Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018

Δελτίο Τύπου

H L’Erbolario γιορτάζει 40 χρόνια φυσικής ομορφιάς με 2 νέες
υπέροχες αρωματικές σειρές Danza di Fiori & Rabarbaro!

Danza di Fiori ή αλλιώς…ο χορός των λουλουδιών!
Μια αισθησιακή συμφωνία που θα σας παρασύρει από την πρώτη κιόλας συνάντηση!
Ένα άρωμα ξεχωριστό για το οποίο επιλέξαμε μόνο τους μαγικούς πρωταγωνιστές των πιο
επιτυχημένων σειρών μας : νότες από εκατοντάφυλλο Τριαντάφυλλο, γλυκιά Βιολέτα, τρυφερή
Παιώνια, αυτοκρατορική Καμέλια, γλυκόπικρη Ίριδα, φλογερή Παπαρούνα και ανάλαφρα Άνθη
Κερασιάς, διηγούνται την πολύτιμη ιστορία της L’Erbolario μέσα από τoν αρωματικό χορό τους.

Σαν χαριτωμένες μπαλαρίνες, τα πολύχρωμα άνθη ζωντανεύουν και στροβιλίζονται σ’ ένα χορό
αρμονικό και ηδονικό. Ένα αφιέρωμα στο μεγαλείο της φύσης με μια ολοκληρωμένη σειρά
ομορφιάς: άρωμα, κρέμα σώματος, αφρόλουτρο, μεταξένιο λάδι για το σώμα και τα μαλλιά,
αρωματικό σαπούνι, αρωματικό χώρου και σετ ταξιδιού και σετ δώρου .

Danza di Fiori
Άρωμα
Το άρωμα μιας κομψότητας αναλλοίωτης στον χρόνο, μια αρμονία
από νότες λουλουδάτες και βελούδινες, που κρύβει μέσα του την
μαγεία ενός μυστικού κήπου. Μια διαδρομή ανάμεσα στις
αισθήσεις που περιγράφεται αξέχαστα από τον ποιητή Walt
Whitman: «Δώσε μου έναν μυρωδάτο κήπο την αυγή γεμάτο
πανέμορφα λουλούδια για να μπορέσω να περπατήσω ανέμελος.»
Νότες από: Ροζ πιπέρι, Καμέλια, Ίριδα, Τριαντάφυλλο, Παιώνια,
Βιολέτα, Παπαρούνα, Άνθη Κερασιάς και Λευκός μόσχος.
10ml, Π.Λ.Τ: € 14,00
50ml, Π.Λ.Τ: € 27,70
100ml, Π.Λ.Τ: € 39,00

Danza di Fiori
Αφρόλουτρο
Μια σύνθεση αισθησιακή, που προσφέρει στην επιδερμίδα ένα
τονωτικό αγκάλιασμα χάρη στα φυτικά εκχυλίσματα που περιέχει.
Λουλουδάτες νότες σε ένα μυρωδάτο χορό, θα αφήσουν το δέρμα
σας απαλό και υπέροχα αρωματισμένο.
250ml, Π.Λ.Τ. 12,50€

Danza di Fiori
Αρωματική Κρέμα Σώματος
Εντυπωσιακά λουλούδια σε αρμονικό χορό, μπερδεύονται σ’ αυτή
την κρέμα για να φροντίσουν την επιδερμίδατου σώματός σας. Το
Τριαντάφυλλο, η Παιώνια, η Βιολέτα, η Ίριδα, η Παπαρούνα, η
Καμέλια και τα Άνθη Κερασιάς αγγίζουν απαλά την επιδερμίδα σας
χάρη στα πλούσια φυτικά τους εκχυλίσματα που θρέφουν,
προστατεύουν και αφήνουν απαλό το δέρμα χαρίζοντας ένα
ρομαντικό, σκανδαλιάρικο άρωμα.
200ml Π.Λ.Τ, 23,80€

Danza di Fiori
Μεταξένιο έλαιο για σώμα και μαλλιά
Υφή από μετάξι στο σώμα και τα μαλλιά σας χάρη σ’ αυτό το
πολύτιμο λάδι. Ψεκάστε το και κάντε ένα ελαφρύ μασάζ, για να
ελευθερώσει όλες τις τονωτικές και μαλακτικές του ιδιότητες και να
σας τυλίξει με το μεθυστικό του άρωμα.
100ml, Π.Λ.Τ. 28,50€

Danza di Fiori
Αρωματικό σαπούνι
Η φυτική καθαριστική του βάση καθαρίζει απαλά τα χέρια και το
σώμα. Διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας τους και αφήνει την
επιδερμίδα ελαφρώς αρωματισμένη.
100g, Λ.Τ. 7,00€

Danza di Fiori
Αρωματικό χώρου
Υφή από μετάξι στο σώμα και τα μαλλιά σας χάρη σ’ αυτό το
πολύτιμο λάδι. Ψεκάστε το και κάντε ένα ελαφρύ μασάζ, για να
ελευθερώσει όλες τις τονωτικές και μαλακτικές του ιδιότητες και να
χαρίσει στον χώρο σας το μεθυστικό του άρωμα.
125 ml Π.Λ.Τ. 18,50€

Danza di Fiori
Beauty Pochette
Ένα χαριτωμένο τσαντάκι που κρύβει έναν θησαυρό σε μινιατούρα.
Άρωμα 30 ml, Αφρόλουτρο 50ml και Κρέμα Σώματος, 50ml για να τα
έχετε πάντα μαζί σας!
ΠΛ.Τ. 33,00€

Danza di Fiori
Beautybag - Duo
Ένα πανέμορφο τσαντάκι για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας!
Περιέχει το Αφρόλουτρο 250 ml και την Κρέμα Σώματος 200 ml.
Π.Λ.Τ. 34,50€

Danza di Fiori
BeautyBag - Trio

Ένα πανέμορφο τσαντάκι για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας!
Περιέχει το Άρωμα 50 ml, το Αφρόλουτρο 100 ml και την Κρέμα
Σώματος 100ml.
Π.Λ.Τ. 42,50€

Rabarbaro
H γλυκόπικρη μυρωδιά ενός απλού αλλά πολύτιμου φυτού

Ένα άρωμα φρέσκο, γήινο, πικάντικο, για εκείνη και εκείνον, που χαρίζει μια μοναδική αίσθηση ενός
περιπάτου στον κήπο την αυγή, μέσα σε δροσερές ,καταπράσινες φυλλωσιές και φρέσκια βλάστηση!
Νότες από λεμόνι και ραβέντι, ζαφορά και μαύρο τσάι. Από τις ρίζες του Rabarbaro τα εργαστήριά
μας πήραν ένα τονωτικό εκχύλισμα και ένα αναζωογονητικό απόσταγμα, που σε συνδυασμό με τα
δραστικά συστατικά του πικρού πορτοκαλιού και της γλυκιάς βανίλιας, προσφέρουν στην
επιδερμίδα φρεσκάδα, ενυδάτωση και τόνωση.

Το ιδιαίτερο άρωμα του Rabarbaro παντρεύεται με πολύτιμα φυτικά συστατικά για να δημιουργήσει
μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την φροντίδα της επιδερμίδας: άρωμα, κρέμα σώματος,
αφρόλουτρο, αποσμητική λοσιόν, αρωματικό σαπούνι, αρωματικό χώρου, σετ ταξιδιού και σετ
δώρου.

Rabarbaro
Άρωμα

Ένα άρωμα πράσινο και φρέσκο κατάλληλο για εκείνη και εκείνον.
Ξεκινά με παιχνιδιάρες νότες εσπεριδοειδών για να καταλήξει σε μια
σκιά βελούδινη και ελαφρώς πικάντικη.
Νότες από Λεμόνι, Rabarbaro, Ζαφορά, Μαύρο Τσάι, Μόσχο
10ml,Π.Λ.Τ €14,00
50 ml,Π Λ.Τ. €27,70
100ml,Π Λ.Τ € 39,00

Rabarbaro
Αφρόλουτρο

Το εκχύλισμα από τις ρίζες του Rabarbaro, το αποσταγμένο του νερό
και το απόσταγμα από φλοιό πικρού Πορτοκαλιού ενώνονται για να
προσφέρουν στην επιδερμίδα ένα διάλειμμα αναζωογόνησης και
δροσιάς. Ξεκούραστο πια το δέρμα σας μπορεί να αφεθεί στο γλυκό
χάδι της Βανίλιας.
250 ml Λ.Τ. 12,50€

Rabarbaro
Αρωματική Κρέμα Σώματος

Η ανάλαφρη αρωματική κρέμα θα φροντίσει την επιδερμίδα σας, θα την
απαλύνει και θα την θρέψει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χάρη στα
πολύτιμα εκχυλίσματα του Rabarbaro, του πικρού Πορτοκαλιού και της
Βανίλιας αλλά και φυτικού βουτύρου. Το αρωματικό τελείωμα του
Rabarbaro, επίμονο αλλά διακριτικό θα σας συνοδέψει με την ζωντάνια
του, όλη την ημέρα.
200 ml Λ.Τ. 23,00€

Rabarbaro
Αποσμητική Λοσιόν

Εξαιρετική για τη γυναίκα και τον άντρα, η ελαφριά μυρωδιά του
Rabarbaro σε μορφή σπρέι, εγγυάται μια αίσθηση δροσιάς που θα
κρατήσει όλη τη μέρα. Το εκχύλισμα του Rabarbaro, ο βιοτεχνολογικός
Κιτρικός Τριαιθυλεστέρας και το σύμπλεγμα Καρύδας, Equisetum και
Φασκό-μηλου είναι τα τρία δραστικά συστατικά που επιτυγχάνουν την
αποσμητική και δροσιστική του δράση.
100 ml, Π. Λ.Τ. 15,00€

Rabarbaro
Αρωματικό σαπούνι

Για τα χέρια και το σώμα, ένα σαπούνι ευχάριστα δροσερό. Η
καθαριστική του βάση, αποκλειστικά από φυτικά συστατικά,
αποτελείται από έλαια Καρύδας, Ηλίανθου και Ελαιοκράμβης στην
οποία προστίθενται τα εκχυλίσματα του Rabarbaro, του πικρού
Πορτοκαλιού και τα έλαια γλυκού Πορτοκαλιού και Δαμάσκηνου. Με
κάθε χρήση θα καθαρίσει και θα φροντίσει απαλά την επιδερμίδα.
100 g Λ.Τ. 7,00€

Rabarbaro
Αρωματικό χώρου

Ένα ραφινάτο μπουκάλι που θα φρεσκάρει ευχάριστα τον χώρο σας και
θα σας μεταφέρει νοητά σε ένα καταπράσινο κήπο, ένα καθάριο
πρωινό του καλοκαιριού.
200 ml Λ.Τ. 33,00€

Rabarbaro
Beauty Set

Άρωμα, Αφρόλουτρο και Κρέμα για το Σώμα σε travel set. Ότι σας
είναι απαραίτητο για το ταξίδι, για να μην στερηθείτε ποτέ τη
γλυκόπικρη αίσθηση του Rabarbaro. Περιέχει το άρωμα 30ml, το
αφρόλουτρο 50ml και την κρέμα σώματος 50ml
Π.Λ.Τ. 33,00€

Rabarbaro
Beautybag- Beautybag - Duo

Ένα πανέμορφο τσαντάκι για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας!
Περιέχει το Αφρόλουτρο 250 ml και την Κρέμα Σώματος 200 ml.
Π.Λ.Τ. 34,50€

Rabarbaro
Beautybag- Beautybag - Trio

Ένα πανέμορφο τσαντάκι για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας!
Περιέχει το Άρωμα 50 ml, το Αφρόλουτρο 100 ml και την Κρέμα
Σώματος 100ml.
Π.Λ.Τ. 42,50€

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

