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Δελτίο Τύπου 

Iris 

H L’Erbolario υποδέχεται την Άνοιξη  

με την αισθησιακή σειρά Iris  

Η L’Erbolario υποδέχεται την Άνοιξη με το υπέροχο άρωμα και τις αποχρώσεις της πανέμορφης  
Ίριδας, μέσα από την αισθησιακή σειρά Iris. 

Τόσο ερωτεύσιμη όσο και το μελωδικό όνομά της, η Ίριδα που αποτέλεσε έμπνευση της 
ομώνυμης αρωματικής σειράς, ταυτίστηκε από τους αρχαίους μυθογράφους με το ουράνιο τόξο 
και χαρακτηρίστηκε ως «στολίδι του ουρανού». Το εντυπωσιακό λουλούδι, συνδέθηκε με 
χαρμόσυνες ειδήσεις που συνόδευε με το απαλό άρωμά του, όπως ο ερχομός της χαρούμενης 
Άνοιξης!   

 

Απολαύστε ένα μαγικό αρωματικό ταξίδι σε έναν κάμπο με ανθισμένες Ίριδες και ανακαλύψτε 
όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του πολύτιμου άνθους  μέσα από τα προϊόντα της σειράς Iris. 

 

 



 

 

 

 

Άρωμα 

Ένα μοναδικό άρωμα πούδρας θα σηματοδοτήσει τον αέρα στο 
πέρασμά σας, αν αφήσετε αυτό το αισθησιακό και μεθυστικό άρωμα 
να σκορπίσει  στην επιδερμίδα σας όλες τις υπέροχες αρωματικές 
νότες της Ίριδας.  

ΠΛΤ: 50 ml / 27,70 €    

 

Αφρόλουτρο  

Μια μικρή ποσότητα στο νερό του μπάνιου ή απευθείας στο 
σφουγγάρι σας, θα δημιουργήσουν πλούσιο και απαλό αφρό, που θα 
αγκαλιάσει το σώμα σας με το μεθυστικό και αισθησιακό άρωμα της 
Ίριδας. Χάρη στην παρουσία των αμινοξέων σιταριού, που 
εξασφαλίζουν απαλό καθαρισμό και τα μαλακτικά και δροσιστικά 
εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας, η επιδερμίδα σας θα μείνει λεία και 
μεταξένια. 

                                                      ΠΛΤ: 250 ml / 12,50 €   

                                                      ΠΛΤ: 500 ml / 18,50 €   

 

                                             Αρωματική κρέμα για το σώμα  

Μία πλούσια  κρέμα σώματος με έντονο και αισθησιακό άρωμα που 
θα σαγηνεύσει όλες σας τις αισθήσεις μετά το μπάνιο ή το ντους. Το 
μη σαπωνοποιήσιμο κλάσμα του ελαιόλαδου, καταπολεμά τη 
γήρανση της επιδερμίδας και τα εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας, με 
μαλακτικές και δροσιστικές ιδιότητες, θρέφουν και ενυδατώνουν την 
επιδερμίδα και επαναφέρουν τη λάμψη της. 

ΠΛΤ: 300 ml / 25,00 €    

 

                                                       Αποσμητική Κρέμα 

Αποσμητική κρέμα  με εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας. Χαρίζει 
φρεσκάδα και ένα υπέροχο άρωμα στην επιδερμίδα, χωρίς να 
διαταράσσει τη φυσική της ισορροπία. Τα άλατα του Αργιλίου 
εξουδετερώνουν τις αρνητικές συνέπειες της εφίδρωσης, ενώ το 
Νάτριο που προέρχεται από «δασική Βαλανιδιά» αναστέλλει απαλά τη 
μικροβιακή ανάπτυξη και ως εκ τούτου την αποδόμηση του ιδρώτα. 

ΠΛΤ: 50 ml /  15,00 €    



 

 

 

 

Υγρή Πούδρα 

Ιδανικό για όσους αγαπούν την αίσθηση της φρεσκάδας και 
απαλότητας που χαρίζει το ταλκ, αλλά που αδυνατούν να αποδεχθούν 
την υφή του. Μία καινοτόμος και ιδιαίτερα πρακτική καλλυντική 
μορφή του, κατάλληλα παντρεμένη με το μεθυστικό και αισθησιακό 
άρωμα φυσικής πούδρας της Ίριδας. Μοιάζει με ρευστή και απαλή 
κρέμα που δεν αφήνει ίχνη στα ρούχα και στο δέρμα. Χαρίζει άμεση 
απαλότητα χάρη στο μεταξένιο και απορροφητικό άμυλο Ταπιόκας και 
ενυδάτωση, χάρη στα δροσιστικά εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας. 

                                                       ΠΛΤ: 150 ml / 16,00 €    

 

Σαπούνι 

Ένα σαπούνι του οποίου ο απαλός και πυκνός αφρός θα χαρίσει στο 
δέρμα σας μία ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας και ένα αρωματικό 
χάδι, χάρη στα εκχυλίσματα Ίριδας και Αλθαίας. 

ΠΛΤ: 100 gr / 7,00  €    

 

Αρωματικό Χώρου  

Γλυκιά και ευαίσθητη, φρέσκια και χαλαρωτική, η μυρωδιά της Ίριδας 
στο «χρώμα του ουρανού» θα κατακλύσει το χώρο σας , μέσα από τα 
αρωματικά ξυλάκια. Φίνο διακοσμητικό στοιχείο και ταυτόχρονα 
πρακτικό αρωματικό χώρου. 

ΠΛΤ: 125 ml / 23,90  €    

   

 

Αρωματικά Σακουλάκια   

Τα αρωματικά σακουλάκια θα χαρίσουν τις αρωματικές νότες της 
πανέμορφης Ίριδας στα συρτάρια και τις ντουλάπες σας. 

ΠΛΤ: 1 τμχ. / 4,70  €    

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας:   

 Facebook Page: L’ Erbolario Greece  
 Instagram Page: @erbolario_greece  
www.erbolario.gr 
 
Διανομή  
Τα προϊόντα L’Erbolario στην Ελλάδα διανέμονται σε επιλεγμένα φαρμακεία. 

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  
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