 15 
λεπτά και μετά λουστείτε με το σαμπουάν σας. 

               150 ml, Π.Λ.Τ: 16,50 €  
 
 
 
 

 



 

 

 
Αcido Ialuronico Luce & Volume 
Spray Bifasico MilleVirtù  
 
Αγωγή πολλαπλών χρήσεων για όλους τους τύπους μαλλιών 
Με Υαλουρονικό Οξύ, φυτική κερατίνη και έλαιο καρύδας   

Διφασικό σπρέι με πολλαπλά οφέλη και χρήσεις. 
Σε κάθε εφαρμογή, τα μαλλιά ξαναβρίσκουν τον όγκο, τη λάμψη και 
την απαλότητά τους.Το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει και «γεμίζει» 
την τρίχα, η φυτική κερατίνη την ενδυναμώνει και χαρίζει 
ελαστικότητα, ενώ το έλαιο καρύδας δίνει απαλότητα. Φόρμουλα με 
98% συστατικά φυσικής προέλευσης.  
Χωρίς parabens, σιλικόνες, χρωστικές και παράγωγα πετρελαίου. 

 
               Χρήση:  Αναμίξτε τις δύο φάσεις ανακινώντας τη φιάλη και ψεκάστε: 

 
Σε βρεγμένα μαλλιά για: 
1. Αποκατάσταση: Μετά το λούσιμο εφαρμόστε κατά μήκος των μαλλιών για βαθιά θρέψη. 
2. Εύκολο χτένισμα: Ψεκάστε κατά μήκος των μαλλιών πριν το styling για απαλά και ευκολοχτένιστα 
μαλλιά. 
3. Καταπολέμηση της ψαλίδας: Εφαρμόστε στις άκρες των μαλλιών για καταπολέμηση και πρόληψη 
της ψαλίδας.  
4.Προστασία:Ψεκάστε κατά μήκος των μαλλιών πριν το styling για προστασία από τη θερμότητα. 
 
Σε στεγνά μαλλιά για: 
1.Καθημερινή  αγωγή λάμψης και όγκου 
2 Καταπολέμηση του φριζαρίσματος: Χρησιμοποιείστε καθημερινά για να εξομαλύνετε τα ατίθασα 
μαλλιά. 
3.Μάσκα: Εφαρμόστε πριν από το λούσιμο και αφήστε να δράσει 15 λεπτά για θρέψη και ενυδάτωση 
της αφυδατωμένης τρίχας. 
4.Μάσκα νυκτός: Κάντε μασάζ στο κεφάλι και κατά μήκος των μαλλιών πριν τον ύπνο και διατηρήστε 
το όλη τη διάρκεια της νύχτας τυλίγοντας το κεφάλι σας με ένα  σκουφάκι ή μια πετσέτα.  
Το πρωί, λουστείτε και απολαύστε τα αναζωογονημένα σας μαλλιά. 
5.Προστασία κατά της ξηρότητας: Εφαρμόστε το στα μαλλιά σας για να τα προστατέψετε από τον ήλιο, 
το χλώριο ή το αλάτι και να αποτρέψετε  την ξηρότητα και την αφυδάτωση. 
6.Wet Look: Ψεκάστε κατά μήκος των μαλλιών για ένα μοναδικό wet εφέ στα μαλλιά. 
100 ml, Π.Λ.Τ: 16,90 € 
 
 

            

 
                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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/

