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S 
radosťou a hrdosťou Vám predstavujeme prípravky náš-

ho rastlinného laboratória. S rovnakým nadšením by 

Vám ktorýkoľvek z našich predkov, roľníkov, ponúkol najkrajšie 

plody svojej záhrady.

Od nepamäti máme dobrý vzťah k pôde, ešte aj dnes sú 

našimi surovinami čerstvo lisované rastlinné oleje, vody z 

kvetov a bylín destilované kvapka po kvapke, s trpezlivosťou 

extrahované rastlinné šťavy, esencie, ktoré sú štedrým darom 

veľkorysej prírody.

K nám, do spoločnosti L’Erbolario, prichádzajú zo všetkých 

kútov sveta, ich vôňou sú presiaknutí naši zamestnanci, naše 

pracovisko, dokonca aj cesty okolo. A my ich potom rozdeľujeme 

do našich flakónov, krabičiek, pohárikov pre všetkých tých, ktorí 

rovnako ako my, veria v nekonečné vlastnosti jednoduchých 

vecí. Vedia, že ak je prirodzená krása darom osudu, či skôr 

genetiky, byť krásnym vďaka rozumnému využívaniu prírody 

je umenie, ktoré treba pestovať s trpezlivosťou, vedomosťami a 

presvedčením.

Pochopiteľne, v dnešnej dobe je ťažké praktizovať zručnosti 

prírodnej kozmetiky s ovocnými maskami práve rozdrvenými 

v mažiariku alebo s prípravkami z osobne nazbieraných 

byliniek. Bolo by tiež chybou zabúdať, že sof istikované 

moderné techniky extrahovania sú vynikajúcimi spo-

jencami a ponúkajú čisté a stále účinnejšie rastlinné 

deriváty: extenzín, fytozómy... Sme preto presvedče-

ní, že mnohí z vás budú zdieľať našu filozofiu, ktorá 

2

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   2Catalogo_Slovacchia_2017.indd   2 14/06/18   10:3314/06/18   10:33



považuje spojenie vzácnych múdrostí minulosti 

s nespornými úspechmi súčasnosti za nepostráda-

teľné... Od klasického bylinkárstva k modernej 

kozmetológii.

Už od nepamäti, na základe rodinných a miest- 

nych tradícií, si uchovávame lásku k nekonečným schop-

nostiam byliniek, študujeme ich doposiaľ nepreskúmaný 

potenciál, ale neodmietame ani vzácne pomôcky vedy a techniky. 

Všetky naše fytokozmetické prípravky sa rodia z vášne k rastli-

nám, overenej počas výrobnej praxe, ktorá predstavuje už vyše 

40 rokov skúseností. My si myslíme, že našu výrobnú činnosť 

môžeme pokojne považovať za úspešnú. Naše fytokozmetic-

ké prípravky sú často navrhované, testované, kritizované a 

zlepšované zákazníkmi našich predajní byliniek v Lodi, ktoré 

vznikli skôr než výrobné laboratórium. Priamy kontakt je pre 

nás podnetný a stimulujúci.

Naše výskumné a vývojové laboratórium dohliada na 

kvalitu kozmetických prípravkov L’Erbolario, vyrábaných v 

súlade s najprísnejšími hygienickými normami a za použitia 

ekologicky a energeticky šetrných technológií. Znášanlivosť vý-

robkov nakoniec overujú 

dôsledné klinické štúdie 

na jednej z najstarších a 

najprestížnejších talian-

skych univerzít, akou je 

Univerzita v Pavii.
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Kde bolo, tam bolo, žili obyčajní ľudia s vy-
rážkami a čiernymi bodkami na tvári, s 

vačkami pod očami, s pavučinkami vrások a s popo-
lavou bledosťou a ich páni, prírodou obdarovaní ľa-
liovo jemnou pleťou, ružovými líčkami a nevädzo-
vými očami. Spoločnosť L’Erbolario však priniesla 
kvety na tváre všetkých žien! Ale bolo by príliš jed-
noduché oznámiť vám, že sme našli zázračný elixír 
na definitívnu porážku dávnych nepriateľov. Mô-
žeme vám však ponúknuť najúčinnejšie zbrane pre 
každodenné súboje... aby ste sa vy, vedomí si skutoč-
nosti, že krása, zdravie, inteligencia a vôľa sa vzá-
jomne dopĺňajú, nikdy nevzdali boja.

Pre krásu tváre
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VÝNIMOČNÁ ČISTOTA: 
Na od l ičovanie  a  č is tenie

Čistiace pleťové 
mlieko s uhorkou a 
hamamelom 
Čistí zmiešanú a mastnú pleť 

Jemné krémové mlieko, obo-
hatené o destilovanú vodu 
z hamamelu so sťahujúcimi 
vlastnosťami a o výťažkok z 
uhorky s osviežujúcim účin-
kom, rešpektuje pH pokož-
ky a stará sa o ňu s nekoneč-
nou jemnosťou, uzatvára póry 
a progresívne čistí pleť.

Syndet s nechtíkom a 
jojobou
Na citlivú pleť

Tradičné mydlá s alkalickým 
pH majú tendenciu „vysúšať“ 
pokožku tváre, ktorá potom 
potrebuje nejaký čas, aby zno-
vu získala svoju rovnováhu.
Toto „mydlo-nemydlo“ na-
opak rešpektuje prirodzený 
kyslo-hydratovaný povrch a 
neutralizuje agresivitu tvr-
dej vápenatej vody. Zanechá-
va vašu tvár čistú, hladkú, za-
matovo hebkú, bez „vysúšania 
či napätia“.

Syndet s lopúchom
Na zmiešanú a mastnú pleť

Lahodný nemydlový prípra-
vok je vhodný na zmiešanú a 
mastú pleť.
Jeho sťahujúce (adstringent-
né) zložky čistia pleť, avšak 
nedehydratujú ju, naopak vi-
tamín E ju vyživuje a obno-
vuje jej prirodzenú pružnosť.

Peeling na tvár 
s mydlokorom 
tupolistým a olejom z 
ryžových otrúb 
Starostlivo a dôkladne čistí

Vďaka mechanickému pôso-
beniu vyhladzujúcich mik-
rogranúl a jemnému čis-
tiacemu účinku mydlokora 
tupolistého (quillaja sapona-
ria) jemne odstraňuje všetky 
nečistoty a odumreté bunky, 
ktoré  dusia, zmatňujú a zo-
staršujú pokožku, vyhladzuje 
jej štruktúru a robí ju jemnou 
a zamatovo hebkou. 

Dôkladné čistenie tváre je 
nielen nevyhnutnou súčasťou 
každodennej hygieny, vyplý-
vajúcej zo základného reš-
pektu k vlastnej osobe (to-
nif ikačné čistenie v ranných 
hodinách, relaxačné večer), ale 
aj súčasťou správnej kozmetic-
kej starostlivosti. Je to najlep-
ší spôsob na odstránenie šmi-
niek, ale aj ostatných nečistôt 
a dráždivých čiastočiek, kto-
ré sa denne usádzajú na našej 
tvári. Pravidelným čistením 
sa najlepšie udržiava žiari-
vosť a mladistvosť pleti.

Čistiace pleťové 
mlieko s 
harmančekom
Upokojuje suchú a citlivú pleť

Toto krémové čistiace mlie-
ko bolo navrhnuté pre najcit-
livejšiu pleť, čistí s nekoneč-
nou jemnosťou a rešpektuje 
pH pokožky. Osviežujúci a 
zvláčňujúci prípravok vďaka 
výťažku z harmančeka doko-
nale odstraňuje make up, pú-
der a nečistoty a zároveň hy- 
dratuje, zjemňuje a zamatovo 
zvláčňuje pokožku tváre.
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Jemné čistiace pleťové 
obrúsky 
S výťažkom z kvetu 
pomarančovníka a ryže

Vzácne každý deň, nepostrá-
dateľné mimo domova a na 
cestách... Čistiace obrúsky 
zjednodušujú pravidlá odli-
čovania, aby bol tento rituál 
rýchlejší a príjemnejší a  aby 
zaistil pleti, očiam a perám 

účinnú a včasnú očistu a tiež 
uvoľňujúci pocit sviežosti. Sú 
bez alkoholu a jemne voňa-
jú. Tieto obrúsky z mäkkej 
netkanej textílie sú vhodné 
pre všetky typy pokožky, aj 
pre tú najcitlivejšiu a sú oftal-
mologicky testované. 

Pripomíname tiež čistiaci a ex-
foliačný gel línie Algadetox, mi-
celárnu vodu línie Delicalma, 
odličovač s extenzínom a me-
ristematickým extraktom línie 
Anti-age, čistiaci prípravok lí-
nie Risposta, bioekokozmetic-
ký čistiaci gel na tvár a čistiaci 
masážny krém na tvár s arga-
novým olejom.
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TONIKÁ PRE KRÁSU

Aromatická voda 
z rozmarínu alebo 
„Voda Kráľovnej 
Uhorska“ 
Sťahujúce tonikum pre 
zmiešanú a mastnú pleť

Jemne uzatvorí rozšírené pó-
ry a hydratuje mastnú a zmie-
šanú pleť. Legenda hovorí, 
že uhorská kráľovná Isabel-
la, vtedy už sedemdesiatročná, 
používala destilovanú vodu z 
rozmarínu, ktorej receptúru 
dostala do daru od istého al-

chymistu. Znovu získala mla-
dosť a krásu až do takej mie-
ry, že ju požiadal o ruku Karol 
Albert, vojvoda z Litvy.

Aromatická voda z 
harmančeka
Hydratačné tonikum pre veľmi 
suchú a citlivú pleť

S citlivosťou a vôňou kve-
tu harmančeka hydratuje a 
osviežuje pleť a zanecháva ju 
jemnú a zamatovo hebkú.

Výnimočné toniká (oboha-
tené o vynikajúci prirodzený 
hydratačný faktor pokožky), 
celkom bez obsahu alkoholu, 
tonifikujú a hydratujú pleť a 
pripravujú ju na príjem bla-
hodarných kozmetických kré-
mov. Sú ideálne na odstra-
ňovanie zvyškov make upu 
a prípravkov na jeho čistenie.

Aromatická voda z 
lipových kvetov
Hydratačné tonikum pre 
citlivú a jemnú pleť 

Vykonáva dôležitú hydratač-
nú a osviežujúcu funkciu, ob-
zvlášť vzácnu pre citlivú po-
kožku. Používaná ráno a večer 
na pokožku tváre, krku a de-
koltu po odlíčení, hydratuje, 
povzbudzuje a dodáva okam-
žitý pocit čerstvosti. 
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Pripomíname upokojujúcu a 
ekvilibračnú pleťovú vodu línie 
Kyselina hyaluronová.
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NA VÝŽIVU A HYDRATÁCIU

Pleťový krém so 
slamienkou, aloe a 
listami olivovníka
Hydratačný

Jeho exkluzívne zloženie z 
neho robí naozaj nenahradi-
teľný prípravok pre tých, kto-
rí radi trávia svoj voľný čas 
na čerstvom vzduchu. Chrá-
ni pokožku pred slnkom, 
vetrom, príliš intenzívnym 
chladom či teplom. Jeho pra-
videlné používanie zaisťuje 
dokonalú hydratáciu, pomá-
ha predchádzať vráskam, za-
chováva krásu a pevnosť tvá-
re, mladistvosť čŕt.

Pleťový krém s fialkou 
a listami olivovníka
Intenzívne hydratačný

Tento ľahký a príjemný krém 
sa v každom okamihu dňa 
stane nenahraditeľným. Keď 
je pokožka „napätá“ z dôvodu 
nedostatočnej hydratácie ale-
bo trpí v dôsledku nepriazni-
vých klimatických podmie-
nok, intenzívny hydratačný 
krém poskytne potrebné ži-
viny, ktoré jej prinavrátia jas a 
žiarivosť. Obsahuje olivový a 
požltový olej a rastlinný kom-
plex bielkovinových hydroly-
zátov z pšenice, sóje, kukuri-
ce a ovsa.

Pleťový krém so 
včeľou materskou 
kašičkou 
Vyživujúci, proti vráskam

Vďaka vzácnym zložkám a 
prirodzenému filtru zohrá-
va krém s včeľou materskou 
kašičkou významnú ochran-
nú, tonifikačnú a regenerač-
nú funkciu, ktorá pomôže za-
chovať mladistvý jas pleti. Pri 
pravidelnom používaní pôso-
bí preventívne proti výskytu 
mimických a jemných vrások.

Pleťový krém s 
jojobovým olejom 
a bambuckým a 
mangovým maslom 
Spevňujúci

Spevňujúci krém vyživuje 
a hydratuje kožné tkanivá, 
zjemňuje textúru, spevňuje 
črty tváre. Každým dňom po-
kožka, dobre živená a hebkej-
šia, znovu nadobúda žiarivosť 
a pevnosť.

Dnešná žena, ktorá od mo-
dernej kozmetiky vyžaduje 
okamžité špecif ické výsledky, 
často zabúda, že primárne a 
zásadné požiadavky pleti zo-
stávajú nemenné.
Základom pre pokožku je pre-
dovšetkým každodenne a pra-
videlne prijímať vhodné, cen-
né živiny a zvlhčujúce prvky, 
ktoré jej zabezpečia nielen jas-
nejší a krajší vzhľad, ale po-
môžu tiež čeliť akémukoľvek 
klimatickému faktoru, lepšie 
odolávať záťažiam životného 
prostredia, ktorým je často vy-
stavená, a udržiavať čo naj-
dlhšie prirodzenú pružnosť a 
jemnosť textúry.

Pleťový krém z peľu 
a medu agátových 
kvetov
Hydratačný a regeneračný

Krém na tvár s obsahom pe-
ľu kvetov, bohatý a krémový, 
sa okamžite vsiakne a nadl-
ho vyživuje a hydratuje po-
kožku. Jeho ochranný účinok 
pretrváva po celý deň. Napo-
máha zabrániť vzniku vrások, 
zachováva pružnosť a mladis-
tvú jemnosť tváre, udržiava jej 
pevnosť, sviežosť a jas.
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Pleťový krém s 
nechtíkom, karotkou a 
ženšenom
Proti vráskam

Emulzia typu V/O (voda/
olej), mimoriadne bohatá a 
zároveň zmäkčujúca, zabra-
ňuje vzniku vrások a zjemňu-
je už existujúce. Prinavracia 
pevnosť a pružnosť unave-
nej a ochabnutej pleti a ga-
rantuje mladistvejší a žiari-
vejší vzhľad.

Pleťový krém 
s voskom z 
pomarančovej kôry a 
výťažkom z lucerny 
Spevňujúci, proti vráskam

Jojobový, ľaničníkový a avo-
kádový olej pôsobia vo vzá-
jomnej spolupráci tak, aby 
plynutie času, odrážajúce sa 
na dôležitých črtách tváre, 
bolo čo najmenej viditeľné. 
Vaša pleť, vyživená a obnove-
ná, bude každým dňom vyze-
rať jasnejšie a hladšie a vrás-
ky, tie najvýraznejšie, ako aj 
tie takmer nepostrehnuteľné, 
sa potichu zrieknu svojej prí-
tomnosti.

Nočný krém so 
zeleným čajom
Vyživujúci a posilňujúci

Keď sa pokožka tváre v no-
ci uvoľní počas prirodzené-
ho spánku a bez používania 
mimiky, vie najlepšie využiť 
poklad účinných látok, kto-
ré ponúka tento krém. Pleť 
sa zbaví celodennej únavy a 
optimalizuje svoju prirodze-
nú regeneráciu. Vďaka cen-
nému oleju z kamélie do-
káže krém zabrániť vzniku 
nových vrások a ochabnutiu 
pokožky. Využíva neoceniteľ-
né ochranné schopnosti vý-
ťažku zo zeleného čaju, ktorý 
neutralizuje oxidačné účin-
ky voľných radikálov, primár-
ne zodpovedných za proces 
starnutia.
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Pleťový krém s 
citrónom a uhorkou 
S ľahkým krycím účinkom
Pre mastnú a nečistú pleť

Vďaka miernemu kryciemu 
účinku tohto krému, ktorý 
je možné použiť na kritic-
kých miestach v dvojitej vrs-
tve, budú kožné nedostatky, 
ako čierne bodky či komedo-
ny, viditeľne potlačené, zatiaľ 
čo ich tvorba bude v priebehu 
času postupne znížená. Mast-
ná pleť tak obnoví svoju rov-
nováhu a jednotnosť textúry.

Pleťový krém 
s lopúchom a 
rozmarínom 
Na zmiešanú pleť

Krém s obsahom lopúcha je 
navrhnutý pre mastnú pleť, 
„posiatu“ čiernymi bodkami 
a komedonmi. Má trojitý úči-
nok: uzatvára rozšírené póry, 
chráni mastnú pokožku pred 
nepriaznivými vplyvmi pro-
stredia a pomáha jej znovu 
získať prirodzenú rovnováhu.
Zmatňuje pleť, skrýva nečis-
toty a je výborným základom 
pod make up, ktorý udrží pleť 
celý deň bez lesku.

PRE MLADÚ PLEŤ

Nočný pleťový krém s 
hlohom a tekvicovými 
semienkami
Na mastnú a zmiešanú pleť

Krém s obsahom hlohu 
skrášli v noci nečistú pleť, 
„posiatu“ čiernymi bodkami 
a komedonmi. Kým pokožka 
odpočíva, tento rastlinný prí-
pravok aktívne využíva svo-
je účinné ukľudňujúce zložky. 
Súčasne vynikajúco vyživuje a 
hydratuje mastnú pleť.

Pleťová maska s 
bielym a zeleným ílom 
a propolisom 
Na zmiešanú a mastnú pleť

Ku kozmetickým vlastnos-
tiam propolisu pridáva silné 
sťahujúce účinky ílu, zdôraz-
nené prítomnosťou sírnych 
aminokyselín. Odstraňuje 
odumreté bunky a nečisto-
ty, citlivo, ale účinne vracia 
zmiešanej a mastnej pleti rov-
nováhu a potláča jej nedoko-
nalosti (čierne bodky a rozší-
rené póry).

O mladú pleť sa tiež vynika-
júco stará pleťový krém s tro-
jitým účinkom s kyselinou hya-
luronovou.

Nepríjemne lesklý vzhľad, 
rozšírené póry, čierne bodky, 
komedony a vyhasnuté sfar-
benie sú rozšírené nedostat-
ky pleti najmä medzi mla-
dými ľuďmi. Nepopierateľne 
ich vzďalujú od ideálu svie-
žej, žiarivej, hodvábne heb-
kej tváre.
Spoločnosť L’Erbolario ponú- 
ka na pomoc celý rad jemných 
prípravkov, určených na ošet-
renie pokožky na prvý pohľad 
robustnej a zhrubnutej, avšak 
v skutočnosti veľmi citlivej a 
ľahko podliehajúcej podráž-
deniu. Táto pleť v prvom rade 
vyžaduje ochranu a uchova-
nie svojej sviežosti a pevnosti.

Pleťový krém s 
broskyňou a kvetmi 
pomarančovníka 
Hydratačný a posilňujúci
Pre mladú pleť

Krém s obsahom broskyne a 
pomarančových kvetov bol 
vyvinutý na uchovávanie a 
prirodzenú ochranu sviežos-
ti mladej pleti. Tento prípra-
vok vďaka svojej vysokej kon-
centrácii rastlinných výťažkov 
účinne hydratuje a vyživu-
je pokožku, ktorá bude ih-
neď tonifikovaná, chránená a 
omnoho mäkšia.
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PROTI ZAČERVENANIU

Pleťový krém s 
harmančekom, 
listnatcom, 
sladkým drievkom a 
jačmenným voskom
Na citlivú a začervenanú 
pokožku 

Používaný denne zabraňuje 
podráždeniu a redukuje za-
červenanie, napomáha po-
kožke tváre lepšie odolávať 
agresívnym faktorom život-
ného prostredia a chrániť ju 
pred UV lúčmi. 

medzuje škodlivým účinkom 
vonkajších faktorov, slnečné-
ho žiarenia a výkyvov teploty.
Vďaka svojmu špeciálnemu 
zloženiu a optickému efektu 
obsiahnutých zelených pig-
mentov je skvelým základom, 
schopným zmierniť začer-
venanie a zakryť nedokona-
losti pleti.

Nočné pleťové sérum
s červeným viničom a 
harmančekom
Na citlivú a začervenanú 
pokožku

Tekutý prípravok s okam-
žitým účinkom, ktorý pred-
chádza a bráni začervenaniu 
pokožky. Aplikuje sa na tvár 
v malých množstvách kaž-
dý večer.
Tento rýchlo účinný ošetro-
vací prípravok je ideálny aj 
počas obdobia, keď je pokož-
ka mimoriadne citlivá, začer-
venaná, unavená a vyžaduje 
lepšiu hydratáciu a ochranu 
pred nepriaznivými faktormi 
životného prostredia.

Objavte organickú prírod-
nú líniu Delicalma venovanú 
hyperreaktívnej pleti (str. 20).

Jemnú a citlivú pokožku, kto-
rá ľahko popraská, často trápi 
estetický nedostatok: rozšírené 
začervenanie.
Zvyčajne zasahuje líca, avšak 
nepríjemné začervenanie mô-
že často siahať až k stranám 
nosa alebo sa vyskytovať na 
väčších plochách tváre.
Na tento typ pleti, vysoko cit- 
livý na všetky vonkajšie fak-
tory, číhajú nástrahy počas 
všetkých ročných období: v zi-
me chlad, smog, príliš suchý 
vzduch v kanceláriách a by-
toch; v lete slnko, vietor, soľ, 
chlór bazénov; v prechodných 
ročných obdobiach traumy z 
náhlej zmeny vlhkosti a tep-
loty.
Je preto nevyhnutné používať 
bezpečné prípravky s cieleným 
účinkom, ktoré zaisťujú opti-
málnu ochranu a výživu.

Pleťový krém s 
ginkom a červeným 
viničom
Na citlivú a začervenanú 
pokožku 

Špecifický ošetrovací prípra-
vok jemným spôsobom za-
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ALGADETOX

Denný pleťový krém
Každodenná ochrana pleti 
pred znečistením životného 
prostredia - SPF 15 
S riasou AFA Klamath, s 
výťažkom z moringy a s 
vitamínom C

Smog, cigaretový dym, slneč-
né žiarenie, rozličné spôso-
by zaťažení, ktoré prináša ži-
votné prostredie, vystavujú 
pleť denne mnohým agre-
sívnym vplyvom. Tento vyni-
kajúci krém vďaka výťažku z 
moringy a chaluhy intenzívne 
hydratuje a na pokožke vytvá-
ra ochranný film, ktorý zabra-
ňuje ukladaniu mikročiasto-
čiek znečistenia. 

Pleťový krém - maska
Obnovujúca nočná 
starostlivosť 
S riasou chlorelou, s výťažkom 
z moringy a s vitamínom C

Starostlivosť, ktorú venuje 
pokožke tento prípravok na 
noc, prinavráti pleti jas. Pô-
sobí obnovujúco a vyživujú-
co a počas noci “reaktivuje” 

unavenú a zaťaženú pokožku. 
Tento krém sa môže používať 
ako klasický nočný krém ale-
bo ako maska. Poskytuje pleti 
svoju silu proti účinkom radi-
kálov a proti starnutiu vďaka 
vitamínu C a výťažku z cha-
luhy sargasovej a chlorely.

Aktivátor krásy
S riasou dunallielou a s 
kaméliovým olejom 

Tento vzácny aktivátor krásy, 
ako vraví aj jeho meno, do-
káže už po užití niekoľkých 
kvapiek “aktivovať” jas pleti 
a prebudiť jej pevnosť, pruž-
nosť a zároveň ju intenzív-
ne vyživovať. Zásluhu na tom 
majú cenné zmäkčujúce ole-
je s účinnosťou proti starnu-
tiu, ako kaméliový olej, olej z 
pongamie a chia. Aktivátor 
sa používa veľmi jednoducho. 
Postačuje odobrať pomocou 
kvapkadla 2 kvapky prípravku 
a zmiešať ich s pleťovým kré-
mom línie Algadetox alebo 
ľubovoľným krémom, vma-
sírovaním ho nechať vstrebať 
do pokožky tváre, krku a de-
koltu. Aktivátor krásy bol vy-
tvorený iba na použitie v spo-
jení s pleťovým krémom, aby 
zvyšoval jeho účinok, nie na 
samostatné použitie. 

Pokožka, ktorá si vytvára 
vlastnú ochrannú bariéru, je 
dnes neustále vystavená UV 
žiareniu a iným znečisťujú-
cim atmosferickým vplyvom 
ako napríklad smog (slovo vy-
tvorené spojením smoke - dym 
a fog - hmla).
A práve s cieľom ochrániť a 
čistiť sa zrodili výnimočné re-
ceptúry línie Algadetox. Tieto 
prípravky získavajú z rias a 
mikrorias všetky svoje proti-
radikálové a ochranné schop-
nosti.

Exfoliačný olej - gél 
na tvár
Čistiaca starostlivosť o 
pleť zaťaženú znečistením 
životného prostredia
S hnedou morskou riasou 
chaluhou prstovou (kelp), 
s limonkou a rozpustnými 
mikroguličkami jojoby 

Tento gél je vynikajúci ob-
zvlášť pre tých, ktorí žijú v 
meste. Jemne ale účinne čis-
tí pokožku tváre a zbavu-
je ju smogu vďaka rozpust-
ným mikroguličkám jojoby. 
Okrem toho táto receptú-
ra dodáva pleti jas pomocou 
cenných výťažkov z hnedej 
riasy chaluhyprstovej a li-
monky, ktoré výborne hydra-
tujú, spevňujú a chránia po-
kožku tváre.

NOVINKA
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DELICALMA

• Je balená v obaloch vyrobe-
ných z recyklovateľných ma-
teriálov.
• Výrobný závod spoločnosti 
L’Erbolario, kde sa línia vyrá-
ba, je vybavený systémom en-
vironmentálneho manažmen-
tu (UNI EN ISO 14001) a 
využíva energiu z obnoviteľ-
ných zdrojov s nulovým dopa-
dom “impact zero”.

Pleťový krém na 24 
hodín
Chráni & Upokojuje
Pre citlivú a hyperreaktívnu 
pleť 

Vďaka synergickému pôsobe-
niu výťažkov z portulaky a or-
ganických výťažkov zo zázvo-
ra, ovsa a slamienky, ktoré 
tvoria inovatívny komplex 
Delicalma*, nájde citlivá po-
kožka svoju stratenú pohodu 
a výdatnú hydratáciu. 

Micelárna pleťová 
voda
Čistí & Hydratuje
Pre citlivú a hyperreaktívnu pleť

Ponúka praktický účinný a 
jemný rituál čistenia aj naj-
citlivejšej pleti a obnovenie 

jej prirodzenej žiarivosti. Tá-
to užitočná micelárna voda 
skutočne odstráni každý zvy-
šok nečistoty a šminiek a zá-
roveň hydratuje pokožku a 
oslobodzuje ju od podrážde-
ní spôsobených hyperreakti-
vitou. Zasluhuje sa o to účin-
ný komplex Delicalma*, ktorý 
obsahuje výťažky z portulaky 
a organické výťažky zo zázvo-
ra, ovsa a slamienky, potláča-
júce lokálne začervenanie. 

Bifázický olej na tvár 
a telo
Vyživuje & Ukľudňuje
Pre citlivú a hyperreaktívnu 
pokožku

Veľmi účinný prípravok po-
skytuje citlivej pokožke 
okamžitú úľavu a zmierňu-
je ťažkosti spojené so začer-
venaním a hyperreaktivitou 
vďaka inovatívnemu komple-
xu Delicalma*. Stačí zmiešať 
obe fázy prípravku pretre-
paním fľaštičky a prípravok 
je pripravený poskytnúť ple-
ti úľavu. A používa sa nielen 
na lokálnu starostlivosť o pleť 
tváre. Olejom navlhčený va-
tový tampón sa môže prikla-
dať na ľahko začervenateľné 
zóny tela a potláčať začerve-
nanie a podráždenie. 

*Italian Patent Pending: zare-
gistrovaný taliansky patent v 
procese schvaľovania.

Jemná a krehká, senzitívna 
pokožka je taká citlivá na vply-
vy vonkajších a klimatických 
faktorov, že si neoddýchne po-
čas žiadneho ročného obdobia. 
A práve na uspokojenie potrieb 
takejto pleti sa vo fytokozme-
tických laboratóriách L’Erbo-
lario zrodila inovatívna línia 
Delicalma. Vďaka týmto vy-
nikajúcim organickým prírod-
ným prípravkom sa odteraz 
ľudia trpiaci kožnou hyperre-
aktivitou budú červenať len 
od emócií. 

Produktová línia DELI-
CALMA je certifikovaná ako 
“COSMOS ORGANIC” a 
kontrolovaná Inštitútom pre 
etickú environmentálnu certi-
fikáciu ICEA (Istituto Certi-
ficazione Etica Ambientale).
• Obsahuje oleje a výťažky po-
chádzajúce z rastlín pestova-
ných v režime certifikovaného 
ekologického poľnohospodár-
stva, získaných použitím ino-
vatívnych metód, ktoré zacho-
vávajú účinné látky stabilné a 
nezmenené.
• Obsahuje výhradne zložky a 
vonné látky povolené ustanove-
niami COSMOS ORGANIC.
• Neobsahuje suroviny získané 
z geneticky modifikovaných or-
ganizmov (GMO).
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Poznámky:
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ŠPECIFICKÉ PRÍPRAVKY

Arganový olej
Čistý olej na tvár, krk 
a dekolt
Pre pružnosť a pevnosť 

Pleťový zosvetľujúci 
krém so sladkým 
drievkom
Proti nevzhľadným hnedým 
škvrnám na pokožke

Účinný prípravok zabraňuje 
vzniku škvŕn a zmierňuje ich 
viditeľnosť na pokožke.

Vďaka inovatívnemu zloženiu 
ovplyvňuje tvorbu melanínu 
(ktorý je zodpovedný za sfar-
benie pleti) a zoslabuje hnedé 
škvrny (spôsobené slnečným 
žiarením), zvyšky jaziev, akné, 
atď. Obsahuje derivát vitamí-
nu C. Pri pravidelnom použí-
vaní zaisťuje postupné a trva-
lé zosvetlenie škvŕn.
Tento nevyhnutný večerný 
zosvetľujúci prípravok je tiež 
vynikajúcim denným kré-
mom a ideálnym základom 
pod make up.

„Šokové“ kozmetické proce- 
dúry, s okamžitým a rýchlym 
účinkom, sú určené pre una-
venú pleť, zvráskavenú či po-
značenú nevzhľadnými hne-
dými škvrnami.

Kyselina hyaluronová
Pleťové sérum s 
trojitým účinkom
Multifunkčná anti-age 
starostlivosť
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BALZAMY NA PERY

Sladké, voňavé, silno účinné, v 
troch verziách pre rôzne potreby

Vitamínový lesk na pery
So šťavou z jablka a mandarínky

Vyživujúci vyhladzujúci 
balzam na pery
So štyrmi maslami

Ochranný balzam na 
pery
S výťažkom z olivovníka a 
čajovníka

Obzvlášť užitočné pre starost- 
livosť o tieto náročné a citlivé 
zóny tváre sú prípravky na očné 
okolie a pery „Risposta Detagli“, 
pleťové vyplňujúce sérum línie 
vysokej fytokozmetiky a balzam 
na pery proti starnutiu s kyseli-
nou hyaluronovou.
Pre ochranu a krásu pier v 
každom období odporúčame 
ochranný balzam na pery Slnko 
a balzam na pery Osmanthus.

PRE DÔLEŽITÉ DETAILY

káže zmierniť problémy vač-
kov a tmavých kruhov pod 
očami. Okrem toho, že brá-
ni mimickým vráskam zane-
chávať hlbšie ryhy, príjemne 
osviežuje očné viečka.

Krém na očné 
okolie s kaméliou 
a hroznovými 
jadierkami
Mimoriadne svieži a príjem-
ný krém je bohatý na účinné 
látky, ktoré vo dne aj v noci 
poskytujú nevyhnutnú ochra-
nu, výživu a hydratáciu po-
kožke očného okolia. Spolu 
s ďalšími účinnými zložka- 
mi podporujú pružnosť ple-
ti a starajú sa o to, aby únava, 
emócie, úmyselná či neúmy-
selná mimika nezanechávali 
definitívne svoje stopy a ne-
ohrozili expresivitu výrazu.

Arganový olej
Balzam na pery
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre lepšiu výživu a ochranu

Oči a pery sú detaily, kto-
ré na tvári ženy vedia vyjad-
riť všetko čaro jej ženskosti. 
Sú veľmi dôležité a právom 
si vyžadujú naozaj špeciálnu 
starostlivosť a pozornosť.

Gél na očné okolie s 
pupočníkom ázijským, 
rastlinnými proteínmi 
a ženšenom
Gélový prípravok na pokožku 
okolo očí napomáha udržia-
vať mladistvosť najzraniteľ-
nejšej oblasti tváre. Je ľahký 
a nemastný, ľahko vtierateľný, 
prináša hodnotné živiny a do-
dáva nový pocit pohody, do-
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KYSELINA HYALURONOVÁ ALEBO 
DÔLEŽITOSŤ HYDRATÁCIE

pre mladistvú pleť. Je pre-
to dôležité stanoviť efektív-
nu hydratačnú a regeneračnú 
kozmetickú stratégiu, ktorá 
bude pôsobiť proti starnutiu 
a chrániť pokožku tváre a tela.

ZÁZRAČNÁ 
KYSELINA 

HYALURONOVÁ

Polysacharid mladosti, betó-
nový pilier v bunkách, strážca 
sviežosti, pevnosti a hutnos-
ti kože - kyselina hyalurono-
vá - má úžasnú schopnosť za-
držiavať množstvo vody, ktoré 
aj tisícnásobne prevyšuje jej 
vlastnú hmotnosť. To je dô-
vod, prečo v našom tele vy-
konáva dôležitú funkciu re-
gulátora stupňa hydratácie a 
plasticity tkanív. Avantgard-
ná kozmetická zložka, kto-
rá sa okamžite zaradila me-
dzi elitu účinných látok proti 
starnutiu, kyselina hyalurono-
vá, má mnohonásobné úžas-
né schopnosti. Neúnavná hy-
drofilná molekula je skutočne 
schopná: 
- neustále zaisťovať pokož-
ke správny stupeň hydratácie,
- obmedziť vyparovanie, kto-
ré zbavuje pokožku vody, vy-

stavuje ju riziku predčasného 
vysúšania a následnej tvor-
by vrások a nepríjemných 
zvraštení,
- vyhladiť a zhutniť pokožku,
- podporovať fyziologickú 
tvorbu kolagénu I, proteínu 
zodpovedného za zachova-
nie pružnosti a pevnosti kož-
ných tkanív.

MULTIAKTÍVNA 
STRATÉGIA PROTI 

STARNUTIU

Kyselina hyaluronová, získaná 
pokrokovým biotechnologic-
kým procesom, je základom 
receptúry, ktorú spoločnosť 
L’Erbolario vyvinula ako vy-
soko inovatívnu a účinnú 
multiaktívnu líniu proti star-
nutiu: desať fytokozmetic-
kých prípravkov s príjemnou 
sviežou konzistenciou. Sú na-
vrhnuté, aby zabezpečili po-
kožke tváre a tela odolnosť 
proti plynutiu času a proti 
stopám, ktoré neúprosne za-
necháva. Spolu so starostlivo 
vyberanými aktívnymi zlož-
kami (ako kmeňové bunky 
z azalky alpskej a ibištekový 
olej) je prítomná aj kyselina 
hyaluronová v troch rôznych 
molekulových hmotnostiach, 
čím je jej pôsobenie trojná-
sobne účinnejšie a efektív-
nejšie.

Mladá pleť, dostatočne hy-
dratovaná, vďaka vysokému 
obsahu kyseliny hyalurono-
vej, je pevná, pružná a svie-
ža. Postupom času sa bohužiaľ 
kyselina hyaluronová, ktorá sa 
prirodzene vyskytuje v epi-
derme, vytráca, čo vedie k ne-
bezpečnému poklesu hydratá-
cie pokožky. Aby sme zabránili 
riziku predčasného starnutia 
a maximálne minimalizovali 
stopy plynutia času, vyzbroj-
me sa... vodou a nezabúdaj-
me dôkladne a starostlivo ha-
siť smäd našej pokožky!

HESLO DŇA  
HYDRATÁCIA

Už sme to povedali: pre kaž-
dého, kto si chce dlhodobo 
zachovať sviežosť a žiarivosť 
pokožky, platí len jedno: hy-
dratovať, hydratovať, hydra-
tovať!
Tak ako sa zošúverí jablko, 
keď stratí vodu, aj dehydra-
tovaná pleť predčasne starne. 
Nedostatok vody „vyprázdni“ 
tkanivá a spôsobí, že všetky 
pohyby či gestá tváre na nej 
ľahšie zanechajú svoje sto-
py. Naopak, dobre zvlhčená, 
svieža, mäkká a hydratova-
ná pokožka vyzerá „plastic-
kejšia“ a pružnejšia a dlhodo-
bo si zachováva jednoliatosť 
a pevnosť, charakteristické 
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Dvojfázový odličovač
Anti-age starostlivosť o oči 
a pery

Dvojázový odličovač čistí a 
odstraňuje zvyšky šminiek a 
dokonca účinne pôsobí proti 
starnutiu. Jeho zloženie obsa-
huje výnimočnú zložku, kto-
rá je základom všetkých prí-
pravkov tejto línie: kyselinu 
hyaluronovú s nízkou, stred-
nou a vysokou molekulovou 
hmotnosťou.
Vo vodnej fáze tvorí na po-
kožke ochranný film, reguluje 
stupeň hydratácie a podporu-
je fyziologickú tvorbu kola-
génu. Protagonistami olejovej 
fázy sú ibištekový a olivo-
vý olej, s výživujúcimi a rege-

neračnýmii vlastnosťami. Po 
očistení je pleť viditeľne svie-
ža a dobre chránená pred ri-
zikom nepríjemného ochab-
nutia.
Oftalmologicky testované. 
Neobsahuje parfumy.

Čistiaca pena
Anti-age starostlivosť o pleť

Stredobodom tejto receptú-
ry proti starnutiu je zložka 
s vysokou fytokozmetickou 
hodnotou, tradične prítom-
ná len v špecifických ošetro-
vacích prípravkoch: kyselina 
hyaluronová s tromi rôznymi 
molekulovými hmotnosťami. 
Táto účinná látka konkrétne 
vytvára na pokožke ochran-

PÔSOBENIE TROCH 
MOLEKULOVÝCH 
HMOTNOSTÍ NA 

TROCH RÔZNYCH 
ÚROVNIACH 

POKOŽKY

Vysoká molekulová hmot-
nosť zabezpečuje, že sa kyse-
lina hyaluronová udržiava na 
povrchu epidermy, kde vytvá-
ra neviditeľný ochranný film, 
brániaci úniku molekúl vo-
dy. Tým potláča vyparovanie, 
ktoré zbavuje kožu jej priro-
dzeného vlastníctva vody a 
vystavuje ju rizikám predčas-
ného vysúšania a starnutia.
Kyselina hyaluronová so 
strednou molekulovou hmot-
nosťou naopak riadi prísun 
hydratácie cez kožnú barié-
ru, čím poskytuje výživu ne-
vyhnutnú pre ochranu pruž-
nosti a hebkosti pokožky v 
priebehu času. 
Nízka molekulová hmotnosť 
umožňuje kyseline hyaluro-
novej preniknúť ešte hlbšie 
do epidermy a aktivovať fy-
ziologickú tvorbu kolagénu, 
proteínu zodpovedného za 
zachovanie kompaktnosti a 
napnutia tkanív.
Silne hydratovaná, tonifi-
kovaná a vyhladená pokož-
ka tváre a tela získa pri kaž-
dej aplikácii sviežosť a jas. 
Známky plynúceho času, od 
tých najstarších vrások až po 
najnovšie drobnejšie chybič-
ky, od expresívnych vrások až 
po prvé, neestetické ochab-
nutie kože, budú postupne 
minimalizované a vyhladené.
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ný film, obmedzuje únik vlh-
kosti a podporuje fyziologic-
kú tvorbu kolagénu. Pšeničné 
bielkoviny zaisťujú pene jem-
né čistiace vlastnosti.

Ekvilibračná pleťová 
voda
S kyselinou hyaluronovou s 
nízkou, strednou a vysokou 
molekulovou hmotnosťou
S výťažkom z lopúcha, tekvice 
a s vodou destilovanou z 
hamamelu 
Dermotonická starostlivosť o 
zmiešanú a mastnú pleť

Inovatívna skrášľovacia ple-

ťová voda dodáva aj nedo-
konalej pleti so sklonom k 
lesknutiu sa príjemný pocit 
sviežosti a čistoty v kombi-
nácii s hydratáciou a pruž-
nosťou. Hydratačný účinok 
kyseliny hyaluronovej sa spá-
ja s čistiacim a adstringent-
ným (sťahujúcim) pôsobe-
ním výťažku z lopúcha a vody 
destilovanej z hamamelu. 
Vytvorením tenkého nehma-
tateľného závoja na tvári na-
pomáha tento vzácny vodný 
roztok posilňovať prirodzenú 
ochrannú bariéru proti von-
kajším agresívnym činiteľom 
a znovu objaviť krásu priro-

dzene hladkej a viditeľne čis-
tej pleti.
Súčasťou balenia sú 4 rozpre-
stierateľné bavlnené masky na 
jednorazové použitie.

Upokojujúca pleťová 
voda
S kyselinou hyaluronovou s 
nízkou, strednou a vysokou 
molekulovou hmotnosťou
S výťažkami z agátového 
medu, cukrovej trstiny a 
smrekovca 
Dermotonická starostlivosť o 
normálnu a suchú pleť

Jemná pleťová voda je schop-
ná aj v najjednoduchšom 
očistnom kroku zaistiť účin-
nú regeneráciu. Pokožka za-
budne na pocit dehydratá-
cie a znovu objaví potešenie 
z prinavrátenej pružnosti pri 
každom pohladení. Vynika-
júci hydratačný prínos kyse-
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kožky, a to až do vrstvy, kde 
podporuje fyziologickú tvor-
bu kolagénu, proteínu, ktorý 
je nevyhnutný pre zachovanie 
pevnosti a pružnosti typickej 
pre mladistvú pleť.
Neobsahuje parfumy.

Krém na očné okolie s 
trojitým účinkom
Anti-age starostlivosť

Vynikajúca fytokozmetická 
kvalita tohto prípravku sa sú-
streďuje na zachovanie mla-
distvej krásy citlivej oblasti 
okolo očí. Receptúra obsa-
huje antioxidačnú a hydra-
tačnú silu kyseliny hyaluro-
novej s nízkou, strednou a 
vysokou molekulovou hmot-
nosťou, ktorá pôsobí na troch 
úrovniach epidermy, obme-
dzuje vyparovacie procesy a 
podporuje prirodzenú tvor-
bu kolagénu.
K zvýšeniu pevnosti tkanív 
tiež prispievajú tri oleje- ibiš-
tekový, olivový a olej babassu, 
ktoré poskytujú svoje vyživu-
júce, upokojujúce a zmäkču-
júce vlastnosti.
Oftalmologicky testované. 
Neobsahuje parfumy. 

Krém s trojitým 
účinkom na normálnu 
a suchú pleť
Anti-age starostlivosť 

Kyselina hyaluronová má je-
dinečnú vlastnosť udržať vo 
svojej vnútornej štruktúre 
veľké množstvo vody. Stá-
va sa tak jedinečnou zlož-

kou kozmetických príprav-
kov proti starnutiu, ktoré si 
kladú za cieľ uchovávať svie-
žosť a jemnosť pleti aj v prie-
behu plynúceho času. V zlo-
žení tohto príjemného krému 
je kyselina hyaluronová prí-
tomná v troch rôznych mole-
kulových hmotnostiach, teda 
trojnásobne aktívna. Zasta-
vením sa na povrchu, vytvojí 
neviditeľnú ochrannú vrstvu 
a zabraňuje úniku vody, po-
skytuje pokožke hydratáciu 
potrebnú na uchovanie pruž-
nosti a pevnosti a zúčastňuje 
sa na fyziologickej tvorbe ko-
lagénu. Kyselina hyalurono-
vá, podporovaná kmeňovými 
bunkami azalky alpskej, kto-
ré pomáhajú pokožke dob-
re znášať environmentálnu 
a klimatickú záťaž, každým 
dňom prinavracia vašej pleti 
žiarivosť a krásu.

Krém s trojitým 
účinkom na zmiešanú 
pleť
Anti-age starostlivosť o 
zmiešanú pleť

Prípravok proti starnutiu 
pre zmiešanú a mastnú pleť 
pri každej aplikácii poskytu-
je blahodarný prísun vody a 
spevňujúcich, zhutňujúcich a 
normalizačných látok. Kyse-
lina hyaluronová, prítomná v 
troch rôznych molekulových 
hmotnostiach, má vedúce 
postavenie v tomto sviežom 
a príjemnom kozmetickom 
prípravku a zohráva trojitú, 
zásadnú funkciu. Hydratu-

liny hyaluronovej s nízkou, 
strednou a vysokou moleku-
lovou hmotnosťou dopĺňa-
jú vyživujúce účinky výťažku 
z cukrovej trstiny, upokojujú- 
ce vlastnosti agátového me-
du a osviežujúce schopnosti 
vody destilovanej z nevädze. 
V tomto tanci zložiek sa tvár 
znovu stane protagonistom 
krásy a odhalí sa v celej svojej 
obnovenej žiarivosti.
Súčasťou balenia sú 4 rozpre-
stierateľné bavlnené masky na 
jednorazové použitie.

Pleťové sérum s 
trojitým účinkom
Multifunkčná anti-age 
starostlivosť

Kyselina hyaluronová je 
funkčná látka, okolo ktorej 
sa točí zloženie tohto mul-
tiaktívneho prípravku proti 
starnutiu so sviežou konzis-
tenciou. Toto sérum je trojná-
sobne aktívne: nízka, stredná 
a vysoká molekulová hmot-
nosť umožňujú, aby táto ne-
únavná molekula mohla za-
sahovať na rôznych úrovniach 
epidermy, aby dodávala veľ-
ké množstvo vody a zároveň 
zabraňovala úniku vlhkosti. 
Takto bráni pokožke v stra-
tách hydratácie a tým ju chrá-
ni pred rizikami predčasného 
vysúšania a pred následnou 
tvorbou vrások, ostrých čŕt a 
nepríjemných ochabnutí. Je-
dinečná zvláštnosť kyseliny 
hyaluronovej s nízkou mole-
kulovou hmotnosťou spočíva 
v jej prenikaní do hĺbky po-
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fyziologickú tvorbu kolagé-
nu, rozjasniť pleť, zmierniť 
začervenanie, zakryť nedoko-
nalosti zjednotením sfarbenia 
pokožky. Spomedzi fytokoz-
metických zložiek vynikajú 
svojimi vlastnosťami výťaž-
ky z vresovca (eriky), ktorý 
chráni aj najcitlivejšiu pleť, 
antioxidačné polyfenoly z 
jačmenného sladu, ktoré po-
tláčajú voľné radikály a ibiš-
tekový olej s elastizujúcimi 
schopnosťami.
SPF 15 Stredná ochrana

Pleťový CC krém
(odtieň karamel a 
med) SPF 20 
Zdokonaľovacia starostlivosť 
Color Control

Vynikajúco udržiava pod 
kontrolou farbu pleti, dbá na 
pokrytie nejednotného sfar-
benia a koriguje každú nedo-
konalosť.
To je len niekoľko z mnohých 
činností, ktoré bezchybne vy-
konáva tento CC krém, jedi-
nečný kozmetický prípravok, 
ideálny na ochranu citlivej 
pokožky tváre pred škodlivý-
mi vplyvmi mnohých vonkaj-
ších faktorov a UV lúčmi, a to 
vďaka antistresovému účinku 
výťažku zo špaldy. Sfarbenie 
pleti bude jednotné a tvár na-
dobudne jednoliaty a hladký 
vzhľad. Zásluhu na tom má 
výnimočná hydratačná ky-
selina hyaluronová, ktorá sa 
v receptúre aktivuje v troch 
rôznych molekulových hmot-
nostiach a aj v niozomiálnej 

forme, aby tak významne pô- 
sobila čo možno najhlbšie v 
pokožke. Výsledok evokuje 
krásnu tvár „z porcelánu“. Je 
to prirodzené, vzhľadom k 
prítomnosti antioxidačného 
výťažku z hoje voskovej, teda 
„porcelánového kvetu“! 
SPF 20 Stredná ochrana

Nočný pleťový krém s 
trojitým účinkom
Nočná spevňujúca starostlivosť 
anti-age

Noc je venovaná kráse tvá-
re. Stratégia vyhladzovania 
je dokonalá vďaka vynikajú-
cej zložke, trojnásobne aktív-
nej na rôznych úrovniach epi-
dermy: kyselina hyaluronová 
s nízkou, strednou a vyso-
kou molekulovou hmotnos-
ťou zaisťuje pokožke dôle-
žitý prísun vody, pracuje pre 
zachovanie optimálnej mie-
ry hydratácie a takisto pod-
poruje fyziologickú tvorbu 
kolagénu.
Výťažok z echinacey má sil-
ný antioxidačný účinok, ktorý 
chráni a vyhladzuje pokožku, 
zatiaľ čo ibiš tekový, olivový, 
slnečnicový a babasový olej 
predchádzajú tvorbe vrások.
Po úspešnom zažehnaní su-
chosti a nežiaduceho ochab-
nutia sa pokožka prebudí a 
odhalí žiarivý vzhľad a dobre 
definované kontúry. 

je a osviežuje, a tým zabez-
pečuje pleti veľmi význam-
ný prísun vody. Vyhladzuje a 
minimalizuje stopy plynúce-
ho č asu potláčaním vyparo-
vania, ktoré odvádza pokožke 
vlhkosť a vystavuje ju riziku 
tvorby nepríjemných vrások, 
rýh a mimických vrások. Zvy-
šuje pevnosť a pružnosť pleti 
podporou fyziologickej tvor-
by kolagénu, proteínu „mla-
dosti“, ktorý je zodpovedný za 
zachovanie pružnosti a pev-
nosti kožných tkanív.
Celé dielo kompletizujú dve 
inovatívne zložky: kmeňové 
bunky z alpského rododen-
drona (azalky), ktoré pomá-
hajú pokožke dobre znášať 
environmentálny stres a čis-
tiaci a normalizačný vý ťažok 
z vŕbovky, ktorý oslobodzu-
je zmiešanú pleť od nečistôt a 
lesklých miest.

Pleťový BB krém 
SPF 
Vyhladzujúca anti-age 
starostlivosť 8 v 1

Tento inovatívny účinný 
krém zahŕňa až osem funk-
cií pre dosiahnutie jedineč-
ného výsledku: žiarivej, hlad-
kej a jednotne sfarbenej pleti. 
Kyselina hyaluronová je v tej-
to receptúre aktívna na troch 
úrovniach pokožky. Jej hy-
dratačná sila a účinok proti 
starnutiu sa kombinuje s vy-
nikajúcimi vlastnosťami os-
tatných funkčných zložiek, 
ktorých poslaním je vyživo-
vať, zjemňovať, stimulovať 
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Intenzívny hydratačný 
telový krém
S trojitým účinkom 
Starostlivosť anti-age

Tak ako pleť tváre, aj pokož-
ka tela sa s radosťou spoľahne 
na silné antioxidačné a hydra-
tačné účinky kyseliny hya-
luronovej s nízkou, strednou a 
vysokou molekulovou hmot-
nosťou.
Hydrofilná molekula zasa-
huje na troch úrovniach epi-
dermy a odhaľuje svoju vy-

hladzujúcu a zhutňujúcu silu.
Zatiaľ čo obmedzuje vyparo-
vanie, ktoré odvádza pokožke 
vlhkosť, podporuje prirodze-
nú tvorbu kolagénu.
Receptúra obsahuje tiež vyni-
kajúce extrakty z kvetov po-
marančovníka horkého, ktoré 
pomáhajú tkanivám zachová-
vať sprá vne množstvo hydra-
tácie a vyživujúci a spevňujúci 
ibištekový, olivový a slnečni-
cový olej.

Balzam na pery
anti-age
S kyselinou hyaluronovou a 
ibištekovým olejom

Aj pery si vyžadujú osobitnú 
pozornosť a starostlivosť, ak 
chceme zachovať ich dlho-
trvajúcu plnosť a lesk. Tento 
multiaktívny prípravok pro-
ti starnutiu je zostavený tak, 
aby ste v ktoromkoľvek mo-
mente mohli zabezpečiť tej-
to zvodnej časti tela hydra-
tačný, zvláčňujúci a vyživujúci 
účinok. 
Prácu celého tohto „orches-
tra“ dirigujú zložky s elas-
tizujúcim, tonifikačným a 
ochranným účinkom, ako je 
bambucké maslo, olej z ibiš-
teka a ricínový olej. Nájde-
me tu aj neúnavnú kyselinu 
hyaluronovú. Každá aplikácia 
prinesie perám také množ-
stvo vody, že budú ihneď 
mäkšie, hebkejšie a hladšie. 
Dobre hydratované, zjemne-
né a pružné pery môžu te-
da každý deň hrdo vystavo-
vať svoju príjemnú objemnosť
a dokonalú definíciu rysov.
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Poznámky:
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SPOMALENIE ČASU  ANTIAGE

ALE JE TU NIEČO 
NOVÉ

V druhej polovici dvadsiate-
ho storočia, a najmä v jeho po-
slednom desaťročí, sa výrazne 
zvýšil vedecký záujem o všet-
ky problémy súvisiace so star-
nutím. Nesmierne pokroky v 
niektorých oblastiach medicí-
ny majú za následok závrat-
ný nárast priemernej dĺžky ži-
vota, aspoň v západnom svete. 
Vedecké výskumy nás priviedli k 
záverom, ktoré by pre mnohých 
z nás mali byť premietnuté do 
pravidiel životosprávy: limito-
vanie osobnej intoxikácie (faj-
čenie, alkohol, atď.), ochrana 
pred psychosomatickým stresom, 
prevencia chorôb, ochrana pred 
voľnými radikálmi, kontrola 
cholesterolu a tak ďalej. Takže 
aj keď starnutie človeka je jav, 
ktorý zatiaľ nemá jednotne pri-
jaté teoretické vysvetlenie (na-
príklad: Je vrodené alebo získa-
né? Je naprogramované našimi 
génmi, alebo sa jedná o chemické 
a fyzikálne poškodenia?), aspoň 
pokroky vedy nám umožňu-
jú snívať sen o večnej mlados-

ti. Nejedná sa iba o dosiahnutie 
veku 110-120 rokov, pre ktorý 
sa zdajú byť naprogramované 
naše biologické hodiny, ide naj-
mä o život v druhej časti na-
šej existencie v kráse, ako „mla-
dí starci“, bez únavy, slabosti a 
bez typickej starobnej “nepek-
nosti”. A kým budeme čakať, že 
bude vynájdená rozhodujúca 
zbraň či zbrane na zastavenie 
času, skúsme čo najviac oddialiť 
naše vonkajšie starnutie. Ten-
to výrok je platný všeobecne, ale 
obzvlášť pravdivo vyznie v sú-
vislosti s našou pokožkou.

VEDA APLIKOVANÁ 
DO KOZMETIKY

Skutočné a ozajstné objavy (ex-
tenzín, elastín, lipozómy), po-
chádzajúce zo stále dôkladnej-
ších štúdií o bunkách, umožnili 
naozaj revolučné kozmetické 
zásahy, schopné spomaľovať 
mechanizmus epidermálneho 
starnutia. Takisto sa značne 
zdokonalili techniky extraho-
vania aktívnych zložiek rast-
linného pôvodu.
Nič nemôže nahradiť pomalú 

PLEŤ STARNE VEĽMI 
RÝCHLO

Žiarivosť, pevnosť a hebkosť 
pokožky, ktoré dosahujú maxi-
mum okolo veku 20 rokov, ma-
jú bohužiaľ krátku trvácnosť. 
Potom, nevyhnutne a prefíka-
ne, od veku približne 25 ro-
kov, začína pokožka starnúť. 
Jej metabolizmus sa spomaľu-
je, znižuje sa sekrécia mazo-
vých žliaz, kolagén, elastín a 
kyselina hyaluronová sa tvo-
ria v menšej miere, súdržnosť 
buniek ochabuje... Začína tak 
proces, ktorý robí pokožku si-
všou a matnou, ochabuje ju, 
zvrašťuje a vytvára záhyby, 
najskôr na povrchu, potom stá-
le hlbšie a hlbšie. Uvedomujeme 
si, že zdravotné problémy a ag-
resívne faktory prostredia (sln-
ko, svetlo a najmä znečistenie) 
môžu tieto javy urýchliť. A ta-
kisto vieme, že oddávna existu-
je snaha s nimi bojovať, chrániť 
pokožku, teda hydratovať a vy-
živovať ju pomocou rôznych lá-
tok, spomedzi ktorých suverénne 
vedú látky rastlinného pôvodu.

Mesiace, ročné obdobia a roky nevyhnutne plynú a zanechávajú svoje znaky na našej duši a, bo-
hužiaľ, aj na našej tvári. Môžu sa javiť ako jemné stopy alebo hlboké brázdy. Ale nič nie je dané! 
Vždy môžete bojovať proti známkam starnutia pokožky, vyhýbať sa najhoršiemu a dokonca potla-
čiť aj nejakú menšiu pohromu, ku ktorej už došlo.
Na pomoc s týmto všetkým vám prichádza spoločnosť L’Erbolario, ktorá vyvinula špecifickú líniu, 
trúfame si povedať, že revolučnú. Do nej boli spoločne zakomponované výdobytky prítomnosti a 
vzácna múdrosť tradícií.
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prirodzenú destiláciu, ale tech-
nologický pokrok nám teraz po-
máha zmocniť sa najintím-
nejší ch tajomstiev prírody a čo 
najlepšie využívať jej vitál-
ne lymfy!

NAŠA RECEPTÚRA 
PROTI STARNUTIU

Spoločnosť L’Erbolario cítila 
potrebu optimálne využiť no-
vé poznatky a vytvorila líniu, 
ktorá je zameraná na potláča-
nie prejavov starnutia pokož-
ky. Vysoko účinné aktívne rast-
linné zložky veľkej čistoty sme 
získali pôvodnými extrakčný-
mi metódami. Previedli sme ich 
do biomimetickej formy (tzn. 
štrukturálne podobnej pokož-
ke) so schopnosťou byť prená-
šané do hĺbky pokožky pomocou 
fytozómov (rastlinných lipozó-
mov). K nim sa pridávajú kla-
sické vitamínové komplexy, rie-
dené v ušľachtilých pomocných 
látkach. Výsledkom tohto uni-
kátneho štúdia je 5 (celkom 6 
spolu s pleťovým opaľovacím 
krémom proti starnutiu) prí-
pravkov s veľmi jemnou textú-
rou, pre pohodlné a jednoduché 
použitie. Vaša pokožka dostane 
výživu, vhodnú pre obnovu hy-
drolipidickej povrchovej vrstvy, 
tvorbu kolagénu a elastínu, pre 
ochranu proti agresívnym von-
kajším vplyvom.

KEDY POUŽÍVAŤ 
TIETO VÝROBKY?

Aj v súvislosti s bojom proti po-
škodeniam spôsobeným plynu-
tím času moderná veda čoraz 

častejšie zdôrazňuje zásadu, 
potvrdzovanú takisto derma-
tológmi a kozmetológmi: pre-
vencia je lepšia ako liečba. To-
to nás vedie k záveru, že línia 
proti starnutiu (Anti-age) nie 
je výhradne určená len pre ženy 
„určitého veku“! Samozrejme sú 
tieto prípravky optimálne pre 
pleť, ktorá už vykazuje, viac či 
menej nápadne, spomínané prí-
znaky starnutia. Najlepšie vý-
sledky sa získavajú zintenzív-
nením väčšiny aplikácií a ich 
predĺženým používaním po ur-
čitú dobu, dokonca aj po celý rok, 
ak je to nutné. Ale keďže začína 
mechanizmus starnutia veľmi 
skoro, je žiadúce, aby si každá 
žena okolo tridsiatky osvoji-
la používanie výrobkov proti 
starnutiu striedavo s tými ob-
vyklými. Pre účinnú prevenciu 
zvyčajne odporúčame aspoň 2 
cykly do roka, na jar a na jeseň.

Odličovač s 
extenzínom a 
meristematickým 
extraktom
Bohatá emulzia odstráni s 
rovnakou jemnosťou a účin-
nosťou šminky z rôznych 
častí tváre, rešpektuje aj tie 
najjemnejšie a najzraniteľ-
nejšie zóny, ako očné oko-
lie a pery. Prítomnosť dvoch 
obzvlášť účinných a cenných 
prírodných zložiek vo vyso-
kých koncentráciách (exten-
zín a meristematický extrakt) 
v spojení s vynikajúcimi čis-
tiacimi komponentmi umož-
ňuje prípravku ihneď začať 

boj proti dráždivým a škod-
livým vonkajším vplyvom pre 
celistvosť a mladistvosť pleti.

Vyživujúci pleťový 
krém
S avokádovým olejom a 
maslom, s vitamínom E, so 
slnečnicovými klíčkami

Tento nemastný, jemný a ľah-
ko rozotierateľný prípravok 
predstavuje skutočnú overe-
nú výživu pre pokožku.
Okrem iných účinných lá-
tok obsahuje vysoké percen-
to avokádového oleja a mas-
la, vitamínu E a vitamínu 
B5 a pantenyltriacetát zo sl-
nečnicových klíčkov. Prvé zo 
zložiek sú účinné ochranné 
a zmäkčujúce látky. Vďaka 
spojeniu s prírodnými lipid-
mi zjemňujú pokožku, vy-
konávajú užitočnú ochrannú 
a hydratačnú funkciu. Vita-
mín E je všeobecne uzná-
vaný ako “vitamín krásy” so 
silnou antioxidačnou a pro-
tiradikálovou účinnosťou.A 
slnečnicové klíčky zjednocu-
jú pleť, pretože v porovnaní 
s rastlinou obsahujú omno-
ho vyššie hladiny vitamínov, 
fytonutrientov a antioxidan-
tov. Čistený výťažok z týchto 
klíčkov má povzbudzujúci a 
posilňujúci účinok na epider-
mu a podieľa sa teda na spo-
malení starnutia a dodávaní 
pružnosti.
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dení. Flavonoidy z ostropes-
treca mariánskeho zjemňujú 
pokožku a napomáhajú jej 
odolávať dráždivým a aler-
gizujúcim faktorom. Spolu s 
fytozómami sú prenášané do 
hĺbky pokožky, čím sa predl-
žuje ich účinnosť.
Do boja proti voľným radi-
kálom, ktoré sa tvoria prevaž-
ne pod vplyvom slnečných lú-
čov a sú veľkým predátorom 
buniek pokožky, sa zapája vo 
vysokých dávkach vitamín E.
Extenzín, rastlinný kolagén 
podobný zvieraciemu, je zák-
ladným pilierom našej pokož-
ky a pomáha pri jej napínaní a 
zachovávaní jej pevnosti.
Vitamín B5 poskytuje hydra-
tačné prvky a zlepšuje priro-
dzenú schopnosť pokožky za-
držiavať vodu.
Primárnu vyživujúcu funkciu 
spĺňa meristematický extrakt, 
účinná zložka získaná z me-
ristému, špecifického „tkani-
va klíčkov“, ktoré sa nachá-
dza na koncoch korienkov, 
výhonkov a púčikov. V ňom 
bol objavený kľúč obdivuhod-
nej schopnosti rastlín regene-
rovať sa a rásť vo všetkých fá-
zach ich života, bez ohľadu na 
jeho dĺžku, na rozdiel od zá-
konov sveta zvierat. 
Ktorá žena by nezávide-
la stromom či kríkom ich 

schopnosť každý rok sa na jar 
znova rozzelenať a ich privi-
légium odievať sa do krásne-
ho nového šatu?
Teraz toto tajomstvo, ukrad-
nuté rastlinám, môže zme-
niť zákony prírody, alebo as-
poň pomôcť zachovať našu 
pokožku mladistvejšiu a žia-
rivejšiu.

Multiaktívne pleťové 
sérum
Spevňujúce sérum s okamžitým 
účinkom

Koncentrované sérum s 
okamžitým kumulatívnym 
účinkom zaisťuje optimál-
ne využitie efektívnych aktív-
nych zložiek rastlinného pô-
vodu. Tieto látky okamžite 
prenášané do pokožky, vďaka 
účinku fosfolipidových lipo-
zómov, pôsobia na zloženie, 
sfarbenie a pevnosť pokožky. 
Napínací efekt, ktorý ucítite 
bezprostredne po aplikácii, je 
znakom skutočného kozme-
tického liftingu, ktorý definu-
je obrysy a zjemní črty tváre.
Toto sérum je teda ideálne 
na aplikáciu pred akýmkoľ-
vek iným kozmetickým prí-
pravkom, aj v zóne okolo očí, 
a ako základ pod make up na 
dôležité a zvláštne príleži-
tosti. Postupne pleť vyživuje, 
zjemňuje a pomáha zabrániť 
tvorbe vrások.
Sérum proti starnutiu An-
ti-age je vhodné pre všetky 
typy pleti a má mnohostran-
né využitie:
1)  Vďaka priamemu napína-

Tekutý denný pleťový 
krém
S extenzínom, 
meristematickým extraktom 
a fytozómom z flavonoidov 
ostropestreca mariánskeho

Počas dňa pokožka ľahko pri-
chádza do styku so zložkami 
vonkajšieho prostredia, ktoré 
odborníci považujú za neľú-
tostných agresorov. Za star-
nutie najviac zodpovedá: pre-
dovšetkým svetlo (slnečné, aj 
umelé), zmeny vlhkosti a tep-
loty, dráždivé a toxické fak- 
tory prítomné nielen v mest-
skom prostredí.
Cez deň žijeme intenzívne a 
všetky výrazy tváre, úsmevy, 
rozpaky a zmeny mimiky sa 
premieňajú na vrásky.
Preto musí denný krém po-
skytovať výkon, ktorý sa mô-
že zdať rozporuplný: maxi-
málna ochrana, optimálna 
koncentrácia účinných látok 
a zároveň jednoduché použi-
tie a okamžité vsiaknutie, rov-
nako ako účinosť pretrvávajú-
ca po celý deň.
Denný krém Anti-age bri-
lantne spĺňa všetky tieto po-
žiadavky. Ľahko sa vstrebáva 
do pokožky, zanecháva prí-
jemný pocit blaha a obno-
venej ľahkosti a eventuál-
ne uľahčuje priľnavosť make 
upu. Jeho zloženie je skutoč-
ným koktailom pomocných 
látok, ktoré moderná kozme-
tológia rozhodne považuje za 
účinné v boji proti starnutiu a 
ktoré boli vybrané na zákla-
de fytoterapeutických potvr-
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ciemu účinku na črty tvá-
re je ideálnym prostried-
kom „prvej pomoci“ pre 
krásu v kritických situáci-
ách. Niekoľko aplikácií do-
dá pokožke hebkosť, žiari-
vosť a pevnosť a zabezpečí 
make upu dobrú priľna-
vosť a žiarivosť.

2)  Používaním v dlhších cyk-
loch (20 dní), opakovaných 
počas roka, sa stane účin-
ným preventívnym ošet-
rovacím prípravkom proti 
starnutiu.

3)  Pri pravidelnej starostli-
vosti obnovuje a chrá-
ni predovšetkým suchú a 
unavenú pokožku, zacho-
váva jej pružnosť a vyhla-
dzuje jej črty.

Omladzujúca maska 
S makadamovým olejom a 
meristematickým etraktom

Jemná krémová forma tvo-
riaca túto masku je nasýtená 
účinnými rastlinnými zložka-
mi a vitamínovými komplex-
mi, pôsobiacimi kombinova-
ným spôsobom v boji proti 
starnutiu pokožky. Veľmi po-
hodlná aplikácia tejto masky 
zaistí okamžitý účinok vyhla-
dzujúci črty a zanechá pleť 
hebkú a vláčnu. Pokožka sa 
tak pripravuje na optimálny 
príjem blahodarných účinkov 
krémov proti starnutiu.

Keď vystavujete vašu tvár sln-
ku, nikdy nezabúdajte na jej 
ochranu. Naše odporúčanie: 
krém a sérum proti starnutiu 
línie Slnko, balzam na pery s 
veľmi vysokou ochranou línie 
Slnko a ochranné sérum proti 
starnutiu Pred & Po.
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Poznámky:
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ODPOVEDE VYSOKEJ 
FY TOKOZMETIKY

Svet, ktorý sa mení a ktorý mení nás, kladie čoraz vyššie požiadavky na modernú ženu. Chce, aby 
bola aktívna, dynamická, neúnavná, úspešná v rodinnom a aj v pracovnom živote. Vyžaduje, aby 
bola flexibilná, efektívna, produktívna, aby si zároveň vedela čo najlepšie zachovať svoju ženskosť 
a vždy potvrdiť svoj príjemný vzhľad.
A preto aj žena má vyššie nároky. Bez toho, aby vyžadovala zastavenie času, hľadá pomoc pri ucho-
vávaní svojej sviežosti, pri potláč aní najzjavnejších známok únavy, pri ochrane voči nie veľmi pria-
teľskému životnému prostrediu.
Fytokozmetika, vlastne vysoká fytokozmetika, má pre ňu pripravené svoje “Odpovede”.

MENÍ SA VÝSKUM

Táto výzva je pre fytokozme-
tický výskum dôležitá. Aj keď 
sa odjakživa snaží o inovácie, 
teraz musí ešte rýchlejšie aktu-
alizovať vlastné zákonitosti a 
riešenia. Snahou laboratórií v 
súčasnej dobe je spoznať nové 
suroviny, a tým zvýšiť ich mno-
honásobné schopnosti s pomocou 
najmodernejších vedecko-koz-
metických postupov. Cieľom je 
vytvoriť vysoko inovatívne re-
ceptúry s novým obsahom, for-
mou či komfortom používa-
nia, a predovšetkým prospešné 
a účinné. Perspektíva, ktorá sa 
už stala realitou. 

MENÍ SA ODPOVEĎ

Na vrchole najpokročilejšej koz-
metiky na rastlinnej báze sa 
zrodila línia vysokej fytokoz-
metiky L’Erbolario. Cielená po-
kročilá odpoveď na všetky špeci-
fické požiadavky pleti sústredí 
maximálnu efektivitu zložiek 

do vysoko účinných receptúr. 
Pleťová kozmetika línie Ris-
posta (odpoveď) mieri k naj-
vyšším cieľom pre dosiahnu-
tie krásy. V boji proti vráskam 
sa spolieha na sedem špecif ic-
kých prípravkov: denný krém 
Risposta giorno (odpoveď na 
rovnováhu), nočný krém Ris-
posta notte (odpoveď na obno-
vu), pleťový krém s liftingovým 
efektom Risposta Perfezione 
(odpoveď pre dokonalosť), krém 
na očné okolie a pery Risposta 
Dettagli (odpoveď pre detaily), 
pleťový krém fytofiller Rispos-
ta Fermezza (odpoveď na pev-
nosť), pleťové sérum fytof iller 
Risposta Fermezza (cielená od-
poveď na pevnosť) a čistiace to-
nikum Risposta pulizia (odpo-
veď na čistotu).

MENIA SA POTREBY 
A TÚŽBY

Zvýšená pozornosť a zváže-
nie rizík predčasného starnu-
tia pleti je bezprostredne späté 
s nárastom potrieb a želaní po-
kožky. Takže je potrebné ciele-
nejšie úsilie a sústredenie sa na 
udržanie rovnováhy pokožky a 
na ochranu prirodzenej krásy 
pred nadmerným vytváraním 
voľných radikálov. Tie sú zod-
povedné za oxidačný stres, čiže 
za zmeny v kolagéne a elastíne, 
ktoré vedú k starnutiu pokožky. 
V tomto scenári sa spontánne 
vynára túžba zmeniť, objavo-
vať a využívať prípravky pre 
krásu a dobrý pocit pleti, ktoré 
ponúkajú viditeľné a overené 
účinky... inými slovami lepšie 
výsledky. Zabezpečia pleti väč-
šiu hydratáciu, silnejšiu ochranu 
a lepšiu výživu. A práve tieto 
výsledky ponúkajú „vedeckej-
šie“, „technologickejšie“, „pokro-
kovejšie“ prípravky.
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Risposta Pulizia
Čistiace pleťové tonikum 
Spevňujúci, zjemňujúci a 
osviežujúci účinok

Nevyhnutná odpoveď na zák-
ladné potreby pleti. Dôkladné 
a pravidelné čistenie je urči-
te prvým krokom na ceste ku 
kráse. Dobre vyčistená svieža 
pleť bez zvyškov make upu a 
smogu nielenže vyzerá hneď 
mladšie a čerstvejšie, ale je 
tiež pripravená plne profito-
vať z kozmetických príprav-
kov určených práve pre ňu. 
Nový a obohatený prípravok 
Risposta Pulizia je nízkope-
niaci gél s jemným a citlivým 
účinkom. Ním sa pri čiste-
ní začína cesta k cieľu, kto-
rým je mladistvejšia a krajšia 
pleť. Pre skutočne komplex-
nú stratégiu krásy, od začiat-
ku až do konca!

Risposta Giorno
Denný pleťový krém

Najcennejšia odpoveď pre 
pokožku, ktorá vždy sníva-
la o celodennej vitalite a žia-
rivosti.
Tento bohatý, avšak nemast-
ný krém skutočne poskytuje 
pokožke vynikajúcu starostli-
vosť, chráni ju pred čoraz po-
četnejšími faktormi predčas-
ného starnutia, ako je svetlo, 
znečistený či klimatizovaný 
vzduch, stres, či dokonca kli-
matické výkyvy.
Komplexný funkčný prípra-
vok na starostlivosť o pleť so 
zložením plným aktívnych 
látok rastlinného pôvodu za-
bezpečuje pokožke značnú 
vzácnu rezervu pevnosti, vý-
živy a hydratácie.

Risposta Notte
Nočný pleťový krém

Noc vám ešte nikdy nepriná-
šala toľko odpočinku! Rispo-
sta notte je skutočne vysoko 
účinný jedinečný kozmetický 
prípravok schopný podporiť 
prirodzenú obnovu pokož-
ky počas nočného odpočinku.
Obsahuje revolučný vyvážený
komplex ušľachtilých ole-
jov, vitamínov a antioxidač-
ných faktorov. Tento nočný 
pleťový krém tak poskytu-
je veľmi účinnú vyživujúcu 
starostlivosť, ideálnu aj pre 
najunavenejšiu a najnamáha-
nejšiu pleť. Pomáha jej obno-
viť, opraviť poškodenia a ne-
dostatky z predchádzajúcich 
dní a čo najlepšie ju pripraviť 
na nadchádzajúce dni.

Risposta Perfezione
Pleťový krém s liftingovým 
efektom

Tento denný krém bol navrh-
nutý pre zabezpečenie ma-
ximálneho pohodlia. Vďaka 
ľahkej, priehľadnej a veľmi 
jemnej konzistencii sa vynika-
júco aplikuje na tvár, krk a de-
kolt. Risposta Perfezione za-
isťuje okamžitý účinok. Pleť 
je viditeľne hladšia, na dotyk 
jemnejšia a pevnejšia, výni-
močne jednotnejšia a pružnej-
šia. Tento špecifický prípravok 
zaisťuje pokožke tváre súbor 
hydratačných, ochranných, 
elastizujúcich prírodných 
účinných látok, schopných za-
bezpečiť viditeľný liftingový 
efekt a hmatateľné spevnenie. 
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Risposta Dettagli
Krém na očné okolie a pery

Okolie očí a pery sú veľmi 
dôležité detaily, ktoré potre-
bujú zvláštnu starostlivosť a 
pozornosť. Risposta Dettagli 
je jemný ale výnimočne účin-
ný krém zostavený pre špeci-
fickú starostlivosť o pokožku 
týchto zón. Jeho pôsobenie 
je nielen okamžité, ale má aj 
progresívne účinky.
Pleť, ktorá je v týchto zónach 
veľmi jemná a náročná, bude 
ihneď vyživovaná, hydrato-
vaná a intenzívne chránená. 
Znovu nadobudne pevnosť a 
pružnosť a nedostatky spôso-
bené neustálou mimikou tvá-
re a stresom z častého použí-
vania make upu budú značne 
potlačené.

Risposta Fermezza
Pleťový krém fytofiller
Vyplňujúci a spevňujúci účinok 
proti vráskam

Odpoveď na pevné rozhod-
nutie ponúkať aj tej najnároč-
nejšej pleti optimálny prísun 
živín, hydratácie a ochrany. 
Risposta Fermezza je krém 
s hustou konzistenciou, kto-
rý sa okamžite vstrebáva do 
pokožky. Postupne, v prie-
behu dňa, uvoľňuje inovatív-
ne rastlinné zložky, prítomné 
vo svojej receptúre. Tieto po-
krokové výťažky prispievajú k 

obnoveniu rovnováhy funkcií 
pokožky a urýchľujú regene-
ráciu buniek. Tvár si tak dlho 
udržiava mladistvú sviežosť a 
hebkosť. Spoločné použitie 
so spevňujúcim sérom odha-
ľuje vynikajúcu účinnosť tej-
to inovatívnej stratégie pre 
krásu.

Risposta Fermezza
Pleťové sérum fytofiller
Cielený vyplňujúci účinok

Táto precízna voľba zvádza 
účinný boj proti ochabnu-
tiu tkanív tváre. Malé dáv-

ky prípravku, aplikované do 
stôp najvýraznejších vrások, 
sú nenahraditeľnou odpove-
ďou na potreby zrelej pleti. 
Sérum ponúka štyri špecific-
ké intenzívne účinky. Pomá-
ha optimalizovať prirodzenú 
tvorbu kolagénu, čím zvyšuje 
pevnosť a hutnosť, vyhladzuje 
vrásky, má okamžitý sťahujú-
ci účinok a ponúka dostatoč-
nú ochranu proti poškode-
niam spôsobeným voľnými 
radikálmi.
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LÍČENIE A SKRÁŠĽOVANIE

Tónovací rozjasňujúci 
pleťový krém 
Hydratačný, ochranný, 
tónovací 

Rozjasňujúci krém je kom-
plexný, hydratačný a ochran-
ný prípravok na denné po-
užitie a zároveň make up. V 

lete či v zime, v meste, aj na 
čerstvom vzduchu nahradí 
podkladový krém a make up. 
Má dve veľké výhody: dodá-
va teplý farebný odtieň bez 
pocitu či vzhľadu prílišné-
ho „zmaľovania“ a chráni po-
kožku, pričom jej dožičí pri-
rodzené opálenie.

...s tónovacími krémami, do-
konale schopnými nahradiť 
tradičné farebné základové 
krémy a make upy, ktoré ne- 
príjemne zaťažovali a vysú-
šali pokožku tváre. Pleť teraz 
znovu objaví sviežosť, ľah-
kosť, dobrú výživu a ochranu.

Tónovací hydratačný 
pleťový krém
S makadámiou a avokádom

Odtieň mandľa, oriešok a datľa

Originálny kozmetický prí-
pravok - make up- zvýrazní 
tromi teplými a jasnými od-
tieňmi krásu vašej tváre a zá-
roveň ju ochráni proti vrás-
kam a iným nedostatkom.
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BIOEKOKOZMETIKA
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nedotknutými charakteristi-
kami, ktoré príroda vytvorila 
v tichu a pokoji.

Čistiaci gel na tvár
S výťažkami z tekvice, listov 
skorocelu a čučoriedky

Každý okamih čistenia bu-
de vďaka tomuto špecifické-
mu a jemnému gelu efektívny 
a príjemný. Gel dobre pri-
ľne k pokožke, jemne pohltí 
a odstráni nečistoty a zároveň 
rešpektuje prirodzenú hydro-
lipidovú vrstvu. Ochranné, 
zmäkčujúce a antioxidačné 
vlastnosti biologických výťaž-
kov sú nespočetné. Extrak-
ty majú vysoký obsah vitamí-
nov a minerálov - z citrónovej 
šupky, tekvicových semienok, 
čiernej čučoriedky a skoroce-
lu! Tento gel, používaný kaž-
dý deň, zanechá vašu pokož-
ku sviežu a čistú, hebkejšiu 
než inokedy, vďaka prítom-
nosti nehmatateľného tapio-
kového škrobu.
Číslo certifik. 050 BC 005

Hydratačný pleťový 
krém
S olejom z ruže hrdzavej 
a slnečnice a s výťažkom z 
rakytníka rešetliakového

Pre potešenie z objavovania a 
uchovávania mladistvej pev-
nosti pripravila spoločnosť 
L’Erbolario špeciálny prí-
pravok, schopný poskytnúť 
pokožke tváre potrebnú hy-
dratáciu a osvieženie. Ten-
to krém je tiež účinný v boji 
proti oxidačným javom, kto-
ré ohrozujú sviežosť pleti. To-
to všetko je možné vďaka sú-
činnosti čistých organických 
zložiek. Oleje zo slnečnice, 
sezamu a ruže hrdzavej vyži-
vujú a dodávajú sviežu jem-
nosť. Vosky z olivy, marhule, 
mandle a pšenice, podpo-
rované výťažkom z rakytní-
ka rešetliakového s účinkom 
proti starnutiu, napomáhajú 
neutralizovať pôsobenie voľ- 
ných radikálov. Vaša pleť bu-
de každým dňom žiarivej-
šia, pružnejšia a hebkejšia na 
dotyk.
Číslo certifik. 050 BC 001

Mnohé z nás si už zvykli 
pravidelne prinášať na stôl 
pre seba a svojich blízkych po-
traviny z organického pesto-
vania. Obilniny, mlieko, zele-
nina, ovocie trpezlivo čerpali 
zo zeme, slnka či vody ich si-
lu bez donucovania či ume-
lých zásahov a bez toho, aby 
zanechali životnému prostre-
diu obvyklé „rany“ či škodli-
vé zvyšky. Vieme, že výživ-
né zložky, obsiahnuté v týchto 
potravinách, sa k nám dostá-
vajú čistejšie, silnejšie, prija-
teľnejšie a blahodarnejšie pre 
náš organizmus. A čo pokož-
ka našej tváre a nášho tela? 
Možno je čas vyživovať a hy-
dratovať ju s rovnakou etic-
kou pozornosťou! Preto je tu 
línia bioekokozmetiky spoloč-
nosti L’Erbolario. Základné 
prípravky na pestovanie krá-
sy a sviežosti pokožky, boha-
té na účinné látky (maximál-
ne aktívne!), získané z rastlín 
pestovaných v súlade s prísny-
mi požiadavkami organického 
poľnohospodárstva. Prípravky 
venované všetkým, ktorí ve-
dia oceniť skutočnú podstatu 
vecí, ktorí uprednostnia ma-
lé a neforemné jablko, pretože 
v porovnaní s krásne vyváže-
nými „sestrami“ skrýva v se-
be poklady nečakaných chutí, 
neporušených minerálnych so-
lí a vitamínov; a ktorí podob-
ne ocenia krém, možno práve 
nie s najlepšou konzistenciou 
a momentálne najmodernej-
šou vôňou, avšak so všetkými 
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Povzbudzujúci 
sprchový gel na ráno
S mätou a bazalkou

Prírodné raňajky pre pokož-
ku vo forme osviežujúcej ran-
nej sprchy dodajú chuť začať 
deň s pocitom radosti. Dobrý 
štart do dňa prinášajú pokož-
ke zložky tohto príjemného 
gelu. Výťažky z bazalky, mäty 
a rozmarínu zaisťujú osviežu-
júci a jemný balzamický úči-
nok. Hneď od rána sa po-
kožka pripraví na boj proti 
predčasnému starnutiu vďa-
ka vitamínom z výťažkov z 
čučoriedky čiernej a tekvico-
vých semienok. 
Číslo certifik. 050 BC 006

Relaxačný sprchový 
gel na večer
S kvetmi z pomarančovníka a 
šípkovej ruže

Na konci každého dňa nie je 
nič príjemnejšie ako horú-
ci kúpeľ, obohatený o vôňu 
tejto jemnej relaxačnej peny. 
Spomedzi mnohých organic-
kých účinných zložiek vyni-
ká povrchovo aktívny olivový 
olej, ktorý citlivo čistí a záro-
veň opatrne ošetruje. Výťaž-
ky z kvetov pomarančovní-
ka a harmančeka zvláčňujú 
a osviežujú pokožku svojimi 
zmäkčujúcimi a regenerač-
nými schopnosťami. Extrak-
ty z plodov šípky, medovko-
vých listov a z citrónovej kôry 
spoločne bojujú proti oxidá-
cii a teda starnutiu epidermy. 
Pokožka, konečne oddýchnu-
tá, sa pripraví na nočný odpo-
činok, vedomá si skutočnosti, 
že prispela k zachovaniu svo-
jej prirodzenej krásy.
Číslo certifik. 050 BC 007 

Vyživujúci pleťový 
krém 
S makadamovým a 
tekvicovým olejom a s 
výťažkom z čučoriedky

Tento bohatý a hustý krém 
je venovaný zrelej, unavenej 
a náročnej pleti, ale má vyni-
kajúce účinky aj na najcitli-
vejšiu pokožku. Vďaka hod-
notným organickým zložkám 
výborne vyživuje. Jeho cen-
ný preventívny účinok pro-
ti vráskam a ochabnutej pleti 
je zabezpečený výťažkami zo 
semienok čučoriedky čiernej 
a ostropestreca mariánskeho; 
zmäkčujúca a elastizujúca sila 
pochádza z olejov z pupalky, 
ruže hrdzavej, slnečnice, joj-
oby, tekvice a makadamie a z 
voskov a masiel mandle, pše-
nice, jačmeňa a bambuckého 
masla. Ide o ideálny kozme-
tický prípravok, schopný po-
skytnúť neustály pocit po-
hodlia a dlhodobo uchovávať 
prirodzenú krásu tváre a de-
koltu, každodenne chrániť 
tieto časti pokožky od agresií 
chladu, vetra, slnka a znečis-
teného ovzdušia. 
Číslo certifik. 050 BC 002
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Relaxačný olej na telo
So slnečnicou a arganom a s 
výťažkom z čiernych ríbezlí

Po kúpeli či sprche, ale tiež 
zakaždým, keď si chcete do-
priať relaxačnú a osviežujúcu 
masáž, príjemne poslúži ten-
to olej s bohatým zložením. V 
jeho vnútri komplex ušľach-
tilých olejov (slnečnicový, ar-
ganový, mandľový, sezamo-
vý, jojobový, olivový) a olejový 
extrakt z čiernych ríbezlí zo-
hrávajú účinnú zmäkčujú-
cu, regeneračnú a ochrannú 
funkciu. Predchádzajú rizi-
kám oxidácie, aj nežiaducim 
stratám pevnosti pokožky. 
Blahodárne účinky skrášľu-
júcej masáže kladne pôsobia 
aj na dušu, na celkový príjem-
ný pocit vďaka sladkej vôni 
éterických olejov obsiahnu-
tých v tomto kozmetickom 
prípravku.
Číslo certifik. 050 BC 004 

KOZMETICKÉ 
PRÍPRAVKY LÍNIE 
BIOEKOKOZMETIKY

•  Sú garantova-
né certifikátom Eco 
Bio Cosmesi ICEA 
(Inštitút pre etickú 
a environmentálnu 

certifikáciu). 

• Obsahujú oleje a výťažky zís-
kané z rastlín v režime certifi-
kovaného ekologického poľno-
hospodárstva (získané použitím 
inovatívnych metód, ktoré zacho-
vávajú účinné látky stabilné a ne-
zmenené).

• Sú pripravované bez použitia 
syntetických farbív.

• Používajú iba zložky/vonné 
látky povolené ustanoveniami 
ICEA pre bioekokozmetiku.

• Neobsahujú suroviny získané z 
geneticky modifikovaných orga-
nizmov (GMO).

• Boli podrobené osobitným 
mikrobiologickým kontrolám pre 
jednotlivé zložky a aj ako finál-
ne prípravky.

• Boli starostlivo testované iba 
na zdravých dobrovoľníkoch. Vy-
hodnotenie výskumov bolo vy-
konané na Oddelení vnútorné-
ho lekárstva a lekárskej terapie 
na Univerzite v Pavii (Università 
degli studi di Pavia) a potvrdi-
lo bezpečnosť pri minimalizá-
cii rizík a možnosti podrážde-
nia, účinnosť a príjemnosť týchto 
výrobkov.

• Sú balené v obaloch vyrobe- 
ných z recyklovateľných mate-
riálov.

• Výrobný závod spoloč nos-
ti L’Erbolario, kde sú vyrába-
né, je vybavený systémom en-
vironmentálneho manažmentu 
(UNI EN ISO 14001 č. certifik. 
497-2002-AE-MIL-SINCERT 
DNV) a využíva energiu z obno-
viteľných zdrojov s „nulovým do-
padom ®” (Lifegate Energy).

Povzbudzujúci olej na 
telo
S ružou hrdzavou a jojobou a s 
výťažkom z čučoriedky

Masáž týmto povzbudzujú-
cim olejom dodá aj najsuch-
šej pokožke vitalitu a príjem-
nú zamatovú hebkosť. Vďaka 
špecifickému zloženiu roz-
poznávame v tomto kozme-
tickom prípravku niekoľko 
organických zložiek: oleje so 
zmäkčujúcim a elastizujúcim 
účinkom (olej zo sladkých 
mandlí, jojobový, sezamový, 
slnečnicový olej, olej z ruže 
hrdzavej), olej z „kráľa ovo-
cia“- manga, bohatý na vita-
mín A, B, C, výťažok z ču-
čoriedky čiernej a vitamín E 
zo sójových bôbov. To všetko 
sa preklenie do láskavých po-
hladení, schopných vyživovať 
pokožku a zabrániť predčas-
nému starnutiu. Súčasne sa 
so sviežou arómou, ktorá sa 
uvoľňuje z esenciálnych von-
ných látok tohto príjemného 
oleja, prebúdzajú zmysly.
Číslo certifik. 050 BC 003
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Pre krásu tela

Krása a harmónia tela sa prejavujú rôzny-
mi spôsobmi a závisia od mnohých faktorov 

(výživa, spánok, pohyb, spokojnosť ...), ktoré by si 
mal každý z nás inteligentne dávkovať. Naše prí-
pravky vám samy o sebe nechcú sľubovať zázraky, 
ale môžu byť nápomocné pri starostlivosti, ktorú 
vyhradzujete vašim estetickým problémom. Účin-
nosť závisí aj od vytrvalosti: ak venujete trochu 
viac času svojej pleti každý deň, tento čas nestratí-
te. Už aj preto, že rešpekt k ostatným začína od reš-
pektu k sebe samým. Ak sa cítite dobre vo vašej ko-
ži, iní sa budú cítiť lepšie vedľa vás.
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ANANAS CELL

Poskytuje matnej, zhrubnutej 
a ochabnutej pokožke prvú 
oživujúcu dávku prirodzenej 
sviežosti. Jemné mikrogranu-
le zo semien guarany a olivo-
vých jadier sa vtierajú do po-
kožky, zmyjú všetky nečistoty 
a zbavia ju zvyškov prirodze-
nej dennej exfoliácie. Tá môže 
byť prekážkou pre kozmetic-
ké ošetrenie a môže spomaľo-
vať dýchanie pokožky.

Superaktívny telový 
krém - na deň a noc -
s intenzívnym 
účinkom
Krém Ananas Cell je nasýte-
ný účinnými látkami na „šo-
kovú terapiu“ so zrýchleným 
a zosilneným účinkom. Je te-
da perfektným nástrojom v 
boji proti nevzhľadným koz-
metickým prejavom celuli-
tídy, proti takzvanej „poma-
rančovej kôre“, proti šednutiu 
epidermy až po absenciu jej 
sviežeho odtieňa. Súbor účin-
ných látok, ktoré ho tvoria, 
zabezpečuje odbúravanie 
tukov a spevňovanie a do-
dávanie pružnosti kožnému 
tkanivu.

Laboratóriá výskumu a vý-
voja spoločnosti L‘Erbolario 
sa neustále angažujú v hľa-
daní nových účinných kozme-
tických aplikácií najcennejších 
aktívnych zložiek rastlinné-
ho pôvodu. L’Erbolario s hr-
dosťou predstavuje Ananas 
Cell, superaktívny rastlinný 
komplex, ktorý s mimoriad-
nou ošetrujúcou silou dokáže 
zaútočiť na viditeľné nedoko-
nalosti spôsobené celulitídou. 
Vedené fytokomplexom na bá-
ze ananásu, rastliny s preuká-
zanou komplexnou účinnos-
ťou (koleus, pagaštan konský 
a jaseň) podporujú prirodze-
né procesy odbúravania tukov. 
Päť moderných fytokozmetic-
kých prípravkov svojimi účin-
kami výrazne prispieva k do-
siahnutiu pevnej a pružnej 
pokožky.

Telový peeling 
s vyhladzujúcim 
účinkom
Aby oblasti tela postihnuté 
celulitídou mohli ľahko pri-
jímať ošetrovacie prípravky 
a získavať z nich maximálne 
kozmetické účinky, je dôležitá 
ich dokonalá čistota, dokonca 
aj od odumretých povrcho-
vých buniek. Hydropeeling 
bol vyvinutý práve pre hĺb-
kové čistenie pred akýmkoľ-
vek kozmetickým ošetrením. 
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Poznámky:
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Peelingový krém 
na hĺbkové čistenie 
pokožky tela
S kigéliou africkou a 
polyfenolmi zo zeleného čaju

Tento inovatívny peelingo-
vý krém má za úlohu očistiť 
a zároveň vyhladiť a zvláčniť 
pokožku celého tela.
Jemné mikrogranule, získa-
né z mandľových kôstok, od-
straňujú z povrchu pokožky 
všetky odumreté bunky a ne-
čistoty a vyhladzujú aj mik-
roskopické zhrubnutia, ktoré 
môžu brániť pokožke v dý-
chaní a obmedzovať účinnosť 
kozmetických prípravkov.

SUPERAKTÍVNE PRÍPRAVKY

Tri veľmi špecif ické prí-
pravky superaktívne účinkujú 
v boji proti ochabnutiam ko-
že. Ich silnou stránkou sú pre-
kvapujúce vlastnosti účinných 
rastlinných zložiek. Z plodov 
majestátneho stromu kigélie 
africkej si ženy kmeňa Lebous 
na Kapverdských ostrovoch 
pripravujú kašičku. Jej vmasí-
rovaním do hrudníka mladých 
dievčat tak podporujú rast po-
prsia. Okrem toho polyfenoly 
zo zeleného čaju majú silný 
sťahujúci a ochranný účinok 
proti nadmernej tvorbe voľ-
ných radikálov.

Spevňujúci krém na 
strie na pokožku tela
S kigéliou africkou a 
polyfenolmi zo zeleného čaju

Rozsiahly komplex povrcho-
vo aktívnych rastlinných zlo-
žiek s regeneračnými, spevňu-
júcimi účinkami a pôsobením 
proti starnutiu spoločne s vý-
nimočnou schopnosťou kigé-
lie africkej zabraňovať ochab-
nutiu kože, robí z tohto 
krému ideálny kozmetický 
prípravok. Bojuje proti strate 
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pevnosti a ochabnutiu a in-
tenzívne pôsobí proti tvorbe 
strií. Navyše, okrem mimo-
riadnej pevnosti, zabezpeče-
nej optimálnou hydratáciou, 
spozná vaša pokožka úplne 
novú hebkosť a bude jemnej-
šia a hladšia.
Krém je cenným pomocní-
kom v období tehotenstva. 
Ďalšie prítomné špecifické 
zložky vykonávajú podpornú 
funkciu, zameranú na elastic-
ké vlákna a kolagén. 
Vynikajúci výsledok je do-
siahnuteľný dvoma spôsobmi 

použitia: niekoľkotýždňová 
kúra prináša okamžitý koz-
metický účinok na pokožke, 
alebo každodenné použitie 
predĺžuje a uchováva pote-
šenia zo skutočne mladistvej 
pružnosti pokožky.

Spevňujúci krém 
na strie na pokožku 
poprsia
S kigéliou africkou a 
polyfenolmi zo zeleného čaju

Ak je vašim cieľom pekné 
a výrazné poprsie, je nevy-
hnutná starostlivosť o kož-
né tkanivá, ktoré ho obklo-
pujú a ktoré predstavujú jeho 

skutočnú prirodzenú opo-
ru. Tento špecifický prípra-
vok je veľmi bohatý a kon-
centrovaný. Slúži na udržanie 
pevnosti a hutnosti, pokož-
ke poprsia dodáva intenzívnu 
výživu, hydratáciu a pružnosť 
vďaka mimoriadne účinným 
aktívnym zložkám. 
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ARGANOVÝ OLEJ

Čistý olej na tvár, krk 
a dekolt
Pre pružnejšiu a pevnejšiu pleť 

Bohatý na tokoferoly, polyfe-
noly a omega-6-mastné ky-
seliny, čistý olej deň po dni 
dodáva pleti tváre, krku a de-
koltu pevnosť a neobvyklú 
pružnosť.

Pleťový krém
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre žiarivejšiu a jednotnejšiu 
pleť

Vyvážené zloženie tohto bo-
hatého pleťového krému sa 
točí okolo zlatistého arga-
nového oleja, vhodného naj-
mä na ošetrenie ochabnutej a 
zvädnutej pokožky. Je tiež od-
porúčaný na uchovávanie dl-
hotrvajúcej pevnosti, mladis-
tvosti a jasných čŕt tváre.

Intenzívny pleťový 
anti-age krém
S kmeňovými bunkami z 
arganových klíčkov
Pre zrelú pleť

Kmeňové bunky z argano-

vých klíčkov zabezpečujú 
pokrokové fytokozmetické 
účinky. Sú podporované sy-
nergickým pôsobením ďal-
ších účinných látok získaných 
z arganového stromu. Pre-
budením kmeňových buniek 
pokožky a obmedzením tvor-
by voľných radikálov podpo-
rujú integritu štruktúry po-
kožky. 

Balzam na pery
S výťažkom z listov 
arganovníka
Vyživujúci a ochranný

Pre krásu najzvodnejšej časti 
tela využíva tento balzam na 
pery zázračné regeneračné, 
zhutňujúce a vyživujúce vlast-
nosti arganového oleja.

Sprchový gel
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre jemnejšiu a čistejšiu 
pokožku

Sprchový gel je skutočným 
skrášľovacím kozmetickým 
prípravkom, vhodným pre 
všetky typy pokožky, obzvlášť 
však pre citlivú, suchú a ľah-
ko podrážditeľnú.

Rýdzi olej na telo
Pre pružnejšiu a pevnejšiu 
pokožku

Popri 99,5% čistého arga-
nového oleja (doplneného 

Strom arganovník tŕnistý si 
zvolil za svoj domov jedineč-
né miesto: oblasť okrovej ze-
me a korenín juhozápadného 
Maroka. Tu, pri bránach roz-
siahlej púšte, v suchom nehos-
tinnom podnebí, sa zoskupilo 
dvadsať miliónov statočných 
stromov. Vytvárajú rozsiah-
lu zalesnenú oblasť, “Argane-
raie”, posledný pilier plodnosti, 
ktorý odoláva zákernostiam 
Sahary.

Parfum
Zvodná, takmer dychti-
vá emócia, v ktorej sa jem-
ne miešajú tóny gourmandu 
a vanilky. Intenzívna vôňa sa 
stáva svedkom a interpretom 
čara okrovej zeme Maroka.

Čistiaci masážny krém 
na tvár
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre hladšiu a sviežejšiu pleť

Zlatistá žiarivá cesta ku kráse 
sa začína základným krokom 
dennej očisty. Pokožka tváre, 
krku a dekoltu sa s potešením 
môže spoľahnúť na tento bo-
hatý čistiaci krém. Argano-
vý olej zanecháva po každom 
umytí pleť žiarivejšiu, hladšiu 
a jemnejšiu, pripravenú prijať 
ďalšie kozmetické procedú-
ry a získať z nich maximál-
ne účinky.
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Mydlo
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre jemnejšie a krémovejšie 
čistenie

Svojou formou a vôňou pri-
pomína toto mydlo dokona-
losť jadier ovocia arganové-
ho stromu.

Anti-age krém na ruky
S výťažkom z listov 
arganovníka
Na výživu a ochranu

Tento bohatý krém so silným 
regeneračným účinkom sa pri 
každej aplikácii rozprestrie na 
ruky ako ochranná vrstva. Po-
kožka tejto dôležitej časti tela 
neuveriteľne ocení posilňujú-
ci, vyživujúci a ochranný prí-
nos arganového oleja a výťaž-
kov z listov arganovníka.

Zhusťujúci šampón
S výťažkom z listov 
arganovníka 
Pre silnejšie a žiarivejšie vlasy

Arganový olej diriguje rege-
neračnú a posilňujúcu silu 
tohto prípravku. Pri každom 
umývaní vlasy pocítia blaho-
darný obnovujúci, výživný a 
zhusťujúci účinok.

Olej&Olej na vlasy
Pre lesklejšie a hebkejšie vlasy

Olej&Olej, aplikovaný na 
vlasy, okamžite ponúkne svo-
je posilňujúce a regenerač-
né schopnosti a dodá vlasom 
objem, silu a obnovený lesk.

iba vitamínom E, ktorý eš-
te zosilňuje mimoriadny úči-
nok proti starnutiu) je táto 
receptúra bohatá aj na ak-
tívne zložky ako tokofero-
ly, polyfenoly a kyselinu li-
nolovú. Vzácna schopnosť 
arganového oleja tak zostáva 
neporušená a ako pravý kož-
ný„dynamizér“ je schopný ak-
tivovať životne dôležité funk-
cie buniek.

Telový krém
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre pevnejšiu a hydratovanú 
pokožku

Krém na telo s arganovým 
olejom bol vytvorený špeciál-
ne pre tých, ktorí neveľmi ob-
ľubujú zahaľujúce vône. Dis-
krétne, ale s neprekonateľnou 
účinnosťou, poskytne prípra-
vok pokožke tela v každom 
okamihu dňa svoju posilňu-
júcu a regeneračnú silu. 
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GOJI

Parfum
Ľahký sladkastý obláčik. 
Vôňa, ktorá v našej predsta-
vivosti rozpráva vzdialenú le-
gendu o ovocí goji.

Osviežujúca 
parfumovaná voda
Ľahký nehmatateľný závoj, 
ktorý vás ovinie 
zakaždým, keď 
budete chcieť po-
cítiť osviežujúci a 
upokojujúci úči-

nok na pokožke. Goji pôsobí 
v rafinovanom dotyku šťav-
natej sviežosti antioxidačne a 
vitálne. Neobsahuje alkohol.

Sprchový gel
Jemne pohladí pokožku te-
la, ktorá znovu objaví svo-
ju vláčnosť a pružnosť. Všet-
ka vitalita a antioxidačná sila 
biologických výťažkov z plo-
dov goji a maqui sa ukrýva v 
ľahkom jemnom čistiacom 
prípravku.

Línia produktov GOJI je ga-
rantovaná certifikáciou COS-
MOS ORGANIC a kontro-
lovaná ICEA (Inštitút pre 
environmentálnu etickú cer-
tifikáciu).
• Obsahuje oleje a extrakty 
získané z rastlinných produk-
tov v režime kontrolovaného 
ekologického poľnohospodár-
stva a inovatívnych metód, 
ktoré zachovávajú ich funkčné 
zložky stabilné a nezmenené.
• Používa iba zložky/vonné 
látky povolené ustanoveniami 
COSMOS ORGANIC. 
•Neobsahuje suroviny pochá-
dzajúce z geneticky modifiko-
vaných organizmov (GMO). 
•Je balená v obaloch vyrobe-
ných z recyklovateľných ma-
teriálov.
• Produkčné haly spoločnos-
ti L’Erbolario, v ktorých sa 
vyrába, sú vybavené systé-
mom environmentálneho 
manažmentu (UNI EN ISO 
14001) a využívajú energie z 
obnoviteľných zdrojov s „nu-
lovým dopadom“.

56

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   56Catalogo_Slovacchia_2017.indd   56 14/06/18   10:3514/06/18   10:35



ročná tradícia goji, aby po-
skytla pokožke novú pevnosť 
a pružnosť.

Olej na telo i tvár
Ľahký olej, hodvábny na do-
tyk, poskytuje pokožke tela 
blahodarné účinky doposiaľ 
rezervované len pre pleť tvá-
re. V príjemnej nehmatateľ-
nej vôni je skrytá hydratačná 
a antioxidačná sila goji.

Šampón na vlasy
Proti lámavosti na 
jemné a poškodené 
vlasy
Šampón dodáva vlasom si-

lu, pevnosť a lesk vďaka výni-
močnej antioxidačnej sile or-
ganických bobúľ goji a maqui. 
Chránia celistvosť kapilárne-
ho keratínu vlasov a dodávajú 
im objem a vitalitu. 

Balzam na vlasy 
Proti lámavosti na 
jemné a poškodené 
vlasy 
Účinný balzam vo forme 
krému vyživuje, chráni a ro-
zuzľuje vlasy bez toho, aby 
ich robil ťažkými. Dodáva im 
lesk a hebkosť vďaka antioxi-
dačnej sile organických bo-
búľ goji. 

Antioxidačný 
spevňujúci pleťový 
krém
Ľahká emulzia napomáha 
pokožke tváre udržiavať si 
svoju prirodzenú zásobu vody. 
Antioxidačný účinok goji sa 
snúbi so spevňujúcimi schop-
nosťami maqui. Táto základ-
ná ochranná stratégia osloví 
aj najjemnejšiu a najcitlivej-
šiu pokožku. 

Telový krém
Jemná svieža emulzia so 
zmäkčujúcim a antioxidač-
ným účinkom dodáva telu 
pocit obnovenej vitality. V je-
dinom dotyku sa odhalí tisíc-
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L’OLIVO

ku z organických olív získa-
ných počas spracovania oleja 
v lisoch, jemne čistí pokožku 
všetkých členov rodiny* a za-
isťuje pocit zdravia a pohody. 

Vyživujúci telový 
krém
S organickým olivovým olejom 
a s výťažkami z organických 
olív získaných počas lisovania 
a znovu zužitkovaných 
Pre celú rodinu

Tento krém hydratuje a za-
haľuje telo do blahodarného 
závoja. Využíva výnimočné 
zvláčňujúce schopnosti olív a 
ich oleja, ktoré sú známe už 
po stáročia. 
Táto vyživujúca a obnovujú-
ca emulzia pomáha uchová-
vať pružnosť pokožky a robí 
ju hladkou a hebkou. Je jem-
ná a šetrná aj k citlivej pokož-
ke a je teda vhodná pre ce-
lú rodinu*.

Jemný šampón
S organickým olivovým olejom 
a s výťažkami z organických 
olív získaných počas lisovania 
a znovu zužitkovaných 
Pre celú rodinu

Šampón vytvorený pre sta-
rostlivosť o krásu vlasov celej 
rodiny* je obohatený o vzácne 
olivy. Obsahuje olivy v troch 
formách: organický olivo-
vý olej, organický výťažok z 
olív, získaný lisovaním a ná-
sledným zužitkovaním po-
čas spracovania olív v lisoch 
vo vnútrozemí talianskeho 
regiónu Marche, a ako vo-
da destilovaná z listov orga-
nického olivovníka. Tri sú aj 
účinky, ktoré poskytuje ten-
to šampón vlasom: čistí ich, 
hydratuje a vyživuje bez toho, 
aby ich robil ťažkými. 

*Prípravok je vhodný pre deti 
staršie ako 3 roky.

Už desaťročia kráčame my 
zo spoločnosti L’Erbolario po 
vašom boku a sme skutočne 
radi, že naše prípravky sú sú-
časťou vašich rodín! Preto sme 
vytvorili produktovú líniu 
L’Olivo, venovanú rodinám*. 
Chceli sme do nej “odšťaviť” 
všetky časti olivovníka. K des-
tilovanej vode z listov olivov-
níka a olivovému oleju (oba sú 
organické) sme pridali skutoč-
ne špeciálne suroviny pochá-
dzajúce z lisov olív nachá-
dzajúcich sa vo vnútrozemí 
talianskeho regiónu Marche. 
Použitý medziprodukt zlo-
žený z vody vydestilovanej z 
olív a zo zvyškov ich duži-
ny by inak vyšiel nenávrat-
ne nazmar. 

Zjemňujúci sprchový 
gel
S organickým olivovým olejom 
a s výťažkami z organických 
olív získaných počas lisovania 
a znovu zužitkovaných 
Pre celú rodinu

Hydratácia, výživa, hebkosť 
a jemnosť je to, po čom tú-
ži pokožka! Spoločnosť L’Er-
bolario navrhla tento bohatý 
sprchový gel. Vďaka zvláčňu-
júcim schopnostiam olív, tu 
vo forme organického oleja, 
vody destilovanej z listov or-
ganického olivovníka a výťaž-

k i ký h lí í k

NOVINKA
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NA RUKY

Sada krémov na ruky
1  2

Aby sme vzdali hold štyrom 
našim najlepším krémom na 
ruky, spojili sme ich do dvoch 
praktických balíčkov.
Sú vynikajúcim nápadom na 
darček, ale zároveň naplno 
uspokoja nerozhodnosť tých, 
ktorí menia krém na ruky 
podľa danej chvíle alebo roč-
ného obdobia. 

Arganový olej 
Krém na ruky anti-age 

Mandorla 
Krém na ruky

Rosa
Vyživujúci krém na 
ruky

Accordo Viola
Zjemňujúci krém na 
ruky

3 Rosa
Vyživujúci krém na 
ruky

Pre absolútne pohodlie tých-
to dôležitých zón, aby netr-
peli pocitom suchosti, ktorý ich 
tak často postihuje a aby va-
še pohladenie bolo vždy heb-
ké a hladké.

Krém na ruky s 
citrónom
Krém na ruky s citrónom je 
kompletný kozmetický ošet-
rovací prípravok pre vaše 
ruky. Rýchlo sa vstrebáva, vy-
tvára neviditeľnú vrstvu, kto-
rá chráni vaše ruky pred von-
kajšími agresívnymi faktormi. 
Vďaka svojmu špecifickému 
zloženiu, obohatenému o gly-
cerín, pokožku rúk v krátkom 
čase omladí a skrášli. 

Krém na ruky a nechty 
s olivovým olejom
S olivovým olejom a 
vitamínom E 

Vzácne hydratačné, vyživu-
júce a zjemňujúce vlastnosti 
tohto krému udržujú pevnosť 
a pružnosť kožných tkanív 
rúk, chránia ich pred agresív-
nymi vonkajšími vplyvmi, po-
praskaním a sčervenaním a 
zanechávajú príjemný dlhotr-
vajúci pocit hebkosti. Okrem 
toho, vďaka vitamínom v tej-
to receptúre, sa aj krehkým a 
poškodeným nechtom zno-
va prinavráti ich krása a jem-
nosť. 

NOVINKA
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NA NOHY A CHODIDLÁ

Vyhladzujúci krém na 
popraskané nohy
S červenými riasami z 
Pacif iku, s výťažkami z chrenu 
a čiernej vŕby

Ako pomôcť popraskaným 
chodidlám znovuobjaviť svo-
ju prirodzenú pružnosť? Ten-
to vynikajúci vyhladzujúci 
krém s cieleným pôsobením 
podporuje fyziologickú ob-
novu buniek a dodáva po-
kožke jemný, hebký a jednot-
ný vzhľad vďaka výťažkom 
z chrenu a vŕby čiernej. Re-
ceptúra takisto zabezpečuje 
zmäkčujúci, vyživujúci a vy-
hladzujúci účinok na povrchu 
pokožky. Tento prípravok je 
ideálny pre drsné a zhrubnu-
té miesta, ako sú päty a cho-
didlá, ale odporúča sa aj na 
kolená a lakte.

Ukľudňujúci krém na 
chodidlá a nohy
S červenými riasami z 
Pacif iku, s výťažkami z 
brečtanu a ginka dvojlaločného

Keď sa oddáte tomuto rela-
xačnému krému, vaše cho-
didlá a nohy ihneď spozorujú 
veľké potlačenie pocitu únavy 
a preťaženia. V tomto kozme-
tickom prípravku výťažky z 
ginka dvojlaločného, brečtanu 
a fytozóm escínu zabezpečujú 
antioxidačné a vazoprotektív-
ne účinky na povrchovú kož-
nú mikrocirkuláciu a priná-
šajú príjemný pocit ľahkosti! 
Červená riasa z Pacifiku hy-
dratuje a zjemňuje, zatiaľ čo 
prírodný mentol poskytuje 
svoje osviežujúce schopnosti.

Koľko úloh splnia denne cho-
didlá a nohy? Naozaj veľa! 
Preto sa nevyhneme častým 
pocitom ťažoby a únavy, ob-
zvlášť v lete, keď teplo ešte 
zvyšuje napuchnutie a vyčer-
panie. Laboratóriá spoločnos-
ti L’Erbolario vytvorili líniu 
špecif ických prípravkov na 
zlepšenie pohodlia, pevnosti a 
prirodzenej hebkosti pokožky 
chodidiel a nôh. Vďaka ciele-
nej účinnosti rastlinných zlo-
žiek vyživujú, osviežujú, hy-
dratujú a obnovujú pružnosť 
pokožky týchto kľúčových čas-
tí tela. Navyše znižujú tvor-
bu nepríjemných pachov, po-
tláčajú suchosť a vyčerpanosť.

Gélový dezodorant na 
nohy 
Po dôkladnom umytí nôh a 
nanesení tohto príjemného 
gélu ihneď pocítite nádhernú 
suchú sviežosť. Červená ria-
sa z Pacifiku a esenciálny olej 
z mäty, prítomné v receptúre, 
zabezpečujú dlhotrvajúci úči-
nok. Spolu s ďalšími rastlin-
nými zložkami zamedzujú ší-
reniu baktérií, spôsobujúcich 
nepríjemný zápach, poskytu-
jú tak optimálny dezodorač-
ný účinok a zároveň udržiava-
jú pod kontrolou aj nadmerné 
potenie.
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DEZODORANT Y

Aquasport
Tekutý dezodorant s myrtou

Príjemný tekutý dezodorant 
svojou nenápadnou vôňou za-
bezpečuje sviežosť aj vo chví-
ľach obzvlášť intenzívnej a 
dlhotrvajúcej fyzickej náma-
hy. Aquasport s preukázanou 
účinnosťou eliminuje neprí-
jemné účinky potu, bez ohro-
zenia prirodzenej flóry po-
kožky.

Deogel
Dezodorant s dlhotrvajúcim 
účinkom
S vodnou mätou a vitamínom 
E

Dva rôzne druhy mäty, mä-
ta vodná a mäta pieporná, 
dávajú tomuto gélu svoju si-
lu. Tá mu umožňuje zabez-
pečiť vám dni plné sviežosti, 
a to aj v najintenzívnejších a 
najdynamickejších obdobiach 
a mesiacoch veľkého tepla. 
Deogel, neviditeľný a poho-
dlný, odvracia rozklad potu, 
a tým aj vznik nepríjemného 
zápachu, ale nezasahuje do 
dôležitej fyziologickej funk-
cie transpirácie.

Dezodoračný krém 
Assenzio

Osviežujúci 
dezodorant Citrus

Dezodorant Roll On 
Fiore dell’Onda

Dezodoračný krém 
Iris

Dezodorant Roll On 
L’Erbolario Uomo
Pozri líniu L’Erbolario Uomo

Dezodoračný krém 
Méharées
Pozri líniu Méharées

Dezodorant Periplo
Pozri líniu Periplo

Gélový dezodorant
na nohy
Pozri líniu Na nohy a chodidlá

Naše dezodoranty s fyzio-
logickým pH sú klinicky tes-
tované na overenie znášan-
livosti. Špecif icky pôsobia 
priamo na telesný pach bez 
toho, aby obmedzovali dôle-
žitú fyziologickú transpiráciu. 
Všetky dezodoranty voňajú 
zámerne jemnými a diskrét-
nymi arómami. Klasická Aqu-
asalvia a Cremasalvia majú 
svieže a čisté vône. Jemné par-
fumované tekuté dezodoran-
ty a inovatívne dezodoračné 
krémy sú súčasťou našich naj-
obľúbenejších línií a ich účin-
nosť vyplýva z obdivuhodných 
aktívnych zložiek, schopných 
zabrániť tvorbe nepríjemných 
pachov. A definitívne zabud-
núť na tento problém vám po-
môže revolučný mentolový de-
zodorant.

Aquasalvia 
Tento dokonalý tekutý dezo-
dorant bol navrhnutý v prak-
tickom spreji bez plynu. Po 
niekoľkých ranných streknu-
tiach bude po celý deň bdieť 
nad vašou sviežosťou.
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DETERGENT Y

Svieža 
pena Citrusy

Svieža 
pena Listy

Gel na intímnu 
hygienu s lišajníkom 
islandským a listami 
skorocelu
Prirodzená a bezpečná 
odpoveď na každodenný 
delikátny problém

Vďaka svojmu veľmi jemné-
mu zloženiu čistí s maximál-
nou citlivosťou, rešpektuje 
fyziologické kyslé pH intím-
nych partií a nenarušuje rov-
nováhu ich mikroflóry.

Bohatá mäkká pena sa v 
znamení hebkosti a účinnosti 
postará o rýchlu očistu. V pr-
vom rade umyje ruky, ale aj 
telo a dokonca i tvár. 
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Parfumované línie

Odieť telo do jemného pôvabu nám pomôže 
množstvo, skutočne veľké množstvo telových 

parfumovaných línií. Ich vzácne voňavé tóny sa 
vlievajú do hebkých, jemných sprchových gelov, bo-
hatých, hladkých a hodvábnych krémov, mydiel, kto-
rých tvárna zmes pochádza z receptúr XIX. storo-
čia, púdrov, ktoré znovu objavujú slávu dávnych 
čias, parfumov, ktoré nás zahalia do voňavého ta-
jomného závoja...
A aby sme nezabudli na prostredie domova, na 
osviežovanie miestností naš ich príbytkov, sú tu 
vonné sviečky, tyčinky a parfumované vrecúška.
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3 ROSA

dráždivý, intenzívne rozto-
pašný charakter ženskosti.

Sprchový gel
S výťažkami z ruže stolistej, 
ružového korenia a ibiša 
ružového

Jemná čistiaca kvalita re-
ceptúry je zaistená povrchovo 
aktívnymi aminokyselinami 
z ovsa, podporovanými biel-
kovinami zo sladkých man-
dlí, ktoré pokryjú pokožku 
neviditeľným ochranným fil-
mom. A tekuté výťažky zís-

kané výskumom spoločnosti 
L’Erbolario z bobúľ ružové-
ho korenia, kvetov ruže sto-
listej a ibiša ružového potom 
ponúkajú svoje antioxidač-
né schopnosti a účinky proti 
voľným radikálom na ochra-
nu tkanív proti ochabnutiu a 
znakom starnutia.

Telový krém
S výťažkami z ruže stolistej, 
ružového korenia a ibiša 
ružového

Z troch vzácnych rastlinných 
zložiek, ruže stolistej, ružové-
ho korenia a ibiša ružového 
získali laboratóriá spoločnos-

3 Rosa: originálna vôňa v 
sebe ukrýva výrazné odlišné 
ale zároveň nádherne späté 
osobnosti bujnej ruže stolistej, 
chutných bobúľ ružového ko-
renia a hrdého okrasného ibiša 
ružového. Tri vesmíry v ru-
žovej, z ktorých sa nášmu vý-
skumu podarilo získať cenné 
výťažky s vynikajúcimi hy-
dratačnými, ochrannými a 
upokojujúcimi vlastnosťami.

Parfum
Tri nádherné voňavé tóny ru-
žovej: z ruže stolistej, ružové-
ho korenia a ibiša ružového. 
Pestrá a bohatá vôň a dodáva 
ružový akcent zvodnej žen-
skej moci, podčiarkujúc dám-
sku eleganciu, ale zároveň aj 
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Vyživujúci krém na 
ruky
S výťažkami z ruže stolistej, 
ružového korenia a ibiša 
ružového

Pri znovuobjavení svojho pri-
rodzeného pohodlia, vzďa-
ľujúc sa od začervenania a 
suchosti vyplývajúcej z agre-
sívneho pôsobenia vonkajších 
faktorov, množstva času strá-
veného aktívne alebo častým 
umývaním, môžu ruky teraz 
počítať s trojnásobne účin-
ným krémom. Vysoko kva-

litné výťažky z ruže stolis-
tej, ružového korenia a ibiša 
ružového (sú tu prítomné aj 
vo forme olejového extrak-
tu) podporia svojimi antioxi-
dačnými schopnosťami ďalšie 
intenzívne účinné rastlinné 
zložky, ako napríklad hydra-
tačný olej z kamélie a výživu-
júci a elastizujúci olivový olej. 

Vonná sviečka 

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

ti L’Erbolario tri tekuté ex-
trakty. Koncentrujú sa v nich 
spevňujúce a antioxidač-
né vlastnosti. V hmote toh-
to krému sú pripravené ak-
tívne pôsobiť a chrániť kožné 
tkanivá proti nebezpečenstvu 
ochabnutia a predčasného 
starnutia.

Parfumované mydlo
S výťažkami z ruže stolistej, 
ružového korenia a ibiša 
ružového

Toto mydlo vytvára mäkkú 
ľahkú penu, plnú fascinujúcej 
a zvodnej vône 3 Rosa, troj-
násobne očarujúcej, rovnako 
ako okúzľujúca vyhranená a 
všestranná ženská osobnosť.
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ACCORDO ARANCIO

nou vodou zo svojich plodov. 
Pokožke ponúka významné 
účinky: antioxidačný, ochran-
ný, upokojujúci a osviežujú-
ci. Druhým plodom je horký 
pomaranč, ktorý sa zbiera zo 
stromu pomarančovníka hor-
kého (Citrus aurantium), pô-
vodom z Indie a ktorý bol kul-
tivovaný Arabmi už od IX. 

storočia. V receptúrach línie 
Accordo arancio (pomarančo-
vá harmónia) je prítomný vo 
vynikajúcom výťažku získa-
nom z kôry. Účinne dávku-
je osobitnú pozornosť nielen 
prebudeniu sviežosti, ale aj 
pevnosti a pružnosti kožných 
tkanív. Tretím ovocím, ktoré 
je nositeľom tejto živej farby, 
sú jedlé bobule machovky če-
rešňovej, trvalky patriacej do 
čeľade ľuľkovitých (Solanace-
ae). Cennou je vysoká koncen-
trácia vitamínu C, tanínov, 
minerálnych solí a sacharidov, 
ktoré dávajú týmto príprav-
kom vynikajúce hydratačné a 
povzbudzujúce vlastnosti. Tri 

Vitalita má svoju farbu: je to 
oranžová! Táto krásna inten-
zívna a živá farba má nao-
zaj pozitívny vplyv na našu 
dušu. Príroda ponúka mno-
ho fascinujúcich interpretácií 
jej tónov. Aj v prípade troch 
plodov, ktoré spoločnosť L’Er-
bolario starostlivo vybrala a 
z ktorých čerpá cenné ingre-
diencie na výrobu prípravkov 
línie pomarančovej harmó-
nie “Accordo arancio”, línie pl-
nej špeciálnych prípravkov pre 
pokožku tela a pre jej... život-
nú krásu! Začneme od man-
darínky, šťavnaté ho citruso-
vého ovocia, ktorého pôvod je 
podľa predpokladov čínsky. Jej 
názov je inšpirovaný manda-
rínmi, čínskymi úradníkmi, 
ktorí, ako sa traduje, si oblie-
kali odevy vo farbe tohto ovo- 
cia. Tieto pekné citrusové plo-
dy sú bohaté na flavonoidy, 
vitamín C, ale aj vitamíny 
skupiny A a B, železo, horčík, 
kyselinu listovú. V týchto re-
ceptúrach je mandarínka prí-
tomná vo forme excelentných 
výťažkov z dužiny, listov a 
kôry, spolu s čistou destilova-
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Sprchový gel
Relaxačný kúpeľ krásy, 
sprcha, ktorá ponúka pote-
šenie z opätovného objavenia 
prirodzeného, vitálneho tónu 
vašej pokožky. Jemné ochran-
né čistiace zložky tejto vyni-
kajúcej receptúry rešpektujú 
aj veľmi citlivú kožu. Výťažky 
z dužiny, kôry a listov man-
darínky, z kôry horkého po-
maranča a plodov machovky 
čerešňovej dodávajú pokožke 
hebkosť a pružnosť. Poma-
rančová harmónia Accordo 
arancio dokonale zahalí celé 
telo svojou originálnou cha-
rakteristickou vôňou.

Tekutý telový krém
Unikátna vôňa a ľahká poho-
dlná konzistencia tohto telo-
vého krému predstavujú prvé 
vlastnosti, ktoré pozývajú na 
príjemnú masáž pokožky ce-
lého tela. K nim sa pridáva-
jú vyživujúce a zvláčňujúce 
oleje: olej zo semien poma-
rančovníka, organický slneč-
nicový olej a nezmydelniteľ-
ná frakcia olivového oleja. 
Podporené výťažkami z du-
žiny, kôry a listov mandarín-
ky, kôry horkého pomaranča 
a plodov machovky čerešňo-
vej vykonávajú antioxidač-
nú, ochrannú a elastizujúcu 
funkciu. 

Parfumované mydlo
Toto príjemné mydlo obsa-
huje zmes z repky, slnečnice 
a kokosu. Jeho nežný čistiaci 
účinok rešpektuje všetky ty-
py pokožky, aj tú najsuchšiu a 
najcitlivejšiu.

Vonná sviečka

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

Vôňa pre parfumované 
tyčinky

plody - trikrát oranžová... pl-
né úžasných schopností vy-
zdvihujúcich krásu pokožky 
tela. Ale línia Accordo arancio 
ponúka ešte jedno príjemné, 
originálne prekvapenie. Vôňu, 
ktorá zaujme svojim osviežu-
júcim, pozitívnym charakte-
rom, so silnou a jasnou dušou, 
v dokonalej harmónii s muž-
skou aj ženskou osobnosťou. 

Parfum
Tóny: mandarínka, horký 
pomaranč, slivka, vanilka

Parfum Accordo arancio pre-
búdza a upokojuje vaše zmys-
ly vôňou, ktorá stelesňuje tep-
lé svetlo a vitálnu energiu. 
Originálna rafinovaná aróma 
pre dámy aj pre pánov... pre 
blaho zmyslov aj ducha.
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ACCORDO VIOLA

Sprchový gel
S výťažkom z f ialky

Pokožka, starostlivo chránená 
výťažkami z fialky záhradnej 
a fialky voňavej, sa s radosťou 
odovzdá hebkosti tejto peny, 
ktorá jemne čistí vďaka ami-
nokyselinám z ovsa a proteí-
nom z ryže a plne zachováva 
prirodzenú hydratáciu aj po 
mnohých umývaniach.

Parfumovaný telový 
krém
S výťažkom z f ialky

Fialka záhradná a fialka vo-
ňavá vo forme vynikajúcich 
výťažkov venujú svoju pozor-
nosť starostlivosti a ochrane 
pokožky. Zvláčňujúci a vy-
hladzujúci inovatívny hydra-
tačný komplex na báze olivy 
a pšenice prinavracia mladis-
tvosť a jas pleti.

Ich vzhľad je plachý, keď 
znovu, každoročne kvitnú v 
tieni lesa. Sú to f ialky, často 
oslavované vo veršoch bás-
nikov a vyobrazené na maľ-
bách umelcov pre svoju ob-
divuhodnú jemnosť a sladkú 
vôňu kvetov. Výskum spoloč-
nosti L’Erbolario objavil v 
týchto roztomilých kvietkoch 
bohatstvo cenných fytokozme-
tických kvalít.
Plán prirodzenej krásy, osob-
nosť s jedinečnou vôňou, v 
ktorej sa môže identif ikovať 
každá žena: pôvabná, zaha-
ľujúca vôňa fialkovej harmó-
nie “Accordo viola”.

Parfum 
Tóny: absolútna esencia z 

listov f ialky, kvety skrutca, 
absolútna esencia jazmínu

Je to naozaj dokonalá súhra, 
ktorá ponúka šťastné spojenie 
sviežej duše s kvetinovým ča-
rom fialky a náznak vône lesa.
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s ochrannými účinkami vita-
mínu E zo sójových bôbov a 
nezmydelniteľnej frakcie oli-
vového oleja.

Parfumované mydlo
S výťažkom z f ialky

V jemnej krémovej pene toh- 
to mydla sa skrývajú cenné 
vlastnosti výťažkov z fialky 
záhradnej a fialky voňavej, 
verných spojencov krásy po-

kožky. Bohato ju zahŕňajú 
svojou ochrannou a antioxi-
dačnou starostlivosťou.

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

Vyhladzujúci krém na 
ruky
S výťažkom z f ialky

Vyživujúce a antioxidačné 
schopnosti výťažkov z fial-
ky voňavej a fialky záhrad-
nej strážia pokožku vašich 
rúk. Tieto prednosti sa spá-
jajú so zmäkčujúcimi a hy-
dratačnými vlastnosťami ce-
ramidov zo sójových bôbov, a 
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AMBRALIQUIDA

dícia povýšila na neomylný 
všeliek pre celý rad kožných 
problémov. Vnesený do ob-
sahu tohto sprchového ge-
lu vo forme extraktu, pred-
vádza ambrovník orientálny 
svoje dávne schopnosti. Po 
každom umytí zaistí pokožke 
vzácnu spevňujúcu, adstrin-
gentnú (sťahujúcu) a ochran-
nú pomoc.
Dôležitý podiel vitamínu 

E, obsiahnutý v jantárových 
mikrosférach (guľôčkach) 
prípravku, poskytuje pokožke 
nenahraditeľný účinok pro-
ti starnutiu.

Telový krém
S výťažkom z ambrovníka a s 
kakaovým maslom

V jemnej konzistencii tohto 
krému figuruje tím účinných 
aktívnych zložiek. Pistáciové 
maslo intenzívne zvláčňuje a 
regeneruje, sezamový a pis-
táciový olej spevňujú a do-
dávajú pružnosť a výťažok z 
ambrovníka má antioxidač-
ný a ochranný účinok. Spolu 

V jedinečnej krajine, akou je 
Turecko, drsný Meltem, vie-
tor pobrežia, preniká do chrá-
neného lesa pomedzi stromy 
ambrovníka (Liquidambar 
orientalis). Tu jeho presved-
čivá pieseň prebúdza jesen-
né lístie, sladko spiace na ze-
mi. Potom sa táto suchá strohá 
aróma zosnúbi s koreninami a 
medom, odcudzenými vzdia-
leným arabským trhoviskám, 
sukom.
Takto sa zrodila vôňa Am-
braliquida, hypnotická a ví-
ťazná, s doposiaľ nevyskúša-
nými tónmi.

Parfum
Zrodený pre opantanie pán-
skych chutí a zvádzanie žen-
ských zmyslov. Vonné tóny 
Ambraliquida rozprávajú o 
tajných dimenziách a záhad-
ných miestach. V jeho vo-
ňavom speve sa sladké tóny 
a ambrové akcenty zlievajú 
do melódie so živou ozvenou 
prírodných živíc.

Gel do kúpeľa s 
mikroguličkami 
vitamínu E
S výťažkom z ambrovníka

Z tvrdej kôry ambrovníka 
(Liquidambar orientalis) sa 
získava výnimočne aromatic-
ký balzam, ktorý ľudová tra-
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Vyhladzujúci olej na 
telo
S výťažkom z ambrovníka

Tento vyhladzujúci telový olej 
obohatený o triumfálnu zlož-
ku Ambraliquida je čistý lu-
xus vo fľaštičke. Ťaží z prísu-
nu aktívnych látok, ktoré sú 
schopné efektívne podporiť 
pevnosť a žiarivosť pokožky 
(pistáciový, sezamový a slneč-
nicový olej), a z neopakova-
teľnej a tajuplnej vôňe, ide-
álnej na celkovú relaxáciu a 
uvoľnenie.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Hypnotizujúca vôňa Ambra-
liquida vždy presýti vzduch 
vášho domova vďaka parfu-
movaným dreveným tyčin-
kám, ktoré sú rafinovanými 
doplnkami nábytku a aj prak-
tickými osviežovačmi vzdu-
chu zároveň.

prinášajú príjemné potešenie 
pre pokožku vášho tela, ktorá 
získa aj zvodnosť a čaro vďa-
ka hypnotickej vôni Ambra-
liquida. Pri každej aplikácii 
prípravku bude zabezpečený 
významný prísun hydratácie 
a pevnosti a celé vaše telo bu-
de zahalené do tajomnej vône 
Ambraliquida.
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ASSENZIO

Sprchový gel
Tento sprchový gel je veľmi 
účinný vďaka hydratačnému, 
adstringentnému (sťahujúce-
mu) a tonifikačnému účin-
ku výťažkov z troch rôznych 
druhov paliny. V jeho gélo-
vitej konzistencii sú okrem 
iného zhromaždené inova-
tívne mikroguľôčky (mikro-
sféry), ktoré príjemne pohlá-
dzajú pokožku a prenášajú aj 
cenné množstvo vitamínov A 
a E, nenahraditeľných spo-
jencov krásy.

Vpriebehu celého devätnás-
teho storočia, tak obľúbeného 
umelcami a bohémami, fran-
cúzski básnici (medzi prvými 
Baudelaire a Verlaine) tvrdili, 
že zvodné výpary „Zelenej ví-
ly“ dokážu obohatiť ich tvori-
vého ducha. Absint je liehovi-
na so silnou horkastou chuťou, 
získaná z kvetov a listov pa-
liny pravej. Spoločnosť L’Er-
bolario dnes znovu objavuje 
prednosti tejto trvalej rastliny 
a robí z nej hlavného prota-
gonistu bohatej a sviežej línie 
do kúpeľa, v ktorej aromatická 
strohá vôňa prežíva neporuše-
ná v spomienkach na absint.

Parfum
V každom výpare vône línie 
Assenzio (palina) je ukrytá 
sviežosť citrónov a pomaran-
čov Stredomoria spolu s vý-
raznými vonnými esenciami 
paliny, koriandra a klinčekov.
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Mydlo
Voňavá svieža pena tohto 
mydla s jemnosťou čistí aj 
veľmi citlivú pokožku.

Telový krém
Tento ľahký nemastný krém 
je venovaný kráse pokožky 
celého tela. Vo svojom zlože-
ní obsahuje silno účinné ak-
tívne látky. Medzi nimi vy-
nikajú predovšetkým výťažky 
z troch druhov paliny, vďaka 
svojim hydratačným, adstrin-
gentným (sťahujúcim) a toni-
fikačným vlastnostiam. Požl-
tový olej, bambucké maslo a 
slnečnicový olej naopak pri-
spievajú k výžive, pružnosti a 
regenerácii pokožky.

Dezodoračný krém
Receptúra tohto praktické-
ho dezodorantu je vyvinu-
tá tak, aby po každej apli-
kácii dlhodobo predchádzal 
rizikám vzniku nepríjemných 
pachov. Krémová konzisten-
cia robí tento prípravok jem-
ným, vhodným pre každý typ 
pokožky, ktorá sa cíti ohro-
zená alkoholovou zložkou 
tradičných sprejových dezo-
dorantov.

Línia Assenzio je obohatená o 
nové prípravky vytvorené pre 
mužov, ktorí sa o seba radi sta-
rajú: Línia Assenzio pre pá-
nov (Assenzio Per Lui) obsa-
huje krém na holenie, vodu po 
holení, olej na holenie a sprcho-
vý šampón. Objavte vlastnosti 
týchto prípravkov.
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CAMELIA

cich vyberaných ingrediencií 
rastlinného pôvodu. Spome-
dzi nich zaujmú predovšet-
kým výťažky z dvoch nádher-
ných kamélií. Prvý je z listov 
čajovníka čínskeho (camel-
lia sinensis) a druhý z kvetov 
kamélie japonskej (camellia 
japonica). Spoločne zaisťujú 
kožným tkanivám vynikajú-

ci antioxidačný a tonif ikač-
ný účinok. Ak kamélia skutoč-
ne symbolizuje trvalú lásku, 
tak potom každý prípravok 
tejto línie má konštantné tr-
valé poslanie láskyplne sa po-
starať o pokožku celého tela, 
chrániť ju, hydratovať a do-
dať jej pružnosť. Pokožka po-
tom s hrdosťou vystaví na ob-
div svoju hebkosť, ktorou sa 
rovnako pýšia lupienky toh-
to kvetu.

Kamélia. Kvet, ktorý viac 
než ktorýkoľvek iný, vyjad-
ruje a evokuje svet milost-
ných citov. V Oriente kamélia 
predstavuje symbol dokona-
lého a dlhotrvajúceho zväz-
ku, symbol večnej oddanos-
ti medzi zaľúbencami! Podľa 
iných tradícií tento kvet pri-
náša šťastie, dokonca aj keď 
je venovaný mužovi. A odo 
dneška sa stane obľúbeným 
kvetom mnohých žien, preto-
že v „záhrade“ fytokozmetic-
kých prípravkov spoločnosti 
L’Erbolario rozkvitla Ca-
melia, línia zasvätená kráse 
pokožky celého tela. Jemným 
majstrovským dielom je pre-
dovšetkým jej vôňa. Jej kveti-
nová stopa je umocnená jemne 
korenistým, vášnivým a in-
tenzívnym akcentom, schop-
ným oživiť spomienky 
na minulosť, ale takisto 
interpretovať elegantný 
súčasný štýl. Každý prí-
pravok sa stane miestom 
stretnutia vynikajú-
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trolou prirodzenú hydratáciu 
pokožky.

Telový krém
Tento jemný zmyselný lahod-
ne parfumovaný telový krém 
je určený pre krásu pokož-
ky, ktorej venuje všetky cie-
lené účinky svojich vynika-
júcich rastlinných zložiek. V 
receptúre sú prítomné anti-
oxidačné výťažky z listov ča-
jovníka čínskeho (camellia 
sinensis) a z kvetov kamélie 
japonskej (camellia japoni-
ca). Ich účinky sú zosilnené 
vitamínom E zo sóje. Zmes 
ušľachtilých rastlinných ole-
jov chráni pružnosť pokožky 
a dodáva jej hodvábnu jem-
nosť.

Parfumované mydlo
Pena parfumovaného mydla 
sa vytvára z jeho čistiacej 
hmoty na báze kokosové-
ho, repkového a slnečnicové-
ho oleja. Svojou rafinovanou 
harmonickou osobnosťou si 
získa každého.

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

Vôňa pre parfumované 
tyčinky

Parfum
Tóny: kamélia, elemi 

(kanárik luzonský), tonková 
fazuľa, ambra

Rafinované tóny kamélie, 
teplý charakter elemi (kaná-
rika luzonského) a ambry sa 
miešajú s exotickou korenis-
tou esenciou tonky a definu-
jú harmonickú zvodnú po-
vahu tejto jedinečnej vône... 
ako potešenie z obliekania 
si emócií.

Sprchový gel
Sprchový gel Camelia je ab-
solútnym protagonistom ne-
konečne príjemného sprcho-
vania alebo kúpania sa. 
Pokožka tela ťaží z prospeš-
ného antioxidačného a osvie-
žujúceho účinku výťažkov z 
kvetov a listov dvoch rôznych 
kamélií, z ochranného účin-
ku proteínov ľanu a povrcho-
vo aktívnych aminokyselín 
ovsa, ktoré udržujú pod kon-
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Poznámky:
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CAPRIFOGLIO

Sprchový gel
S výťažkami zo slezu a 
zimolezu

Každé zvádzanie a všetky 
spomienky, ktoré zimolez pri-
navráti k životu, sa znovu zro-
dia a rozmnožia vo vode toh-
to slastného kúpeľa.

Telový krém
S výťažkami zo slezu a 
zimolezu

Po očiste je to najnežnejšie 
a najvoňavejšie pohladenie, 
ktoré zimolez môže ponúk-
nuť, rýchlo sa vstrebávajúci 
krém, ideálny pre všetky ty-
py pokožky.

Mydlo
S jojobovým olejom

Suchá a citlivá pokožka na-
šla svoje mydlo, ktoré ju čis-
tí jemnou krémovou penou.

Parfumované vrecúška 
Do zásuviek

Výnimočnosť jeho flexibilnej 
stonky schopnej pevne sa ob-
krútiť okolo kmeňov a koná-
rov stromov a potom sa šplhať 
do výšky niekoľkých metrov 
zabezpečila zimolezu (tiež 
zemolez, caprifoglio) kurióz-
ne a očarujúce meno. Už sa-
motné pomenovanie zemole-
zu, objímajúceho lesy, evokuje 
sladkú vôňu, ktorá je takmer 
nápojom lásky...

Parfum
Spomienka na svieže rána, vi-
diecke chodníčky, jarný vá-
nok, harmóniu mladosti a 
optimizmu v sladkej a ne-
odolateľnej vôni.
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CITRUS

Osviežujúce sérum na 
telo 
So šťavou z ružového 
grapefruitu a výťažkom z 
limetkovej kôry

Vďaka ľahkej konzistencii a 
opojnej citrusovej vôni bude 
toto osviežujúce sérum v kaž-
dom ročnom období kraľovať 
vášmu kúpaniu a sprchovaniu.
Svieže tóny jeho vône pri 
každej aplikácii potešia dušu 
a nespočetné množstvo jeho 
účinných zložiek bude sláv-
nosťou pre pokožku tela.
Niekoľko rýchlych pohlade-
ní zabezpečí prísun živín a 
pružnosti vďaka štyrom ole-

jom. Dostatočnú sviežosť a 
hydratáciu prináša osviežu-
júci hydratačný faktor. Kok-
tail účinných látok získaných 
zo štavy, listov a kôry citruso-
vých plodov farby slnka (ru-
žový grep, limetka, mandarín-
ka, citrón, horký pomaranč) 
podporuje pružnosť a jas po-
kožky, jej stálu sviežosť a heb-
kosť na dotyk.

Osviežujúci 
dezodorant
So šťavou z ružového 
grapefruitu a výťažkom z 
limetkovej kôry

Jeho voňavú symfóniu rozo-
hrávajú predovšetkým tóny 

Kúsky ružového grepu, li-
metky, citrónu, mandarínky a 
červeného pomaranča udržia-
vajú sviežu veselosť a vítajú 
každý deň s ovocnými príchu-
ťami dobrej nálady.

Parfum
Tóny ružového grapefruitu, 
limetky a žltej mandarínky

Tento svieži parfum má upo-
kojujúcu silu rozosmiatych a 
slnkom prehriatych plodov. 
Každou aplikáciou vás jeho 
citrusová vôňa zahalí a bu-
de vás sprevádzať po celý deň.

Osviežujúci sprchový 
gel
So šťavou z ružového 
grapefruitu a výťažkom z 
limetkovej kôry

Každým umytím citrusové 
plody farby slnka vdychujú 
život hustej sviežej pene toh-
to sprchového gelu, uspoko-
jujú vašu dušu svojou vese-
lou vôňou a navyše dlhodobo 
udržiavajú jas pokožky. Popri 
povrchovo aktívnych látkach 
s veľmi jemným čistiacim 
účinkom tento produkt obsa-
huje aj výťažky pochádzajúce 
z grapefruitu, limetky, man-
darínky, citróna a pomaran-
ča bohaté na bioflavonoidy 
a účinné látky s pozoruhod-
ným osviežujúcim a ochran-
ným účinkom.
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ťou potláčať mikrobiálne roz-
množovanie, a teda aj degra-
dáciu potu, zodpovedného 
za nepríjemný pach. Koktail 
aktívnych zložiek, získaných 
zo slnkom rozosmiatych cit-
rusových plodov, pri každej 
aplikácii zabezpečí citlivej 
pokožke podpazušia dôleži- 
tú podporu vďaka ochranným 
a osviežujúcim látkam. 

Mydlo
So šťavou z ružového 
grapefruitu a výťažkom z 
limetkovej kôry

Toto mydlo má sladkú ži-
vú vôňu tých najšťavnatejších 
grapefruitov a tú najzelen-
šiu farbu limetky. Jeho voňa-
vá pena sa stane potešením 
pre zmysly a vždy nežne a do 
svieža umyje pokožku, ob- 
zvlášť jemnú a citlivú.

Vôňa pre parfumované
tyčinky
Svieža veselá vôňa citruso-
vých plodov naplní izby vášho 
obydlia vďaka týmto dreve-
ným vonným tyčinkám, ktoré 
sú elegantnou dekoráciou in-
teriéru a aj praktickými osvie-
žovačmi vzduchu zároveň.

ružového grapefruitu, limet-
ky a žltej mandarínky. Ten-
to dezodorant bude nená-
padne a dlho bdieť nad vašim 
príjemným pocitom a svie-
žosťou vášho tela. Spojením 
sodnej soli z kyseliny usno-
vej, kyseliny šikimovej z aní-
zu hviezdicového (tiež ba-
dián), biotechnologického 
trietylcitrátu a vitamínu E 
zo sójových bôbov sa získal 
prípravok schopný s jemnos-
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FIORE DELL’ONDA

ských rias nori nanesená na 
celé telo aj viackrát denne po-
vedie myseľ na ceste po ne-
konečných plochách oceánu 
a odhalí vôňu a hravosť vĺn.

Sprchový gel
S výťažkami z lekna modrého 
a morských rias nori 

V rozkvete  peny  toh-
to sprchového gelu sa va-
ňa, v ktorej budete ponore-
ní, a aj celá miestnosť zmenia 
na útulnú a pokojnú lagúnu. 
Svieža vôna vás uchváti a vy-
tvorí ilúziu húpania sa v kolí-
savých vlnách. Navyše účinné 
zložky tejto línie uvoľnia do 
vášho kúpeľa dostatok dôle-
žitých minerálnych látok a 
vitamínov.

Tekutý telový krém
S výťažkami z lekna modrého 
a morských rias nori

Z tohto krému s ľahkou tex-
túrou telo načerpá intenzívny 
pocit sviežosti. Pokožka bude 
dobre vyživená a povzbudená 

v jej boji proti predčasnému 
starnutiu a strate pevnosti. 
Spolu s olivovým a organic-
kým slnečnicovým olejom tu 
účinkuje vitamín E. Tento vi-
tamín, nazývaný aj vitamín 
krásy, je obľúbený pre svoje 
silné antioxidačné a ochranné 
vlastnosti. Nad všetkým držia 
stráž výťažky z riasy nori a 
modrého lekna, spojenci žia-
rivej pokožky.

Pre tých, ktorí počas roka tú-
žia ponoriť myseľ do slaných 
rozosmiatych vĺn, línia Fiore 
dell ’Onda zachytila aroma-
tické prenikavé tóny morského 
vánku a zosnúbila ich s vôňou 
soli, ktorá kvitne v mori s kaž-
dým zlomom vĺn.
Takto sa rodí prenikavá vôňa 
s neskrotnou silou, ktorá ovlá-
da vlny, v tejto kompletnej 
sviežej línii. V jej príprav-
koch sa zazelenejú prospešné 
rastlinné výťažky, ktoré čer-
pajú z vody svoju vitálnu silu 
a krásu, purpurová riasa no-
ri a modré lekno s obdivuhod-
nými špicatými kvetmi. Takto 
každý deň pokožka tela znovu 
objaví závoj hebkosti, ochrany 
a pevnosti.

Parfum
Mocná a svieža, prenikavá a 
neskrotná vôňa na vašej po-
kožke vyvolá každý deň spo-
mienky na slané belasé po-
brežie.

Osviežujúca 
parfumovaná voda
S výťažkami z modrého lekna 
a morských rias nori

Osviežujúca parfumovaná 
voda bez alkoholu s výťažka-
mi z lekna modrého a mor-
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Dezodorant Roll On
Dezodorant s výťažkami z 
lekna modrého a morských rias 
nori

Inovácia sa premieta do účin-
nosti! Vyspelé zložky tohto 
dezodorantu dovoľujú poci-
ťovať po celý deň dlhotrvajúci 
pocit sviežosti. Pre potlačenie 
mikrobiálneho rozmnožo-
vania, teda degradácie potu, 
zodpovedného za nepríjemný 
pach, sa aktivuje biotechno-
logický trietylcitrát z kukuri-
ce a kyselina šikimová z anízu 

hviezdicového (tiež badián), 
spolu s absorpčným glycero-
lom zinku a adstringentným 
(sťahujúcim) tanínom. Vyni-
kajúce hygienicke dezodorač-
né účinky sa spájajú s poteše-
ním z jemnej a čerstvej vône, 
ktorá evokuje svieži morský 
vánok.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky

Mydlo 
S výťažkami z lekna modrého 
a morských rias nori

Toto mydlo, hladké a doko-
nalé ako kameň, ktorý vy-
nieslo na breh more, vytvorí 
vo vašich rukách sviežu vo-
ňavú penu. V jadre jeho zlo-
ženia sa zelenajú výťažky z 
rastlín, ktoré z vody zachytá-
vajú všetku svoju životnú silu: 
morská riasa nori a výťažok z 
modrého lekna s ochranný-
mi a osviežujúcimi účinkami.

85

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   85Catalogo_Slovacchia_2017.indd   85 14/06/18   10:3514/06/18   10:35



FIORI CHIARI

Sprchový gel
S výťažkom z bielej ľalie

Jemný bohatý mliečny kré-
movitý prípravok vďačí za 
svoje hydratačné vlastnosti 
krásnej bielej ľalii a za svoje 
ochranné schopnosti ovsu. Je 
ideálny dokonca aj pre tú naj-
jemnejšiu a najcitlivejšiu po-

kožku. Ponorte sa do lahodne 
voňajúcej vody, jej hladina sa 
vám bude zdať pokrytá svet-
lými bledými lupienkami... 
neskutočne opojnými.

Parfumovaný elixír na 
telo
Hydratuje, vyhladzuje a 
parfumuje pokožku

Úžasná inovatívna receptúra 
predlžuje intenzívny blaho-
darný účinok kúpeľa. Rých-
lo sa aplikuje, stačí na celé te-
lo nastriekať elixír a môžete 
si užívať potešenie z nádher-
ne voňajúcej a súčasne dob-
re hydratovanej a zamatovo 
jemnej pokožky.

Ruže, pivónie, ľalie a kon-
valinky boli pre svoju ne-
vinnosť a čistotu oslavova-
né množstvom básnikov a 
maliarov. Ich kvety uvoľňu-
jú jemné sladké vône. Ale tu 
oslávia vašu osobnosť a nežne 
vás zahalia do svojho nevtie-
ravého ľaliového závoja.

Parfum
Svieža svetlá kytica línie Fiori 
chiari ponúka nezameniteľné 
nenásytné ovocné vône.
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Poznámky:
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FRESCAESSENZA

Sprchový gel
S výťažkom z listov limetky a 
harmóniou drevín

Jemná svieža harmónia, po-
kojný ale veselý pocit bla-
ha, potešenie z vône, ktorá 
prebudí zmysly a rozvibru-
je struny vašej duše. Bude-
te mať pocit, že vás celkom 
naplní, keď sa ponoríte do 

mäkkej peny Frescaessenza. 
Výťažok z listov a vetvičiek 
citrónovníka a limetkových 
listov tonifikujú a osviežu-
jú a výťažky z kôry smrekov-
ca a mimózy (citlivky hanb-
livej) napomáhajú pokožke 
zachovávať vláčnosť. Na všet-
ko potom dohliadajú hydro-
lyzované proteíny z quinoa, 
ktoré pokryjú pokožku ten-
kým ochranným filmom a za-
bezpečia potrebnú hydratáciu.

Vyrovnaná harmónia, do-
konalá symfónia vznikla z 
nádherného spojenia výťaž-
kov z limetkových a citrónov-
níkových listov a extraktov 
z kôry smrekovca a mimózy 
(citlivky hanblivej). Vyváže-
né zosnúbenie ingrediencií lí-
nie Frescaessenza vás ohromí 
hravou, zmyselnou a neuveri-
teľne intenzívnou vôňou, kto-
rú vám ponúka.

Parfum
Tóny:

Petit Grain Bigarade z 
horkého pomaranča, limetkové 
listy, absolútna esencia z ruže 

májovej, ružové korenie, 
podzemok kosatca, cédrové 

drevo

Je radosť obdarovať telo i du-
šu čerstvou vôňou tohto par-
fumu, ideálneho pre dámy, aj 
pánov. Harmonická aróma 
pretrváva dlho a dokonca sa 
zintenzívňuje, odhaľujúc svo-
je hlboké obrodené srdce.
K dispozícii je tiež v poho-
dlnom formáte 14 ml do ka-
belky
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Zjemňujúci olej na 
telo
S výťažkom z limetkových 
listov a s harmóniou drevín

Slnečnica, pistácia mastixo-
vá, požlt farbiarsky, oliva: per-
fektné harmonické zjedno-
tenie olejov, ktoré spoločne 
dávajú pokožke pružnosť a 
hĺbkovo ju vyživujú. Na tom-
to spojení sa zúčastňujú ole-
jové výťažky z limetkových a 
citrónovníkových listov, rov-
nako aj extrakty z kôry smre-
kovca a mimózy. Pokožku to-
nifikujú a nádherne zjemňujú.

Parfumované mydlo
S výťažkom z limetkových 
listov a s harmóniou drevín

Mydlo je ideálne na časté 
umývanie. Zabezpečuje vy-
nikajúce čistenie a je oboha-
tené aj o oleje z pistácie mas-
tixovej, požlta farbiarskeho 
a pistácie pravej a o extrakty 
z limetky, citrónu a ich kôry. 
Pre hydratovanú, vyživovanú 
a pevnú pokožku.

Osviežovač prostredia
Vďaka tomuto príjemnému a 
vytrvalému osviežovaču pro-
stredia, sa vaša izba pono-
rí do prekvapivo rafinovanej 
a sviežej vône. Praktické rie-
šenie na neutralizáciu neprí-
jemných pachov, ktoré dodá 
vašim izbám impulz sviežosti 
a charakteru.

Tekutý telový krém
S výťažkom z limetkových 
listov a s harmóniou drevín

Krém má ľahkú konzistenciu 
a pretrvávajúcu vôňu. Nechaj-
te výťažky z listov limetky a z 
listov a vetvičiek citrónovní-
ka prebrať starostlivosť o vašu 
pokožku a dodať jej výživu a 
pružnosť. Zároveň ju extrakty 
z kôry smrekovca a mimózy 
(citlivky hanblivej) posilňujú 
a spevňujú. Krém je obohate-
ný aj o vitamín E, vynikajúci 
prírodný antioxidant, a o oleje 
z požlta farbiarskeho, pistácie 
pravej a pistácie mastixovej. 
Tie vďaka svojmu upokojujú-
cemu, avšak nemastnému pô-
sobeniu, jemne vyživujú aj tú 
najcitlivejšiu pokožku.
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FRU T TO DELLA PASSIONE

Parfum
Svieža a lákavá ako kvety mu-
čenky, exotická a sladká ako 
jej plody je vôňa plodu vášne, 
Frutto della Passione. Znáso-
bí čaro kúzelnej žiarivej žen-
skosti a stane sa jej predzves-
ťou pri každom kroku.

Sprchový gel
S výťažkami z kvetov a 
plodov mučenky

Sprchový gel Frutto del-
la Passione čerpá svoju silu 
z exotickej vitálnej mučen-
ky. V jeho vyváženom zlože-
ní sa stretáva jemný čistiaci 
účinok tenzidov, ktorý reš-
pektuje všetky typy pokožky, 
s osviežujúcim a ochranným 
pôsobením výťažku z kvetov 
mučenky. Pripájajú sa hydra-
tačné a vyhladzujúce schop-
nosti výťažkov z plodov mu-
čenky jedlej (Passiflory edulis 
teda marakuja).

Drobné diela prírody s bez-
chybnou geometrickou formou, 
kvety mučenky (Passiflora), 
zveličené vo svojich tónoch aj 
farbách, zohrávajú svojou prí-
lišnosťou dôležitú rolu, privo-
lávajú pozornosť lietajúcich 
vtákov. S touto prezieravou 
stratégiou mučenka preniká 
všade navôkol a znásobuje 
svoju prítomnosť na múroch a 
plotoch, ktoré objíma svojimi 
chaotickými úponkami, zaťa-
ženými plodmi.
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Parfumované mydlo
S výťažkami z kvetov a 
plodov mučenky

Mučenka prepožičiava tomu-
to mydlu svoj životný letný 
elán. Extrakty získané z jej 
kvetov a plodov posilňujú a 
osviežujú pokožku a olej vy-
ťažený z jej semienok sa po-
dieľa na tom, že pokožka je 
po každom umytí žiarivejšia, 
mäkšia a hebká na dotyk.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Exotická svieža vôňa mučen-
ky (Passiflora, f rutto della 
passione) vstúpi do priestorov 
vášho obydlia vďaka týmto 
vonným dreveným tyčinkám, 
ktoré sú rafinovaným dopln-
kom nábytku a aj praktic-
kým osviežovačom vzduchu 
zároveň.

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

Telový krém
S výťažkami z kvetov a 
plodov mučenky

Krém plodu vášne Frutto del-
la passione je chválospevom 
na najbúrlivejšie letá. Pri kaž-
dej aplikácii poskytne pokož-
ke celého tela zásadný prí-
sun živín, pevnosti a ochrany 
proti starnutiu. Na tomto cie-
li pracujú tiež oleje zo semien 
mučenky jedlej (marakuja) 
a olej z požlta farbiarskeho. 
Okrem toho, výťažok získa-
ný z veľkých kvetov mučenky 
popínavej má vzácny osviežu-
júci a ochranný účinok. Ex-
trakt z plodov mučenky jed-
lej (marakuja) zase veľkoryso 
prispieva obsahom vitamínov, 
minerálnych solí a sacharidov.
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GELSOMINO INDIANO

Parfum
Tóny: ylang ylang, absolútna 
esencia z jazmínu indického, 
tonková fazuľa a vanilka, 
kvapky benzoínu, semienka 

karotky

Keď čistá a presvedčivá vôňa 
indického jazmínu mierne 

pohladí pokožku, vír okúzľu-
júcich pocitov omámi vaše 
zmysly. Pocestujete tak na 
krídlach tejto vône, ktorá, 
teplá a zahaľujúca, nechá vy-
niknúť so šarmom a rozhod-
nosťou všetku vašu ženskosť.
K dispozícii je tiež v pohodl-
nom 14 ml balení do kabelky.

Sprchový gel
Podľa reči kvetín je indic-
ký jazmín symbolom jednoty. 
A práve spojením jeho vzác-

Podľa starej arabskej legen-
dy sa jazmín zrodil z hviezd. 
Aby kráľ nebeských priesto-
rov, Micar, potrestal niektoré 
hviezdičky, ktoré sa medzi se-
bou hádali, hodil ich na zem. 
Avšak Bersto, matka prírody, 
ich zo súcitu zmenila na vo-
ňavé kvietky jazmínu.
Vďaka skvelým prípravkom 
tejto línie predvedie vaša po-
kožka nádheru hviezd, odeje 
sa do šatu jemnej vône indic-
kého jazmínu a znovu odha-
lí vašu zmyselnosť, ženskosť 
a kúzlo.
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ka tomuto krému s maslovou 
konzistenciou. A sú to prá-
ve maslá zo šorey mohutnej 
(sálový strom), kakaové mas-
lo a maslo z garcinie indickej 
(kokum), ktoré poskytujú po-
kožke hydratáciu a pevnosť, 
zatiaľ čo kokosový, slnečni-
cový olej a olej z požlta far-
biarskeho ju vyživujú svojim 
zamatovým pohladením. A 
tak ako jazmínové lupene v 
noci uvoľňujú svoju nevinnú 
magickú vôňu, rovnako tento 
zmyselný krém ponúka všet-
ky svoje schopnosti a robí va-
šu pokožku hebkou, hydra-
tovanou a voňavou. Jedným 
slovom: očarujúcou.

Parfumovaný prášok 
na telo
Oblak zmyselných a rafino-
vaných emócií, ktoré tancujú 
v tomto prášku obohatenom 
o absolútnu esenciu indické-
ho jazmínu, sa zrodil , aby vy-
tvoril kúzelnú atmosféru v 
blízkosti svojho nositeľa.

Parfumované mydlo
Toto mydlo okúzľujúcej vône 
poteší vaše zmysly a hydratu-
je do hĺbky aj citlivú pokožku, 
vďaka požltovému, slnečni-
covému a kokosovému oleju.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Čistota, nevinnosť a zvádza-
nie: jemná a ľahko korenistá 
vôňa indického jazmínu da-
ruje mnoho pocitov! Stačí na-
močiť ratanové tyčinky do 
voňavého roztoku a vzácna 
vôňa sa bude pôvabne šíriť 
miestnosťou.

nych osviežujúcich vlastností 
s ochrannými a hydratačný-
mi schopnosťami proteíno-
vých hydrolyzátov zo slezu a 
pohánky sa zrodil tento vzne-
šený sprchový gel: snehobie-
ly, čistý, ale zároveň zmysel-
ný a provokatívny, presne ako 
jazmín.

Parfumovaný telový 
krém
Prepychová vôňa indické-
ho jazmínu, naivne vzácna, 
zmyselná a exotická, zaha-
lí pokožku vášho tela vďa-
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INDACO

mi indigovník, Indigofera 
tinctoria, sprevádzaná krá-
ľovskou nevädzou, symbolom 
bezstarostnosti indigovej far-
by. Ľan, prítomný v receptúre 
tejto línie, je vo forme výťaž-
ku a bielkovinového hydroly-
zátu. A borák je rastlina vždy 

oceňovaná pre svoju schopnosť 
zahnať smútok a prinavrátiť 
pokoj. Presne ako prípravky 
línie Indaco. 

Parfum
Intenzívna objímajúca vôňa, 
závan spomienok, radosť zo 
znovu objavenej chvíle. 

Tóny:
egyptské geránium, kakaový 

prášok, patchouly z Indonézie, 
vanilka z Madagaskaru, 

indický vetiver.

Indigu boli vždy pripisované 
cnosti a takmer božské schop-
nosti viažuce sa k spirituali-
te a pozitívnemu duševnému 
rozpoloženiu. Je tiež symbo-
lom intimity, tajomna, neko-
nečna a bezhranična. Nočná 
obloha, hĺbka oceánu a roz-
siahlosť vesmíru nie sú vari 
indigovej farby? Línia Inda-
co (v preklade indigo), tak ako 
evokuje jej meno, bude schopná 
prebudiť vo vašej duši nád-
herný pocit pokoja a pohody, 
ktorý prináša táto farba. Nie-
len kvôli odtieňu jej elegant-
ných balení, ale aj vďaka cen-
ným výťažkom získaným z 
kvetov oslavujúcich toto sfar-
benie. Vyníma sa medzi ni-

NOVINKA
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ného z vynikajúcich výťažkov 
indigových a modrých kve-
tov. Prebudí tak pokožku do 
novej hebkosti a sladkej vône. 

Parfumované mydlo
Parfumované mydlo línie In-
daco vynikajúco poslúži na 
umývanie rúk a tela a na za-
bezpečenie ich jemnosti a 
hydratácie. Inovatívna zmes 
jeho čistiacej hmoty na rast-
linnej báze je z kokosového, 
slnečnicového a repkového 
oleja. Mydlo je ideálne aj pre 
najcitlivejšiu pokožku. 

Vôňa pre parfumované 
tyčinky 
Je jednoduché a skutočne prí-
jemné aj so zatvorenými oča-
mi nájsť spontánnu pohodu 
prostredníctvom tejto vô-
ne pre parfumované tyčinky. 
Prinesie do vami obývaných 
miestností čaro línie Indaco 
so zasnenou vôňou. 

Sprchový gel
Túto unikátnu receptúru sme 
vytvorili, aby sme vám po-
mohli nájsť neoceniteľný po-
koj. Svoju zasnenú intenzívnu 
vôňu získava z ochranného 
výťažku indigovníka a z ky-
tice modrých kvetov nevädze, 
boráka a ľanu s prospešnými 
vlastnosťami. 

Telový krém
Indigo je symbolom intimity, 
tajomna a božskosti. A rov-
nako božské sa javia aj vlast-
nosti tohto krému, vytvore-
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IRIS

Parfum 
Nezameniteľná stopa púdro-
vitej vône sa bude vznášať vo 
vzduchu všade tam, kam po-
vedú vaše kroky, ak dovolíte, 
aby táto zmyselná aróma za-
nechala na vašom tele všetky 
lahodné tóny kosatca.

Sprchový gel 
Vaša pokožka si môže dopriať 
každý deň v absolútnom po-
hodlí voňavý relaxačný kúpeľ. 
Prítomnosť pšeničných ami-
nokyselín v tomto príprav-
ku zabezpečuje jemný čistiaci 
účinok, výťažky z kvetov ko-
satca (iris) a ibiša majú osvie-
žujúce a upokojujúce účinky.

Telový krém
Bohatý, konzistentný telový 
krém, príjemne maslovitý na 
dotyk, s intenzívnou zmysel-
nou vôňou s rozkošou pote- 

Orosený kosatec (iris) vďačí 
za ľahkosť svojho mena gréc-
kej bohyni Iride, žiariacemu 
poslovi bohov, ktorá v podo-
be jasnej dúhy spájala nebo 
so zemou. Už od pradávna 
sa nezabúda, že reč kvetov 
prisúdila kosatcu sladkú po-
vinnosť podporovať a získa-
vať si priazeň najradostnej-
ších správ.
A aj v záhrade spoločnosti 
L’Erbolario sa tento vzduš-
ný kvet stane zdrojom pote-
šenia. Jeho vzácne vonné tó-
ny, pridané do tejto zmyselnej 
kozmetickej línie, sa postarajú 
o to, aby ste aj v priebehu ro-
ka našli „odtiene a vôňu neba“, 
ktorú môžete cítiť a dýchať na 
jar medzi mnohofarebnými 
kosatcami.
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pocity a praktickú aplikáciu. 
Vďaka prítomnosti absorbu-
júceho a zvláčňujucéh tapio-
kového škrobu je táto ľahká 
tekutá emulzia schopná sprí-
jemňovať, osviežovať a zane-
chávať pokožku jemnú, heb-
kú a suchú. Zmäkčujúce a 
osviežujúce výťažky z kosat-
ca a ibiša v správnej miere po-
kožku hydratujú. 

Mydlo
Výdatná, mäkká a konzis-
tentná pena tohto mydla vás 
veľkoryso zavinie a poskytne 
pokožke príjemný pocit svie-

žosti vďaka výťažkom z ko-
satca (iris) a ibiša.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Sladká a jemná, svieža a uvoľ-
ňujúca je vôňa kosatca „farby 
oblohy“. V každom ročnom 
období naplní miestnosti vá-
šho domova vďaka vonným 
dreveným tyčinkám, ktoré sú 
elegantnou dekoráciou ná-
bytku a aj praktickými osvie-
žovačmi vzduchu zároveň.

Parfumované vrecúška
Do zásuviek a šatníka

ší vaše zmysly. A vaša pokož-
ka sa po aplikácii bude cítiť 
dobre vyživovaná, hydratova-
ná a chránená.

Dezodoračný krém
S výťažkami z kosatca a ibiša

Tento dezodoračný krém s 
preukázanou účinnosťou 
bude dlho bdieť nad vašou 
osobnou sviežosťou.

Voňavé pohladenie
Zjemňujúce sérum na telo
Rýchlo sa vstrebáva

Táto inovatívna kozmetic-
ká forma prináša príjemné 

NOVINKA
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LAVANDA

Sprchový gel
S výťažkom z ovsa

Od nepamäti je vôňa pružnej 
blankytnej levandule synony-
mom sviežej čistoty, ako na-
povedá aj jej meno. Tradícia 
jej tiež prisúdila moc rozvíjať 
optimizmus a nadšenie. Nie 

je nič lepšie ako nežné po-
hladenie peny tohto sprcho-
vého gelu. Prebudí vás svo-
jou sviežou vôňou, s úplnou 
jemnosťou bude pokožku čis-
tiť a zanechá ju jemnú a heb-
kú vďaka pôsobeniu výťaž-
ku z ovsa. 

Mydlo
S výťažkom z ovsa

Čistá vôňa levandule sa ukrý-
va aj vo zvláčňujúcom a upo-
kojujúcom mydle pre všetky 
typy pokožky.

Parfumované vrecúška 
Do zásuviek

Na prechádzke cez obrovské 
otvorené levanduľové polia sa 
na obzore vlní fialové rozvo-
niavajúce more. S obľubou sa 
v ňom strácajú dobiela ode-
té panie, s tvárami ukrytými 
pod vlajúcimi klobúkmi, v ši-
rokých sukniach, ktoré šuštiac 
pohládzajú zem...

Parfum
Niekým je ospevovaná ako 
jediná naozajstná aróma, 
antická vôňa blankytnej le-
vandule, symbol vonkajšej 
aj duchovnej čistoty, ktorá 
otvorí svoju náruč altruizmu 
a podporuje optimizmus.
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LEGNI FRU T TATI

Sprchový gel
S hruškovým nektárom a s 
výťažkom zo sladkého drievka

Jemný sprchový gel, pena do 
kúpeľa, je občerstvením pre 
pokožku tela a uvoľňujúcou 
inšpiráciou pre zmysly. V jeho 
vyváženom zložení hruško-
vý nektár významne prispieva 
obsahom vitamínov a mine-
rálov, zatiaľ čo hydroglyce-

rínový extrakt zo sladkého 
drievka osviežuje a zabraňuje 
riziku začervenania vplyvom 
vonkajších faktorov. Okrem 
toho sa bielkovinový hydroly-
zát zo pšenice rozprestrie na 
pokožke ako ochranný film a 
bráni nepríjemným pocitom 
suchosti. 

Telový krém
S hruškovým nektárom a s 
výťažkom zo sladkého drievka

Zozbierané z ideálneho stro-
mu, konáre plné ovocia vmie-

Línia Legni fruttati (ovocné 
dreviny) sa zrodila z neoby-
čajného zväzku. Dozrievajú-
ce jablko a konár, ktorý ho dr-
ží, šťavnatá dužina a tvrdá 
kôra sa stretávajú v príjem-
nom zložení týchto príprav-
kov a naraz vdychujú život 
jemnej aj ostrejšej vôni. Kto-
koľvek, dáma, či pán, môže te-
da zveriť kroky každodennej 
hygieny línii Legni fruttati.
 

Parfum
Nektárová sladkosť hrušky a 
pichľavá drsnosť drevín stú-
pa v objatí a slávi svoje šťast-
né spojenie v mene najrafino-
vanejších a najľahších tónov.
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nenú pevnosť a sviežosť. Z 
oleja z ryžových klíčkov a 
pšeničných otrúb dedí bohat-
stvo vo forme vitamínu E a 
celú svoju pozoruhodnú elas-
tizujúcu, vyživujúcu a antioxi-
dačnú silu. 

Mydlo
S hruškovým nektárom a s 
výťažkom zo sladkého drievka

Vo voňavej hmote toh-
to kúska mydla reprezentu-
je hruškový nektár so svojou 
paletou vitamínov ovocie, za-
tiaľ čo sladké drievko vo for-
me zmäkčujúceho a osviežu-
júceho extraktu, symbolizuje 
dreviny.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Nektárová sladkosť hruško-
vej dužiny a pichľavá drsnosť 
dreva zaplnia miestnosti vá-
šho domova vďaka vonným 
tyčinkám, ktoré sú elegant-
nou dekoráciou nábytku a 
tiež praktickým osviežova-
čom prostredia.

šajú do bohatej zmesi tohto 
krému účinné zložky a vôňu 
sladkú ako dužina a ostrú ako 
drevo. Predovšetkým z výťaž-
kov zo sladkého drievka, kto-
ré bolo odjakživa priateľom 
citlivej a jemnej pokožky, ťa-
ží prípravok svoju schopnosť 
odvrátiť riziko nepríjemných 
popraskaní a začervenaní v 
dôsledku rôznych vonkajších 
faktorov. Z hruškového nek-
táru získava svoj drahocen-
ný súbor vitamínov a mine-
rálnych látok, ktoré pokožke 
okamžite ponúknu obnove-
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LILLÀ LILLÀ

ky línie Lillà Lillà umožnia 
aj vám prežiť chvíle autentic-
kého blaha. 

Parfum
Keď vôňa Lillà Lillà objíme 
vaše telo a dušu, prekvapí vás 
pocitom ľahkosti a šťastia, 
ktoré ponúka tento parfum. 
Ponúka vám radosť z jari. 

Tóny: kvety orgovánu, neroli, 
labdan, ambra, céder.

Len malé množstvo kríkov 
vydáva takú nezameniteľ-
nú vôňu ako to dokáže aprí-
lový a májový orgován! Jeho 
drobné kvietky obklopené lis-
tami v tvare srdca zapĺňajú 
ovzdušie záhrad neodolateľ-
nou vôňou. Traduje sa, že aró-
ma orgovánu dokáže zmier-
niť obavy a úzkosti, odháňa 
napätie a emocionálne vypäté 
situácie. Výnimočné príprav-

NOVINKA
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a dobre vyživená. Vďačí za to 
konope, prítomnej vo forme 
oleja a bielkovinového hydro-
lyzátu, bavlníkovému oleju 
a kokosovému maslu. Abso-
lútna esencia orgovánu za-
tiaľ zahalí telo do svojej ča-
rovnej vône. 

Parfumované mydlo
Mydlo Lillà Lillà, vďaka svo-
jej rastlinnej zmesi na báze 
kokosového, slnečnicového a 
repkového oleja, čistí pokož-
ku rúk a tela. Aj najcitlivejšiu 
kožu robí príjemne voňavou 
prítomnosť absolútnej esen-
cia orgovánu. 

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Vôňa pre parfumované ty-
činky Lillà Lillà vo vašich 
miestnostiach vytvorí kúzel-
nú zasnenú atmosféru. Jedno-
duchým gestom sa uvoľní ča-
rovná aróma kvetov orgovánu 
a rozplynie sa v priestore, pre-
búdzajúc kúzelný pocit pre-
chádzky po rozkvitnutej lúke. 

Sprchový gel
Hneď ako pena tohto prí-
pravu pohladí vašu pokožku 
a zahalí ju do svojej úžasnej 
vône, čarovná úchvatná abso-
lútna aróma orgovánu sa roz-
prestrie v celej svojej nádhere. 
Pokožka sa bude cítiť chráne-
ná, hebká a pevná. 

Parfumovaný telový 
krém
Po stretnutí s týmto príjem-
ným nemastným krémom bu-
de pokožka chránená pred 
vplyvom ubiehajúceho času 
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MANDORLA

Sprchový gel
Jemný ku všetkým typom 
pokožky

Mäkká, snehobiela, ľahká pe-
na tohto prípravku vyvolá 
vo vašej pamäti pôsobivé ro-

mantické predstavy o svahoch 
Etny, posiatych mandľovými 
kvetmi. Vďaka jemným čistia-
cim schopnostiam je priateľ-
ský dokonca aj k tej najjem-
nejšej a najcitlivejšej pokožke.

Telový krém
Silno vyživujúci a ochranný

Kombinované pôsobenie šty-
roch rôznych druhov masla 

Krehký, vyživujúci, slad-
ký plod mandľovníka, chut-
ná mandľa, odjakživa inšpi-
rovala svojou dobre utajenou 
bledosťou mystické symbo-
ly základných protikladov a 
okúzlila, vďaka svojej jem-
nej chuti, všetky jazýčky, aj 
tie najrozmaznanejšie a naj-
náročnejšie.
Mágia sa teraz opakuje a zís-
ka si každého vďaka svojej 
aristokratickej vôni, ani príliš 
sladkej, ani príliš horkej.
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Masážny olej
Jemne parfumovaný

Prirodzené zloženie mand-
ľového oleja, jeho spevňujú-
ce, zjemňujúce a zvláčňujú-
ce schopnosti a nenápadná 
príjemná vôňa boli od nepa-
mäti uznávané. Práve vďaka 
týmto vlastnostiam sa prípra-
vok stáva vynikajúcim dopln-
kom aj pre časté a dlhotrvajú-
ce masáže.

Mydlo
Jemné a šetrné

Z chutného výživného plo-
du mandľovníka si uchováva 
všetky upokojujúce, ochranné 
a zvláčňujúce prednosti.

Krém na zábal rúk
Hydratačný, vyživujúci a 
regeneračný

Vďaka tomuto praktickému 
a príjemnému krému na zá-
baly objavia ruky v bohatých, 
chutných a intenzívne vyži-
vujúcich plodoch mandľovní-
ka efektívneho a takmer ne-
nahraditeľného spojenca.
Hlavná zložka tohto koz-
metického prípravku, slad-
ká mandľa, v ňom sústreďuje 
všetky svoje známe a vyso-
ko oceňované zmäkčujúce, 
zvláčňujúce a ochranné vlast-
nosti. Vďaka silnej podpore 
4 rôznych druhov masiel a 3 
rozličných olejov prináša úži-
tok a úľavu aj vysušenej a cit-
livej pokožke.

a aj vzácne schopnosti oleja, 
vosku, mlieka a hydroglyce-
rolového extraktu zo sladkých 
mandlí robia tento krém ide-
álnym pomocníkom pre výži-
vu, hydratáciu a ochranu po-
kožky celého tela.
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MÉHARÉES

Parfum
To je ale rozpálená, korenistá, 
zmyselná atmosféra! Neko-
nečná cesta medzi svetlami a 
farbami púšte.

Sprchový gel
S výťažkom z datlí a myrhy

Pena, na ktorú pokožka neza-
budne, obsahuje všetky vlast-
nosti pokladov púšte. Táto re-
ceptúra je tvorená výťažkom 
z datle, plodu, ktorý je sku-
točným koncentrátom cuk-
rov, minerálnych solí, vita-

Línia Méharées stelesňu-
je všetky schopnosti vzácnych 
darov púšte. Kráľovská myr-
ha a sladká datla sa stretá-
vajú a vdychujú život teplej 
a zmyselnej vôni, ktorá svoj-
im šarmom dokáže uniesť my-
seľ aj zmysly a zahaliť telo 
do vznášajúcich sa výparov 
hammamu.
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mínov, výťažkom z myrhy s 
tonifikačným a adstringent-
ným účinkom a vzácnym ex-
traktom z juky, ktorý zaisťuje 
maximálnu jemnosť.

Telový krém
S výťažkom z datlí a myrhy

Oslnivý krém na telo má bo-
hatú maslovú konzistenciu. 
Vďaka svojim kráľovským 

zložkám, datlám, myrhe, ba-
vlníkovému oleju, zanecháva 
pokožku hodvábne jemnú a 
nasiaknutú očarujúcimi vôňa-
mi púšte pri západe slnka.

Dezodoračný krém
S výťažkom z datlí a myrhy

Pre zaistenie dlhotrvajúcej 
osobnej sviežosti sa dezodo-
račný krém Méharées spo-

lieha na účinné a bezpečné 
aktívne zložky. Sodná soľ ky-
seliny usnovej, získaná z les-
ného duba, potláča mikrobi-
álny rast zodpovedný za vznik 
nepríjemných pachov. Všet-
ko sa deje v znamení exotic-
kej vône z rozprávok Tisíc a 
jednej noci.
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MUGHET TO

Sprchový gel
S výťažkom z nechtíka

Po kúpeli skúste hýčkať va-
šu pokožku. Odhalíte, že ten-
to nežný sprchový gel, obo-
hatený o organický výťažok z 
nechtíka, jej podaruje mimo-
riadnu sviežosť a zanechá ju 
jemnejšiu a hladšiu ako ke-
dykoľvek predtým.

Telový krém 
S výťažkom z nechtíka a s 
jojobovým olejom

Táto jemná tekutá emulzia, 
obohatená o výťažok z nech-
tíka vo svojom zložení, je 
schopná so zvláštnou účin-
nosťou vyživiť najsuchšiu a 
vekom unavenú pokožku a 
zároveň ju chrániť pred von-
kajšími vplyvmi.

Mydlo
S bambuckým maslom

Sladká vôňa májových kvetov 
obohacuje mäkkú penu toh-
to mydla.

Parfumované vrecúška
Do zásuviek

Kedysi bola vôňa konvalin-
ky považovaná za boží dar a 
ukladala sa len do zlatých ná-
dobiek. Možno preto, že v re-
či kvetov je sladká a cudná 
konvalinka považovaná za 
tradičný symbol nevinnosti a 
slušnosti... kvalít, ktoré tre-
ba uchovávať starostlivo ako 
drahocenné zlato.

Parfum
Exkluzívny a dlhotrvajúci, pl-
ný šarmu a vzácnej elegancie, 
konvalinkový parfum, osobne 
a dôverne prináleží žene, kto-
rá sa rozhodne ho nosiť.
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ORTENSIA

f ickú pozornosť ochrane, za-
chovaniu hydratácie a pruž-
nosti pokožky celého tela. Aj 
charakter vône je inšpirovaný 
fascinujúcim kvetom horten-
zie. Je očarujúci, ženský... ide-
álny pre dámu, ktorá nezosta-
ne bez povšimnutia, rovnako 
ako hortenzia!

Sprchový gel
S výťažkom z hortenzie

Vôňa hortenzie má rovna-
ký vrodený pôvab ako kvety, 
ktoré bujne zdobia záhrady. 
Aróma je schopná zdôraz-
niť fytokozmetické schop-
nosti zloženia tohto sprcho-
vého gelu. Receptúra ťaží z 
povrchovo aktívnych amino-
kyselín ovsa, z bielkovinového 
hydrolyzátu ryže a z výťažku 
z koreňa hortenzie s ochran-
ným a hydratačným účinkom.

Ako je možné neobdivovať 
elegantný a zároveň nápad-
ný vzhľad hortenzie, ktorá 
privábi zrak svojimi bujnými 
zelenými listami a okúzľujú-
cimi kvetmi? Je pastvou pre 
oči a oddnes tiež potešením pre 
pokožku tela! Z výskumu spo-
ločnosti L’Erbolario sa zrodi-
la línia receptúr s hortenziou, 
Ortensia, ktorá spája viace-
ro cenných aktívnych zložiek 
rastlinného pôvodu. Vyniká 
medzi nimi výťažok z hor-
tenzie s antioxidačnou silou. 
Prípravky línie venujú špeci-
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Parfum
Tóny: hortenzia, skrutec, ylang 

ylang a biele pižmo.

Koncentrovaná symfónia vô-
ní, ktoré navzájom vypučia a 
rozkvitnú ako bujné výhon-
ky nádhernej hortenzie: od 
tlmených vôní k fascinujúcim 
zvodným tónom pre auten-
tickú interpretáciu ženské-
ho šarmu. 

Parfumované mydlo
S výťažkom z hortenzie

Olej z ryžových klíčkov, olej 
z ľaničníka a bielkovinový 
hydrolyzát ryže sú rastlin-

né zložky, ktoré mydlu zais-
ťujú zmäkčujúci a elastizu-
júci účinok. Navyše, výťažok 
z hortenzie ponúka antioxi-
dačné vlastnosti. A práve vďa-
ka týmto schopnostiam sa 
mydlo línie Ortensia neob-
medzuje iba na očistnú funk-
ciu, ale navyše sa stará o po-
kožku tela a rúk. 

Parfumované vrecúška 
do zásuviek a šatníka

Vôňa pre parfumované 
tyčinky

Telový krém
S výťažkom z hortenzie

Tento kozmetický prípravok 
má na srdci krásu pokožky 
tela a preberá o ňu starostli-
vosť pomocou zohraného tí-
mu olejov- oleja zo slnečnice, 
z ryžových otrúb, z ryžových 
klíčkov a ľaničníka, ktoré vy-
živujú a zabezpečujú regene-
račný a elastizujúci účinok. 
Výťažok z hortenzie a ne-
zmydelniteľné f rakcie oli-
vového oleja zaisťujú posil-
ňujúci účinok. Po aplikácii 
sa pokožka bude znovu cí-
tiť pevná a nádherne opoje-
ná  ženskou vôňou hortenzie.
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OSMANTHUS

Sprchový gel
Kvietky osmantu v tomto 
sprchovom gele okúzlia vašu 
pokožku svojou vôňou. Za-
tiaľ cenné účinné zložky, me-
dzi ktorými sa vyníma bielko-
vinový hydrolyzát z obilniny 
teff, budú bdieť nad blahom 
pokožky a hydratovať a chrá-
niť ju.

Parfumovaný telový 
krém
Drobné kvietky osman-
tu uchovávajú skutočne ne-
zameniteľnú vôňu. Rovnako 
tento krém kvetinovej zaha-
ľujúcej vône ponúka vzácne 
ingrediencie, ktoré hydratujú 
pokožku a odejú ju do heb-
kosti a elegancie. 

Balzam na pery
Pre hebké e dobre hydrato-
vané pery v každom ročnom 
období je tu vzácny balzam s 
omámujúcou vôňou osmantu.

Osmanthus fragrans, už aj 
meno tohto kvietka ukrýva 
silu. Jeho intenzívna vôňa, 
akoby znenazdajky prichá-
dzajúca aróma, neuveriteľ-
ná a neočakávaná, práve pre-
to, že sa uvoľňuje z malinkého 
kvietka. A tak z osmantu, ob-
zvlášť z absolútnej esencie jeho 
kvetov a z výťažku jeho listov 
spoločnosť l ’Erbolario vytvo-
rila novú, lahodnú voňavú lí-
niu Osmanthus. 

Parfum
Dotkne sa vás len niekoľ-
ko kvapiek nežnej vône 
Omanthus a bude vás spre-
vádzať počas celého dňa. Vo-
pred ohlási, ako upokojujúci 
vánok, váš príchod. 
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zbaví nás slov. Nájsť rovna-
ký pocit náhlej radosti do-
ma, alebo vo vašich obľúbe-
ných priestoroch, bude veľmi 
jednoduché. Stačí ponoriť ra-
tanové tyčinky do vonného 
roztoku a kvetinová vôňa os-
mantu sa rozptýli po miest-
nosti. 

Vonná sviečka
Zapáľte túto sviečku a vo va-
šich príbytkoch sa rozptýlia 
čarovné kvetinové tóny. 

Parfumované vrecúška
Na všestranné 
použitie 
Pôvabná kvetnatá vôňa os-
m a n t u  v ď a k a  t ý m t o 
vrecúškam zahalí všetko, čo 
máte najradšej.

Parfumované mydlo
Parfumované mydlo citlivo 
čistí pokožku a chráni jej hy-
dratáciu. Táto unikátna re-
ceptúra obsahuje olej z ba-
vlnovníka a kakaové maslo. 
Pokožka rúk a tela sa stane 
hebkejšou a zahalí ju vôňa 
kvetov osmantu. 

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Každú jeseň, keď rozkvitnú 
nežné kvietky osmantu, uvoľ-
nia vôňu, ktorá prekvapí a 
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PAPAVERO SOAVE

com je mak východný (Papa-
ver orientalis). Ak sa otvára 
do pútavých zahaľujúcich tó-
nov, pochádza z paliny „Da-
vana“ (Artemisia pallens) a 
vodného jazmínu. 

Sprchový gel
S výťažkami z maku

Pri každom kúpeli, pri kaž-
dom sprchovaní sa jem-
né čistiace zložky podieľajú 
na nežnom umývaní pokož-
ky a aktívne látky, získané z 
ohnivo červených lupienkov 
a semienok maku, strážia jej 
sviežosť a hebkosť. Tekutý 
extrakt, vyťažený z kvetov vl-
čieho maku (Papaver rhoeas), 
pôsobí na pokožku antioxi-
dačne a ochranne. Ďalší teku-

Menlivá svieža kvetnatá 
vôňa sladkého maku je vne-
sená do prípravkov tejto lí-
nie. Jej receptúra sa sústreďuje 
okolo cenných účinných zlo-
žiek, pochádzajúcich zo slneč-
ných veterných makov. 

Parfum
Dve duše, dva charaktery sa 
spojili v tomto premenlivom 
sladkom parfume. Bezstarost-
ná poľná prirodzenosť vlčích 
makov sa nachádza vo vôni 
lupienkov maku a čiernohláv-
ka. Sfarbuje sa sviežimi kveti-
novými a pôvabnými ženský-
mi tónmi. Keď sa vôňa javí 
viac snivá a hypnotizujúca, 
hustá a tajomná, jej pôvod-
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každej aplikácii pociťovala 
potrebný prínos spevňujú- 
cich, elastizujúcich a vyživu-
júcich látok. V jeho ľahkej 
konzistencii sa k vysoko ak-
tívnym zložkám (ako baba-
sový olej, rastlinný komplex 
proteínových hydrolyzátov a 
nezmydelniteľná frakcia oli-
vového oleja) pripájajú účin-
né látky získané zo sladkých 
šarlátovo červených makov. 
Presnejšie, olej z maku, boha-
tý na mastné kyseliny, účin-
ne dodáva pokožke pevnosť 
a pružnosť, olejový výťažok 

z makových lupienkov ponú-
ka svoje zmäkčujúce a rege-
neračné vlastnosti a nakoniec 
tekutý výťažok zo semienok a 
lupeňov maku nasadzuje an-
tioxidačné a ochranné schop-
nosti proti rizikám pred-
časného starnutia a prvým 
nevzhľadným ochabnutiam 
kože.

Vonná sviečka

Parfumované vrecúška 
do zásuviek

tý výťažok, získaný zo semie-
nok maku siateho (Papaver 
somniferum), účinne hydra-
tuje, ukľudňuje a povzbudzu-
je. Pokožka tela, efektívne 
očistená, sa bude po každom 
umývaní cítiť hebká, pevná a 
zahalená do príjemnej kvet-
natej sviežej vône.

Telový krém 
S výťažkami z maku

Parfumovaný krém línie Pa-
pavero soave je formulova-
ný tak, aby vaša pokožka po 
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PATCHOULY

dokonalým krokom pre žača-
tie krásneho dňa a večer vy-
nikajúcou podporou nočného 
odpočinku.
Jemné čistiace zložky, ako 
aminokyseliny z ovsa a po-
vrchovo aktívne látky zo sl-
nečnicového oleja, sa postara-
jú o dobré očistenie pokožky 
a zároveň jej dodajú potreb-
nú dávku jemnosti a tonicity. 
Dielo dopĺňajú hydroglycero-
lový výťažok z pačuli a desti-
lovaná voda z pačuli, upoko-
jujúce a osviežujúce zložky, 

priateľské k citlivej pokož-
ke so sklonom k ľahkému za-
červenaniu. 

Telový krém
S výťažkom z listov a s 
éterickým olejom pačuli

Krém na telo pre tých, kto-
rí milujú vône s okamžitým 
a dlhotrvajúcim zvodným 
účinkom.
V jeho jemnej konzistencii 
dodávajú požltový olej, ne-
zmydelniteľné f rakcie oli-
vového oleja a bielkovinové 
hydrolyzáty pšenice, sóje, ku-
kurice a ovsa všetkým typom 
pokožky, aj ochabnutej, su-
chej a unavenej, značný prí-
sun vyživujúcich, obnovujú-
cich a hydratačných zložiek „s 
okamžitým účinkom“.
Nad všetkým bdie ochran-
ný hydroglycerolový výťažok 
z pačuli, upokojujúca a osvie-
žujúca destilovaná voda z pa-
čuli a v tuku rozpustný výťa-
žok z pačuli s elastizujúcim a 
tonifikačným účinkom.

Neopakovateľná aromatic-
ká symfónia Patchouly sa skla-
dá zo sladkých tónov, ktoré sú 
výzvou k zmyselnosti, ale aj 
zo sviežich a suchých názna-
kov na zlepšenie rozjímania a 
pozdvihnutie myslenia.

Parfum
Pačuli je vôňa snov

Kvetnato svieža a listnato su-
chá vôňa pačuli oblečie do 
svojho vrodeného zmyselné-
ho iskrenia ženskú postavu a 
svojou povzbudzujúcou silou 
obdarí mužské telo.

Sprchový gel
S výťažkom z listov a s 
éterickým olejom pačuli

Použitie tejto konzistentnej 
peny v ranných hodinách je 
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Poznámky:
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PEONIE

pokožku zjemňuje a výťažok 
z ich koreňa ju rozjasňuje a 
pomáha jej predchádzať oxi-
dačným procesom.
Okrem toho, dva rôzne ole-
je (čajovníkový a olej zo slad-
kých mandlí) podporujú 
pružnosť pokožky a ľaniční-
kové maslo, bohaté na ome-
ga-3 a omega-6-mastné ky-
seliny, vyživuje a zabraňuje 
nevzhľadnej strate pevnosti.

Upokojujúci sprchový 
gel 
Bude stačiť jedna až dve ly-
žice prípravku a pod sviežou 
kaskádou sprchy, alebo v ligo-
tavej čírej vode kúpeľa vás za-
halí mäkká a zmyselná pena. 
Pri jej rozkvitnutí bude po-
kožka tela okamžite opojená 
príjemným pocitom sviežos-
ti a oddychu. Početné účinné 
zložky, zozbierané z rozkvit-
nutých pivónií, dohliadajú na 
krásu a jas pokožky.

Pivónie, v širokej škále fa-
rebnej palety, spestrujú svoji-
mi náladami bezhraničné čín-
ske územie.
V zelenej panoráme nížin, pri 
studených nohách ľadovcov, 
pozdĺž úbočí kopcov alebo na 
okrajoch nekonečných jazier, 
všade predvádzajú tieto dámy 
jari tichý tanec svojich kvetov. 
Lupene si odievajú do koralo-
vej červene, pestrej ružovosti, 
či žiarivej žlte, tyčinky si far-
bia do zlata. Od nepamäti sú 
pre svoje liečivé účinky prota-
gonistami tradičných liekopi-
sov a „primadonami“ šľach-
tických záhrad. Vďaka svojej 
fascinujúcej kráse pivónie te-
raz krstia túto kompletnú a 
zmyselnú líniu na telo.

Parfum
V tieni premenlivých voňa-
vých lupeňov pivónií sa otvá-
ra kytica zložená z kvetino-
vých odkazov a aromatických 
spomienok.

Parfumovaný telový 
krém
V ľahkej konzistencii toh-
to krému sa pivónie sna-
žia ochrániť aj najcitlivejšiu 
a najchúlostivejšiu pokožku 
pred vplyvmi rušivých von-
kajších faktorov a zabrániť jej 
začervenaniu.
Destilovaná voda z pivónií 
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Parfumované mydlo
Pivónie v žiari kvetov, či v 
sťastnom prísľube púčikov, 
rozprávajú o jemnosti a vô-
ni. To isté urobí pena toh-
to mydla, ktoré aj svojou 
farbou pripomína ružový ob-
láčik rozkvitnutej okvetnej 
korunky.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
„Trojnohý elixír, Sivý motýľ, 
Kvet tŕnia po snehu, Purpu-
rový šál“... sú nespočetné me-
ná, vždy plné pôvabu, ktorý-
mi Nebeské kráľovstvo chcelo 

vzdať hold rôznym odrodám 
pivónií. V každej chvíli ve-
dia zaplniť miestnosti vášho 
obydlia sladkou a prepycho-
vou arómou vďaka tejto vô-
ni pre parfumované dreve-
né tyčinky.
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PRIMAVERDE

nitý symbol jari, prvosienka 
jarná (Primula veris). Výťaž-
ky z jej kvetov a koreňa vy-
nikajú vysokou antioxidač-
nou účinnosťou. Pokožka sa 
nemusí obávať vysušujúceho 
pôsobenia vodného kúpeľa, 
pretože bude pokrytá tenkým 
ochranným filmom povrcho-

vo aktívnych aminokyselín z 
ovsa a bielkovín zo sladkých 
mandlí. Tie počas umývania 
zostávajú na pokožke. Spo-
kojná pokožka tela, zahrnu-
tá toľkou pozornosťou, sa na 
konci každodenného čistiace-
ho rituálu prebudí obklopená 
svetom sviežosti a hebkosti. 

Tekutý telový krém
S výťažkami z prvosienky

Rozprávky z dávnych čias 
vravia, že prvosienky boli naj-
obľúbenejšími kvietkami víl. 
Rozhodne je dnes legendár-

Nežný rozkvet jari je ohla-
sovaný plachými krásnymi 
prvosienkami a úplne novou 
vôňou. Originálna aróma, 
svieža ako nový trávnik a pl-
ná kvetinových a ovocných tó-
nov rozveseľuje vzduch a jar-
nú náladu. 

Parfum
Jeho zelená sviežosť je ako 
jarné ráno, plné svetla a har-
mónie, taká je vôňa Prima-
verde. Je to kytica ovocných a 
kvetinových tónov, ktoré jed-
nohlasne dávajú život voňavej 
symfónii, nežnej a rozhod-
nej zároveň, ideálnej na osla-
vu a interpretáciu emócií úpl-
ne nového ročného obdobia.

Sprchový gel
Snáď je možné ponoriť sa do 
mora prvosienok v rozkvete, 
ktorých hlavičky nežne vykú-
kajú z trávy lúk, rozstrapate-
nej ľahkým jarným vánkom? 
Dnes je to možné! Stačí sa 
ponoriť do vane, alebo pod 
osviežujúci vodopád sprchy a 
nechať prirodzenú vôňu toh-
to sprchového gelu zmeniť 
sa na úvod do nekonečných 
uvoľňujúcich a blahodarných 
chvíľ. Medzi zložkami prí-
pravku sa nachádza zname-
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nosti výnimočného rastlinné-
ho komplexu na báze pšenice, 
sóje, ovsa a kukurice, mrkvy a 
trehala manna. Po jeho boku 
neúnavne pôsobí účinný sl-
nečnicový a babasový olej a 
nezmydelniteľné frakcie oli-
vového oleja. Tieto účinné 
zložky známych zmäkčujú-
cich a ochranných schopností 
sú nenahraditeľné pre vzácnu 
prevenciu proti ochabnutiam 
a vráskam na koži. Receptú-
ru dopĺňa vitamín E zo só-

jových bôbov, ingrediencia 
zvolená laboratóriami spo-
ločnosti L’Erbolario pre svo-
je antioxidačné, spevňujúce a 
zjemňujúce schopnosti. Po-
kožka, na dlho sprevádzaná 
ovocnou zelenou vôňou Pri-
maverde, po stretnutí s tým-
to príjemným krémom kaž-
dý deň rozkvitne a znovu sa 
zrodí ako najkrajšie ročné ob-
dobie, jar, pri príchode prvo-
sienok.

na ich účinnosť proti nad-
mernému množstvu voľných 
radikálov. Výťažky z kvetov a 
koreňa prvosienky jarnej (Pri-
mula veris), prítomné v srd-
ci tohto prípravku, zabezpe-
čujú zachovanie prirodzenej 
krásy pokožky. Preto sa tento 
tekutý krém s príjemnou tex-
túrou stáva jedným z najobľú-
benejších kozmetických prí-
pravkov pre pokožku tela. Tá 
môže denne oceňovať elas-
tizujúce a hydratačné schop-
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REGINE DEI PRATI

Parfum 
Tóny zelených listov, 

palisander, harmanček, 
túžobník, cédrové drevo

Osviežujúca 
parfumovaná voda
S výťažkami z túžobníka, 
sedmokrásky a harmančeka

Táto osviežujúca parfumo-
vaná voda, striktne bez alko-
holu, je jemná ako vánok a 
nežná ako jarná rosa. Posta-
čí jedna aplikácia, aby ste sa 
príjemne ponorili do vôní ja-
ri v ktorejkoľvek chvíli roka.

Sprchový gel
S výťažkami z túžobníka,
sedmokrásky a harmančeka

Túžobník, teda kráľovná lúk, 
sedmokráska a harmanček... 
imaginárny prúd malých jar-
ných kvietkov obohatí týmto 
sprchovým gelom každoden-
ný rituál kúpania či sprcho-
vania! Navyše sa výťažky z 
týchto kvietkov postarajú o 
pokožku svojimi cielenými 
antioxidačnými a zmäkčujú-
cimi účinkami.

Telový krém
S výťažkami z túžobníka, 
sedmokrásky a harmančeka

Sedmokráska miluje pokož-
ku celého tela. Sústreďuje to-
nifikačnú silu svojho výťaž-
ku do obsahu tohto krému 
úprimnej vône. Ale aj výťaž-
ky z kráľovnej lúk (túžob-
níka) a harmančeka spájajú 
svoje antioxidačné a ochran-
né účinky so schopnosťami 
sedmokrásky. Masáž týmto 
kozmetickým prípravkom, 
vďaka účinku vynikajúcich 
kvalitných ingrediencií, dodá 
kožným tkanivám mäkkosť a 
pružnosť.

Keď slnečné lúče prebudia 
spiacu prírodu, neexistuje nič 
príjemnejšie, ako prechádz-
ka po lúkach s roztrúsenými 
drobnými kvietkami. Sú to 
snehobiele túžobníky, kráľov-
né lúk (regine dei prati), pô-
vabné sedmokrásky a rozkošné 
kvietky harmančeka. Spoloč-
nosť L’Erbolario získala a 
zlúčila do receptúr línie Re-
gine dei prati výťažky z tých-
to malých kvietkov: organický 
výťažok z túžobníka (krá-
ľovná lúk) s antioxidačnými 
vlastnosťami, organický vý-
ťažok zo sedmokrá sky s toni-
f ikačným účinkom, organic-
ký výťažok z harmančeka so 
zvláčňujúcimi schopnosťami. 
A tak aj tá najcitlivejšia po-
kožka znovu získa jemnosť, 
pevnosť a jedinečnú vôňu.
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ROSA

Parfumovaný telový 
krém
S výťažkami z ibiša a ruže 
stolistej

Bohatý, ale veľmi ľahký krém 
vyživuje a hydratuje pokožku 
tela vďaka cenným zmäkčujú-
cim schopnostiam výťažkov z 
ibiša a ruže stolistej.

Vyživujúci krém na 
ruky
S výťažkom z ruže

Hebké, chránené ruky, s hy-
dratovanou a pevnou pokož-
kou... sú sen, ktorý sa stáva 
skutočnosťou vďaka krému 
na ruky na báze ruže stolis-
tej, prirodzene bohatej na an-
tioxidanty a cenné flavonoidy.

Mydlo
S výťažkom z ibiša

V kódexe aromatických sú-
ladov ruža vplýva na krásu a 
zmyselnosť. Jej vôňa ,„vôňa 
vôní“, obohacuje zvodnú pe-
nu tohto zmäkčujúceho a 
zjemňujúceho mydla, urče-
ného pre všetky typy pokožky.

Parfumovaný púder 
... relaxačný zvyk minulosti!

Parfumované vrecúška 
Do zásuviek

Jemná vôňa ruže, kráľovnej 
kvetov a vznešeného symbolu 
krásy, svojimi nevtieravými a 
sladkými tónmi charakterizu-
je najženskejšiu z línií.

Parfum
Pre náš parfum Rosa (ruža) 
sme zvolili starobylú vôňu 
prepychových kytíc devät-
násteho storočia.

Sprchový gel
S výťažkami z ibiša a ruže 
stolistej

Čo by mohlo byť lepšie pre 
najpríjemnejšie a najuvoľ-
ňujúcejšie chvíle kúpeľa, než 
omamná vôňa ruže?

NOVINKA

124

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   124Catalogo_Slovacchia_2017.indd   124 14/06/18   10:3614/06/18   10:36



Catalogo_Slovacchia_2017.indd   125Catalogo_Slovacchia_2017.indd   125 14/06/18   10:3614/06/18   10:36



TIARÉ

Mlieko do kúpeľa
„Vahiné“, krásne tahitské že-
ny, sa zverujú do rúk bielych 
kvietkov tiaré, aby prehovori-
li svojim tradičným, zrozumi-
teľným jazykom lásky. Vôňa 
Tiaré, vtesnaná do sladkých 
tónov tohto mlieka do kúpe-
ľa, vám bude rozprávať o prí-

Až keď sa blíži večer, roz-
tvára harmonická hviezdico-
vá kvetinka tahitskej gardé-
nie, teda tiaré, svoju korunku. 
Sladká vôňa sa prebúdza v 
nočných uličkách Tahiti a pre-
niká navôkol. Svojim než-
ným dychom nadchla obyva-
teľov ostrova a jej malý kríček 
si zvolili za svoj symbol.

Parfum
Rovnaká vôňa, sladká a ne-
zameniteľná, vás celú zahalí, 
akoby vás sprevádzala počas 
nočnej prechádzky tahitský-
mi uličkami. Je to jemná aró-
ma kvetov tahitskej gardénie, 
tiaré. Vďaka nezameniteľnej 
aróme kokosového mlieka a 
ovocnej vôni damašskej slivky 
sa parfum stáva ešte sladším. 
Pôvabná ženská vôňa je nasý-
tená letnými tónmi vzdiale-
ných miest.
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jemnom pocite blaha. Množ-
stvo mäkkej parfumovanej 
peny sladkej vône vás zaha-
lí vo vani alebo pod bičujú-
cim prúdom sprchy. A zatiaľ 
sa ingrediencie so vzácnou 
účinnosťou postarajú o krásu 
vašej pokožky.

Tekutý telový krém
Dotyk tohto jemného kré-
mu bude pokožke pripomí-
nať objatie bielych ľahkých 
lupienkov a nadlho zahalí ce-
lé telo do lahodných sladkých 
voňavých tónov kvetov tahit-
skej gardénie, tiaré.
V jeho ľahkej konzistencii sa 
bambucké maslo a organic-
ký slnečnicový olej stretávajú 

so vzácnymi prísadami poly-
nézskej tradície, ako je vyni-
kajúci vyživujúci olej monoi 
a hydratačné kokosové mlie-
ko. Len niekoľko príjemných 
dotykov denne tak zabezpečí 
pokožke tela dôležitý prísun 
zložiek, schopných odvrátiť 
nepríjemné riziká predčasné-
ho starnutia.
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TRA I  CILIEGI

Magický peeling
Exfoliačný olej-gél na telo s 
mikrogranulami z čerešňových 
kôstok

Tento výnimočný olejovitý 
gél sa používa jeden až dva-
krát za týždeň. Obsahuje vý-
ťažok z čerešňovej šťavy, olej 
z čerešňových semien, výťa-
žok z kvetov čerešne a množ-
stvo mikrogranúl z čerešňovej 
kôstky. Vyznačuje sa inova-
tívnou konzistenciou, ktorá 
sa doslovne mení pod vaši-
mi rukami. Peeling nanesený 
na suchú pokožku sa zmení, 
zjemnie a stane sa ideálnym 
pre exfoliačnú masáž a sku-
točne užitočným na odstrá-
nenie nečistôt a odumretých 
povrchových buniek. Potom, 
po kontakte s vodou, sa rých-
lo zmení na príjemnú mlieč-
nu emulziu a zanechá po-
kožku neuveriteľne jemnú a 
hebkú. 

Parfumovaný telový 
krém
Vaša pokožka nebude vedieť 
odolať tomuto ľahkému kré-
mu s jemnou vôňou. Hlavnou 
protagonistkou tejto receptú-
ry je čerešňa so svojou šťavou 
plnou prospešných vitamínov, 
so svojim antioxidačným vý-
ťažkom, so zjemňujúcou des-
tilovanou vodou a olejom zo 
semien, ktorý dodáva pruž-
nosť. K týmto benefitom sa 
pridávajú ochranné a posilňu-
júce účinky nádherných če-
rešňových kvetov a vyživu-
júce schopnosti kokosového 
a kakaového masla. Pokož-
ka bude pevnejšia, vyživená a 
pružnejšia. Naozaj nádherná! 

Rastlina v gréckej mytoló-
gii zasvätená Venuši, taliz-
man zaľúbencov, jednoznačne 
vzbudzuje záujem. Obdivu-
jeme jej očarujúce kvety, ktoré 
sa rýchlo vyvíjajú, jej sladké, 
ale nikdy nie mdlé plody, kto-
ré od júna zasadnú za náš stôl 
a obohatia ho novými chuťa-
mi a farbami. A aby sme si uc-
tili tento štedrý strom, vytvo-
rili sme prípravky línie “Tra 
i Ciliegi” (medzi čerešňami). 
Budú rovnako štedré k vašej 
pokožke. 

Parfum
Jemná kvetnatá ľahká vôňa 
ako obláčiky čerešní v kvete. 
Čistý sladký parfum ako srd-
ce toho, kto je jeho nositeľom. 

Tóny: kvet čerešne, sicílsky 
pomaranč, ruža hrdzavá, 

fazuľa tonka, pižmo. 

Sprchový gel
Tento jemný sprchový gel 
“zozbieral” svoje vlastnosti 
z úchvatného stromu čereš-
ne. Výťažky z kvetov čerešne 
a čerešne talianskej povzbu-
dzujú a chránia pokožku a 
šťava a voda destilovaná z ta-
lianskej čerešne ju zjemňuje a 
chráni jej pevnosť. Jemná za-
snená vôňa bude pravou če-
rešničkou na torte! 

NOVINKA
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HISTORICKÝ PARF UM

pistácia mastixová sa zlieva-
jú do živých, sviežich a sil-
ných tónov. 
Voda je ideálna pre športov-
cov, originálnou vôňou evo-
kuje prírodu, fyzickú kondí-
ciu, dynamickosť. 
Sviežim a povzbudzujúcim 
spôsobom víta nový deň.

Kolínska voda del 
Ponte
Kytica kvetov s unikátnou la-
vínou vôní, začína pri zele-
ných, citrusových tónoch a 
potom necháva priestor ná-
ručiu bylín, ktoré sa zdajú byť 
ešte čerstvo zarosené. Šalvia 
divoká, palina, palina dračia, 
levanduľa z horských Álp a 
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Poznámky:
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Nezúfajte, ak sa vaše vlasy búria proti kaž-
dodennému stresu a tisícom malých „trápe-

ní“, ktorým ich podrobujete v mene módy. Vyjadrujú 
svoje rozhorčenie rozdvojenými končekmi, stratou 
lesku a objemu, nadmerným mastením či vysúša-
ním, tvária sa unavene a žalostne, majú dokonca 
vyblednutú farbu? Stojí za to odpovedať im s jem-
nosťou a pokojnou trpezlivosťou, vyživovať ich, 
láskať, starať sa o ne, ako si zaslúžia. Prípravky, 
ktoré vám spoločnosť L’Erbolario ponúka, boli vy-
vinuté, aby sa vaše vlasy stali pre vás tým, čím sú 
zdravé a lesklé listy pre krásny strom.

Pre krásu vlasov
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ŠAMPÓN &.. .

• Vlasy si často umývajte, ak 
je to nutné, dokonca aj každý 
deň, s malými dávkami špe-
cif ických šampónov. Nepočú-
vajte banálne klišé „čím viac 
sa umývajú, tým viac sa ni-
čia“.Nič nie je väčší omyl, skôr 
je to práve naopak.

• Kým sú vlasy vlhké, češ-
te ich, ak boli predtým ošetre-
né vhodným kondicionérom. 
V každom prípade používaj-
te hrebeň so širokými zubmi 
a to veľmi opatrne, pretože 
za mokra sa vlasy ľahšie po-
škodzujú.

• Ak navštevujete bazén, ih-
neď po kúpeli opláchnite vlasy 
šampónom na časté použitie, 
aby sa neutralizovali škodlivé 
účinky chlóru.

Propolisový šampón 
proti lupinám
Na vlasy s mastnými a 
suchými lupinami

Propolisový šampón, vďaka 
svojmu vyváženému zlože-
niu, čistiacim a ochranným 
účinkom proti lupinám, od-
straňuje už prítomné lupiny a 
predchádza ich ďalšej tvorbe. 

Jemným umývaním zabezpe-
čuje vlasom hebkosť, objem a 
lesk. Odporúčame pravidel-
né používanie prípravku aj v 
prípade, ak sú dosiahnuté vý-
sledky iba čiastočné.

Šampón a kondicionér 
2 v 1
S ricínovým olejom a ginkom 
dvojlaločným
Vyživuje a dodáva lesk

Bohaté krémové zloženie za-
isťuje inovatívny čistiaci úči-
nok. Prípravok je schopný 
účinne eliminovať nečistoty 
z vlasovej pokožky obzvlášť 
jemným spôsobom, rešpek-
tujúc potreby pokožky hlavy 
a aj vlasov. Šampón a kondi-
cionér vo vzájomnej súčin-
nosti ponúkajú pohodlie je-
diného prípravku s dvojitým 
účinkom. Prípravok zabezpe-
čuje jemné čistenie a zároveň 
garantuje vyživujú ci účinok 
kondicionéra. Obsahuje prí-
rodné zložky získané zo só-
je, ktoré nenarušujú rovno-
váhu pokožky, preto je tento 
prípravok obzvlášť vhodný 
na časté používanie. Je obo-
hatený o ricínový olej a ginko 
dvojlaločné, ktorých obnovu-
júce a zmäkčujúce vlastnosti 
dodávajú vlasom väčší objem 
a hebkosť a uľahčujú ich roz-
česávanie.

PRVÝ KROK: 
SPRÁVNE UMÝVANIE. 

Šampóny spoločnosti L’Erbo-
lario sú výsledkom neustáleho 
výskumu, dôkladného testova-
nia a priebežnej aktualizácie 
podľa najnovších výsledkov, 
dosiahnutých vo fytokozme-
tickej oblasti. Zaručene, ab-
solútne bez obsahu zásaditých 
mydiel, majú vždy fyziologic-
ké pH. Samozrejme, rovnako 
ako všetky ostatné kozmetic-
ké prípravky, aj šampóny boli 
za účelom overenia znášanli-
vosti podrobené prísnym kli-
nickým testom na oddeleniach 
Lekárskej fakulty Univerzity 
v Pavii, jednej z najstarších 
a najprestížnejších v Európe. 
Aby výsledky, ktoré spoločnosť 
L’Erbolario garantuje, boli tr-
valé, dodržiavajte tieto zák-
ladné rady:

• Vyberte si šampón, ktorý 
najviac vyhovuje vášmu typu 
vlasov a naučte sa ho správne 
používať. Je zbytočné dávko-
vať ho vo veľkom množstve, 
radšej ho „spracujte“ prstami s 
dostatočným množstvom vo-
dy. Zabráňte jeho nanášaniu 
priamo na vlasy, ktoré by boli 
stále krehkejšie, distribuujte ho 
na pokožku hlavy. Snažte sa 
následne vždy opláchnuť vlasy 
s takmer studenou vodou, aby 
sa scelili ich naštiepené časti a 
zvýšil sa ich lesk.
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Šampón z vlašského 
orecha
Upravujúci mastenie a sťahujúci 
Na mastné vlasy

Šampón s obsahom orecha, 
vďaka svojim novým účinným 
zložkám, ktorými bol posil-
nený, a svojej vyváženej čistia-
cej báze, eliminuje prebytočný 
maz a postupne obnovuje pri-
rodzenú rovnováhu vlasov a 
vlasovej pokožky. Reguláciou 
tvorby mazu pomáha vlasom 
uchovať si dlhšie čistotu. Zá-
roveň, týždeň po týždni, zís-
kavajú ľahkosť, objem a tvar, 
stávajú sa lesklejšími a účes 
lepšie drží.

Čistiaci šampón 
S vodnou mätou a vitamínom E
S éterickým olejom z mäty 
piepornej

Jemný a vyvážený šampón sa 

používa na hĺbkové čistenie 
všetkých typov vlasov. Navyše 
má schopnosť okamžite zmyť 
a odvrátiť na mnoho hodín 
nepríjemné pachy, ktoré sa, 
bohužiaľ, niekedy usídlia aj 
vo vlasoch s najlepšou opa-
terou. Skutočný dezodoračný 
šampón je však taký jemný, že 
sa môže používať každý deň.
V jeho voňavej pene spája-
jú výťažky z rozmarínu a vi-
tamín E svoje antioxidačné a 
čistiace schopnosti a zabezpe-
čujú vlasom žiariacu vitalitu. 
Okrem toho nenahraditeľ-
ná sviežosť vodnej mäty spo-
lu s balzamickou silou jej ses-
try mäty piepornej dodávajú 
okamžitý a trvalý príjemný 
pocit a navyše jedinečným 
spôsobom čistia a tonifikujú 
pokožku hlavy.

Harmančekový 
šampón
Pre blonďavé a svetlohnedé 
vlasy 
Vyživuje a dodáva lesk

Jemný šampón rešpektuje 
prirodzenú rovnováhu vlasov 
a dodáva im mäkkosť, heb-
kosť a lesk. Je obzvlášť vhod-
ný na blonďavé alebo svet-
lohnedé vlasy, vďaka výťažku 
z harmančeka zvýrazňuje ich 
krásne zlatisté odtiene a jas.

Sprchový šampón 
Sport
S myrtou a šalviou
S čistiacim a dezodoračným 
účinkom

Sprchový šampón s obsahom 
myrty a šalvie je venovaný 
tým, ktorí praktizujú inten-
zívne športové aktivity a tým, 
ktorí pravidelne navštevu-
jú posilovne, plavecké bazé-
ny, sauny. Je praktický, jemný, 
účinný. V jednom prípravku 
zjednocuje šampón aj sprcho-
vý gel. Je vyrobený z jemných 
ingrediencií, ktoré rešpektujú 
rovnováhu pokožky a vlasov 
a umožňujú aj jeho opakova-
né použitie v priebehu dňa. 
Kým čistiace a dezodorač-
né schopnosti kyseliny šiki-
movej a výťažkov z myrty a 
šalvie zaisťujú dokonalú hy-
gienu, prípravok poskytuje aj 
živiny zvláčňujúce pokožku a 
posilňujúce vlasy. Na bohaté 
šampónovanie a umytie tela 
množstvom aromatickej pe-
ny postačí aj malé množstvo 
prípravku.
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Assenzio Sprchový 
šampón pre pánov

Ginepro Nero 
Povzbudzujúci 
sprchový šampón
s čiernou borievkou, sezamom 
a s čiernym kmínom 

L’Erbolario Uomo
Sprchový šampón
S výťažkami z baobabu a 
zelenej kávy 
Povzbudzujúci a posilňujúci 

Šampón s 
makasarským olejom
Vyživujúci a dodávajúci objem

Šampón s výťažkom z 
prosa a sóje 
Na časté umývanie
Na prevenciu proti 
vypadávaniu vlasov

L’Olivo
Jemný šampón

Šampón so žihľavou 
dvojdomou
Osviežujúci a ochranný
Na suché a krehké vlasy

Periplo Sprchový 
šampón
S výťažkom z bieleho tymiánu 
a vavrínu

Obnovujúci šampón 
S bielkovinami z kukurice a s 
výťažkom zo zeleného čaju

Obnovujúci šampón 
na poškodené vlasy 
S oligosacharidmi z 
bavlnovníka a s výťažkom z 
lipových klíčkov 

Obnovujúci krém na 
krehké a lámavé vlasy 
S výťažkom a s olejom z ľanu

Šampón po opaľovaní 
Slnko
s výťažkami z mandlí, 
ľanu & amarantu
Zmierňuje negatívne vplyvy 
slnka, chlóru a soli

Detský šampón
S ryžou a slezom 

Balzam s prosom a 
sójou
Obohatený o minerálne stopové 
prvky

Slnečný závoj
S monoi & kokosovým olejom  
Ochranný olej na vlasy

All’Olio di Argan
Olej&Olej na vlasy
Pre lesk a hebkosť

All’Olio di Argan
Zhusťujúci šampón
S výťažkom z listov 
arganovníka
Pre silnejšie a žiarivejšie vlasy

Goji Šampón proti 
lámaniu vlasov
Na jemné a krehké vlasy

Goji Balzam proti 
lámaniu vlasov
Na jemné a krehké vlasy

NOVINKA
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EFFET TO REALE

včelej materskej kašičky, kve-
tov ibišteka a kvetov horkého 
a sladkého pomarančovníka so 
silným antioxidačným a rege-
neračným účinkom. Povrcho-
vo aktívny základ rastlinné-
ho pôvodu zo včelej materskej 
kašičky, inovatívna čistiaca 
zložka, šampó nu dodáva svo-
ju ochrannú silu, rešpektujúc 
vlasy a pokožku hlavy. Vďaka 
prípravkom línie Effetto Re-
ale budú vlasy od korienkov 
ku končekom posilnené, odol-
né, hebké a objemné, skutoč-
ne žiarivé!

Intenzívny vyživujúci 
šampón
Na suché a poškodené 
vlasy
S aminokyselinami z včelej 
materskej kašičky a s výťažkom 
z gaštanu
Vyživuje a obnovuje

Skutočná istota je, že odd-
nes aj najsužovanejšie vlasy 
môžu s dôverou vychutnávať 
radosť z častého umývania. 
Zloženie tohto šampónu na-
ozaj vyhovuje požiadavkám 
vlasov. Zabezpečuje potrebné 
živiny vďaka posilňujúcemu 

účinku organického výťaž-
ku z gaštanu a exkluzívnym 
povrchovo aktívnym látkam 
rastlinného pôvodu z včelej 
materskej kašičky, olív a ko-
kosu. Výnimočný je aj vyhľa-
dávaný obnovujúci komplex s 
obsahom gaštanového medu, 
včelej materskej kašičky, kve-
tov ibišteka a kvetov sladkého 
či horkého pomarančovníka, 
ktorý bol vyvinutý na podpo-
ru vlasového vlákna. Po kaž-
dom umývaní budú vlasy ob-
divované pre svoj obnovený 
objem a výnimočnú hebkosť! 

Intenzívny vyživujúci 
balzam
Na suché a poškodené 
vlasy
S aminokyselinami z včelej 
materskej kašičky a s ibištekom 
Vyživuje a posilňuje

Vyživovať a intenzívne pod-
porovať odolnosť a priro-
dzenú silu zničených a una-
vených vlasov, to je úlohou 
tohto vynikajúceho balza- 
mu. Cieľ, ktorý je skutoč-
ne možné dosiahnuť vďaka 
špecifickým účinným zlož-
kám jeho receptúry. Hlavnou 
z nich je exkluzívny obnovu-
júci a antioxidačný komplex. 
Ten spomedzi svojich ingre-
diencií ťaží najviac z kvetov 
ibišteka, ktoré zoceľujú naj-
poškodenejšie časti vlasového 

Vlasy vystavené ťažkým 
skúškam stresujúcich UV lúčov 
a ďalších vplyvov prostredia, 
ako aj neopatrnému zaobchá-
dzaniu, stylingu a agresívne-
mu farbeniu, sa často javia su- 
ché a poškodené. Na obnovu 
svojej prirodzenej krásy vlasy 
vyžadujú cielenú starostlivosť. 
Výskumné fytokozmetické la-
boratóriá spoločnosti L’Erbo-
lario sa zameriavajú na ich 
špecif ické potreby a vyvíjajú 
inovatívne prípravky na bá-
ze exkluzívnych ingrediencií. 
Takto sa zrodila línia Effetto 
Reale (kráľovský efekt), na-
ozaj schopná posilniť aj veľ-
mi zničené vlasy. Včelia ma-
terská kašička je excelentným 
hlavným účinkujúcim tých-
to pôsobivých prípravkov. Vo 
včelom úli predstavuje tú naj-
bohatšiu a najvzácnejšiu vy-
živujúcu zložku, označovanú 
dokonca za kráľovskú. Je urče-
ná na kŕmenie včelej kráľov-
nej po celú dobu jej existencie. 
Prekypuje vynikajúcimi zlož-
kami, ako sú oligoprvky, biel-
koviny, cukry, tuky, minerály 
a vitamíny. Spoločnosť L’Er-
bolario získala z tejto zlož-
ky exkluzívne aminokyseliny 
materskej kašičky so zázrač-
ným regenerujúcim účinkom, 
schopným obnoviť silu vlaso-
vého kortexu a kutikuly. Rov-
nako výnimočný je obnovujúci 
komplex z gaštanového medu, 
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vlákna a spevňujú jeho hmo-
tu. Hodvábny vzhľad zaruču-
je kombinovaný účinok jojo-
bového oleja, oleja inca inchi 
a bambuckého masla. Pridá-
va sa aj pôsobenie aminoky-
selín včelej materskej kašič-
ky, exkluzívnej účinnej zložky 
spoločnosti L’Erbolario, ktorá 
prináša hebkosť a lesk...a veľ-
ký objem!

Intenzívna vyživujúca 
a obnovujúca maska
Na suché a poškodené 
vlasy
S aminokyselinami včelej 
materskej kašičky a s 
bambuckým maslom
Vyživuje a ochraňuje

Heslo dňa: obnovovať. Ale-
bo reálne prispievať, pomá-
hať pri regenerácii sily a vita-
lity poškodených vlasov. To je 
špecifickou úlohou tohto prí-
pravku, ktorý vďaka exklu-

zívnemu komplexu, bohaté-
mu na aminokyseliny včelej 
materskej kašičky, napomá-
ha obnoviť vlasové vlákna a 
zabezpečuje výnimočný prí-
sun základných živín. Účinok 
je umocnený hodnotným vy-
živujúcim zásahom nezmy-
delniteľných zložiek z bam-
buckého masla. K nemu sa 
pridáva aj pôsobenie kande-
lilového vosku a fytostero-
lov katránu etiopského, ktoré 
zaisťujú vlasom citeľne väčší 
objem a prekvapivý lesk.
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Intenzívna vyživujúca 
pena na zväčšenie 
objemu
Na suché a poškodené 
vlasy
S aminokyselinami z včelej 
materskej kašičky a zeleného 
orecha
Vyživuje a tvaruje

Aj keď sa vlasy zdajú byť 
krehké a suché, vďaka tej-
to pene je konečne reálne ich 
tvarovať a udržať požadova-
ný účes, dodať im väčší ob-
jem a lepšiu štruktúru. Dnes 
je už takýto výsledok skutoč-
ne možný, nakoľko ošetrovací 
prípravok preberá úplnú sta-

rostlivosť o vlasy. Začína an-
tioxidačným prínosom gašta-
nového medu, obsiahnutého 
v exkluzívnom obnovujúcom 
komplexe navrhnutom fy-
tokozmetickým výskumom 
spoločnosti L’Erbolario. Za-
meriava sa na zachovanie pri-
rodzenej hydratácie vlasov. 
Do hry vstupujú aj aminoky-
seliny včelej materskej kašič-
ky a obnovujú celistvosť vlák-
na po celej jeho dĺžke. Spolu 
s výťažkom zo zeleného vlaš-
ského orecha chránia vlasy 
pred poškodením voľnými 
radikálmi a zaťažujúcim pô-
sobením slnka.

Intenzívne 
obnovujúce
sérum na vlasy
S aminokyselinami z 
včelej materskej kašičky a s 
babasovým olejom
Predchádza vzniku 
rozdvojených končekov

Keď sú vlasy veľmi zničené 
a vysušené, nie je ľahké ob-
medziť vznik rozdvojených 
končekov. Ale intenzívny prí-
pravok, akým je toto sérum, 
môže ponúknuť cennú po-
moc. Spoliehajúc sa na vy-
nikajúce oleje z babasu, inca 
inchi a olivy, vyživuje, účin-
ne zvyšuje pevnosť vlasové-
ho vlákna, zoceľuje poško-
dené končeky a zlepšuje ich 
súdržnosť. Novú regeneračnú 
silu zabezpečuje liposolubil-
ný výťažok z včelej materskej 
kašičky, exkluzívna ingredien-
cia spoločnosti L’Erbolario. 
Umožňuje ľahšie rozčesáva-
nie vlasov, pyšných na svo-
ju hebkú kráľovskú žiarivosť.
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FOLTA CHIOMA

ampulká ch, ktoré prináša in-
tenzívne účinné látky, schopné 
posilniť štruktúru vlasového 
vlákna. Oba prípravky, pou-
žívané v kombinácii, ponú-
kajú uspokojivé výsledky. Bo-
li dokonca navrhnuté v dvoch 
verziách: pre dámy a pánov 
tak, aby poskytovali cielenú 
odpoveď na rozdielne potreby 
mužských i ženských vlasov.

Posilňujúci šampón 
proti vypadávaniu 
vlasov* pre pánov
Obsahuje STIMUCAP®, 
zelenú kávu, serenou 
plazivú a stopové prvky 
*doplnok preventívnej 
kozmetickej starostlivosti proti 
vypadávaniu vlasov

Vysoko špecifické zloženie 
pre pánske vlasy mení krok 
čistenia vo vynikajúcu príle-
žitosť na zabezpečenie mno-
hých blahodarných účinkov 
oslabeným vlasom prostred-
níctvom súboru cielených 
rastlinných zložiek. V pro-
spech väčšej odolnosti vla-
sového vlákna sa aktivuje 
antioxidačný extrakt zo zŕn 
zelenej kávy a zatiaľ komplex 
Stimucap® odďaľuje dočas-
né rednutie mužských vlasov. 
Tri stopové prvky poskytu-
jú ochranu a antistresový úči-
nok. 

Keď sa vlasy zdajú kreh-
ké a oslabené, je dôležité môcť 
počítať s pomocou kozmetic-
kých podporných prípravkov 
na prevenciu vypadávania 
vlasov. Presne na to sa vo fy-
tokozmetických laboratóriách 
spoločnosti L‘Erbolario zro-
dili produkty línie Folta chio-
ma (husté vlasy). Východis-
kom je šampón, ktorý v prvom 
kroku zaisťuje účinné umytie, 
schopné zbaviť pokožku hlavy 
nečistôt a nadmerného mazu 
a prinavrátiť vlasom vitali-
tu. Druhým krokom je použi-

tie tekuté-
ho séra v 
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Tento preventívny účinok je 
takisto podporovaný výťaž-
kom zo serenoy plazivej. Ex-
trakt zo zŕn zelenej kávy má 
antioxidačný účinok a tri prí-
tomné minerály, zinok, meď 
a horčík, pôsobia protistreso-
vo a podporujú štruktúru vla-
sového vlákna.

Posilňujúci šampón 
proti vypadávaniu 
vlasov* pre dámy®
Obsahuje STIMUCAP®, 
rebríček, adiant Venušin a 
stopové prvky 
*doplnok preventívnej 
kozmetickej starostlivosti proti 
vypadávaniu vlasov.

Tento prípravok nielen čistí, 
ale sa aj postará o ženské vla-
sy. Pôsobí preventívne proti 

ich dočasnému vypadáva-
niu. V receptúre príprav-
ku sa antioxidačný úči-
nok adiantu Venušinho 
(Venušin vlas) spája so 
schopnosťami výťažku 
z rebríčka (myší chvost) 
a spoločne pôsobia pro-

ti oxidačným poškodeniam, 
ktoré by mohli ohroziť štruk-
túru vlasov. Čistiaca účinnosť 
je pre pokožku hlavy zaiste-
ná fytokomplexom tvoreným 
z podbeľových kvetov a kôry 
chinínovníka. Okrem toho 
komplex Stimucap ® obno-
vuje silu vlasových vláken.

Intenzívna 
starostlivosť proti 
vypadávaniu vlasov* 
pre dámy
Obsahuje STIMUCAP , 
rebríček, adiant Venušin a 
stopové prvky 
*doplnok preventívnej 
kozmetickej starostlivosti proti 
vypadávaniu vlasov

Tento intenzívny prípravok 
v ampulkách je vynikajúcim 
kozmetickým doplnkom v 
prevencii proti vypadávaniu 
vlasov u žien. Jeho použitie 
je ideálne v období krehkos-
ti vlasov. Komplex Stimucap® 
napomáha uchovávať silné a 
odolné vlasy. Výťažky z reb-
ríčka (myší chvost) a adian-
tu Venušinho (Venušin vlas) 
majú antioxidačné účinky 

a podporujú povrchovú 
mikrocirkuláciu vlaso-
vej pokožky v prospech 
pevnosti vlasov. Tri 
stopové prvky napo-
máhajú uchovávať ce-
listvosť vlasovej štruk-
túry. Fytokomplex z 
podbeľových kvetov 
a kôry chinínovníka 
zaisťuje povzbudzu-
júci účinok na pokož-
ku hlavy. 

Intenzívna 
starostlivosť proti 
vypadávaniu vlasov* 
pre pánov 
Obsahuje STIMUCAP®, 
zelenú kávu, serenou 
plazivú a stopové prvky 
*doplnok preventívnej 
kozmetickej starostlivosti proti 
vypadávaniu vlasov

Intenzívny ošetrovací prípra-
vok v ampulkách, ako do-
plnok preventívneho koz-
metického ošetrenia proti 
vypadávaniu vlasov, bol na-
vrhnutý na podporu odolnos-
ti vlasového vlákna. Komplex 
Stimucap®, prítomný v re-
ceptúre, pomáha predchádzať 
dočasnému rednutiu vlasov. 
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MACASSAR

nych rastlinných olejov a zo 
sóje. Dodáva vlasom lesk a si-
lu, posilňuje ich a prepožičia-
va neobvyklý objem aj najzú-
boženejším a najunavenejším 
„hrivám“.

Makasarský olej
Posilňuje, vyživuje a dodáva 
lesk

Makasarský olej, používaný 
po celé stáročia na ostrovoch 
Moluky, je autentickým zá-
balom pre krásu vlasov. Ob-
novuje ich objem a lesk, po-
silňuje ich, skrášľuje ich a 
intenzívne vyživuje. Zane-
cháva ich hebké a objemné. 
Navyše sa s nesmiernou ľah-
kosťou oplachuje. Aplikova-
ný pred opaľovaním a kúpa-
ním je ideálnym prípravkom 
na ochranu vlasov na pláži.
 

Kozmetická línia Macassar 
s makasarským olejom je ve-
novaná predovšetkým, ale nie 
výlučne, kráse jemných vla-
sov. Stará sa o polámané vlasy, 
vlasy bez objemu alebo zniče-
né a oslabené pôsobením vetra, 
slnka, mora, odfarbovania či 
častej trvalej ondulácie.

Šampón s 
makasarským olejom
Vyživuje a dodáva objem

Tento šampón je výnimočne 
bohatý na vyživujúce a zmäk-
čujúce zložky, získané z rôz-
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Poznámky:
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MIGLIO E SOJA

Balzam s prosom a 
sójou
Obohatený o minerálne stopové 
prvky

S týmto bohatým a krémo-
vým balzamom budú mať vla-
sy jednoduchší život. Po jeho 
použití sa ľahko rozčesávajú, 
žiaria novým leskom a naj-
mä prijímajú potrebnú dávku 
stopových prvkov a glykopro-
teínov, schopných vyživovať a 
obnovovať ich práve na tých 
miestach, kde sú najviac po-
škodené alebo krehké.

Obnovujúce sérum s 
prosom a pšeničnými 
klíčkami
Posilňuje a dodáva vlasom 
objem

Špeciálny tekutý neolejo-
vý prípravok, ktorý vďa-
ka kombinovanému pôsobe-
niu pantenolu, bielkovín zo 
pšeničných klíčkov a výťaž-
ku z prosa, ponúka vlasom 
svoj trojitý účinok. Chráni 
ich pred fyzikálnymi, che-
mickými a environmentálny-
mi vplyvmi, ktoré ich neustá-

le poškodzujú. Napráva každé 
jednotlivé vlasové vlákno ob-
novou odštiepených častí a 
rozdvojených končekov, ih-
neď ich skrášľuje zvyšova-
ním lesku, pevnosti, objemu 
a uľahčuje ich rozčesávanie.

Fixačný gél s prosom 
a sójou
Na formovanie účesu s 
výsledným „mokrým efektom“

Tento bohatý krémový gél 
umožňuje vymodelovať akú-
koľvek formu účesu (aj najod-
vážnejšie a najnápaditejšie 
kreácie), usmerniť neposluš-
né vlasy a realizovať konečnú 
úpravu účesu.

Lak na vlasy s 
výťažkom z prosa
S lakom na vlasy s výťažkom 
z prosa môžete formovať a 
udrživať akýkoľvek účes bez 
zaťaženia vlasov. Zostávajú 
pružné a prirodzené. Dokon-
ca vďaka vysokému obsahu 
výťažku z prosa a pantenolu 
(provitamín skupiny B) jed- 
noduchým ťahom dodáte 
vášmu účesu výživu a lesk.

Proso, obilnina najbohatšia 
na vitamíny, je v tejto línii 
podporovaná pantenolom a 
bielkovinami sóje. Dáva ži-
vot vynikajúcim kozmetic-
kým prípravkom na podporu 
sily, vitality a lesku všetkých 
typov vlasov, a to aj kučera-
vých, skrepovatených, zniče-
ných, s rozdvojenými konček-
mi, či ľahko lámavých.

Šampón s výťažkom z 
prosa a sóje
Na časté umývanie
Doplnok pri prevencii proti 
vypadávaniu vlasov

Tento šampón obsahuje ob-
zvlášť jemné čistiace zlož-
ky. Je obohatený o bielkovi-
ny sóje a o výťažok z prosa, 
ingrediencií, ktoré by nema-
li chýbať v žiadnom šampóne 
určenom na časté umývanie a 
na prevenciu proti vypadáva-
niu vlasov.
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ORTICA DIOICA

poškodené farbením, odfar-
bovaním a trvalou onduláciou 
či drsnými klimatickými pod-
mienkami.
Vďaka bielkovinám, kto-
ré ukladá na povrch každé-
ho vlasového vlákna, citli-
vo umýva a obnovuje vlasové 
puzdro a súčasne neutralizuje 
statické náboje.

Vlasová voda so 
žihľavou dvojdomou
Čistí, podporuje rast

Keďže aj vlasy dodržiavajú 
svoje prirodzené cykly, je úpl-
ne normálne, že každý deň 
ich niekoľko desiatok vypad-
ne a nahradí sa novými. Môže 
sa ale stať, že agresívne zaob-
chádzanie, environmentálne 
faktory, lupiny a mazotok (se-
borrhea) vážne narušujú tieto 
rytmy a ohrozujú vzhľad vla-
sov. Je teda vhodné vyhľadať 
osobitnú pomoc.
Tekutý prípravok zo žihľa-
vy dvojdomej, striktne bez al-
koholu, pomáha vašim vla-
som obnoviť silu, objem a 
lesk a podieľa sa na formo-
vaní účesu.
Praktizovaním každodenné-
ho predĺženého vtierania do 
vlasovej pokožky sa preja-
via jej hygienicko-kozmetic-
ké účinky. Vďaka výťažkom 
zo žihľavy a aromatickej vo-
dy z rozmarínu je vlasová vo-
da vynikajúcim pomocníkom 
pri prevencii proti vypadáva-
niu vlasov.

Schopnosť žihľavy dvojdo-
mej dodávať objem a pôsobiť 
ako obohacujúci kondicionér 
robí z týchto prípravkov cen-
ných spojencov unavených a 
zničených vlasov. Okrem toho 
sa žihľava používa ako vyni-
kajúci doplnok preventívnej 
kozmetickej starostlivosti pro-
ti vypadávaniu vlasov.

Šampón so žihľavou 
dvojdomou
Posilňuje a chráni suché a 
krehké vlasy

Receptúra šampónu je špeci-
fická pre suché a jemné vlasy, 
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RISTRU T TURA

Obnovujúci šampón 
na poškodené vlasy
S oligosacharidmi z bavlníka a 
s výťažkom z lipových klíčkov

Vlasy, ktoré sa často podrobu- 
jú vysilujúcim zmenám farby, 
sú oveľa citlivejšie a krehkej-
šie. Farbenie, trvalá ondulá-
cia či odfarbovanie má pria-
my vplyv na pórovitosť vlasu 
tým, že je vystavený stále väč-
ším rizikám poškodenia. Ten-
to šampón príjemnej gélovitej 
konzistencie, vyvinutý špeci-

álne na potláčanie škodli-
vých účinkov chemických 
faktorov, prekypuje mi-
moriadne silno účinnými 
aktívnymi zložkami, kto-
ré sú schopné zabezpečiť 
masívnu hydratáciu, vý-
živu a dôkladnú ochranu.

Obnovujúci krém na 
krehké a lámavé vlasy
S výťažkom a olejom z ľanu 

Vynikajúca starostlivosť po 
šampónovaní sa odporúča 
všetkým typom vlasov. Je ne-
vyhnutná pre slabé a lámavé 
vlasy a vlasy namáhané farbe-
ním či odfarbovaním.
Tento intenzívne vyživujúci 
a regeneračný krém nahrádza 
balzam a stáva sa ideálnym 
zavŕšením procesu obnovy, 
ktorý sa začal použitím špe-
cifických šampónov. Štyri vy-
soko účinné aktí vne zložky, 
charakteristické pre tento prí- 
pravok, prenikajú do pokožky, 
obnovujú najpoškodenejšie 
časti vlasov a posilňujú vlaso-
vé vlákno. Týmto spôsobom 
je zaistená výživa a hydratácia 
a tiež potlačené riziko vzni-
ku nepekných rozdvojených 
končekov... pre krásne, lesklé, 
silné a zdravé vlasy.

Aby bol vždy zaistený lesk 
vlasov a ich štruktúra nebola 
nadmerne zaťažovaná vply-
vom stresov každodenného ži-
vota, potrebujú cielenú vytr-
valú starostlivosť.
Línia Ristruttura bola vy-
tvorená pre uspokojenie po-
trieb unavených, zničených a 
namáhaných vlasov, pomo-
cou prípravkov s vyváženým 
zložením, obsahujúcim cen-
né intenzívne účinné aktív-
ne zložky.
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FARBA

Aj čo sa týka farbenia vlasov, my v spoločnosti L’Erbolario milujeme prirodzenosť. Obľubujeme 
odtiene henny, zlatisté zábaly harmančeka, či hlbokú hnedú farbu, ktorú zanechávajú čajové líst-
ky, a nepáčia sa nám takzvané „farby“, ktoré už z diaľky vyzerajú umelo. Pochopiteľne vieme, aké 
je dôležité pre ženy, ktoré sú stále viac pod tlakom tisícok povinností, obveseliť si náladu. Trebárs 
aj oživením farebného odtieňa vlasov, ktorý by sa mohol zdať vyblednutý, prí padne nežným za-
maskovaním šedín.
Toto všetko sa dá dosiahnuť jednoduchým, rýchlym a... prirodzeným spôsobom. My sme sa dlho usi-
lovali vytvoriť prípravok, ktorý bude skutočne účinný ale podľa možností aj čo najjemnejší, najbez-
pečnejší a čo najmenej agresívny, a ktorý čo najlepšie využije vlastnosti svojich prírodných zložiek.
Vyradili sme amoniak a oxidačné látky a získali sme to najlepšie z výťažkov z harmančeka, hen-
ny, gaštanu, čučoriedky, starostlivo vyberaných a prítomných vo vysokých množstvách, a posilni-
li sme ich schopnosti organickými farbivami (aby sme získali rôzne odtiene a dospeli k optimálne-
mu kryciemu účinku).
Zloženie prípravkov je doplnené ochrannými a vyživujúcimi podporujúcimi ingredientami.

Takto sa zrodili

FARBY L’ERBOLARIO

7 gelov účinkujúcich s citlivos-
ťou k vašim vlasom, jednoducho 
aplikovateľných, jemne parfu-
movaných, ktoré v prvom rade 
rešpektujú zdravie vlasov a za-
chovávajú ich lesk.

Gel s harmančekom 
Zlatistá blond

Gel s gaštanom
Gaštanová svetlohnedá

Gel s kakaom
Gaštanová tmavohnedá

Gel s hennou
Henna červená

(na odfarbených vlasoch, veľ-
mi zosvetlených, prípadne me-
lírovaných môže naopak zme-
niť základné farby).

• Farby spoločnosti L’Erbola-
rio sú ponúkané v teplých od-
tieňoch, ktoré vám pomôžu dis-
krétnym spôsobom prekryť biele 
vlasy. Samozrejme je potreb-
né zvýšiť dávku gelu, ak sú še-
divé vlasy početnejšie. Balenie, 
už pripravené na použitie, vy-
stačí na dve aplikácie na stred-
ne dlhé vlasy.
Prípravok sa ľahko používa: 
nanáša sa na suché vlasy a ne-
cháva pôsobiť približne 30 až 
45 minút. Potom sa oplách-
ne bohatým jemným šampó-
nom, napríklad šampónom lí-
nie Effetto Reale. Oplachovanie 
musí byť dôkladné až dovte-
dy, kým nebude voda čistá, aby 
sa odstránili všetky stopy gelu.

Gel s čučoriedkou
Tmavá mahagónová

Gel s indigom
Čierna

•  Ak chcete získať čo najuspo-
kojivejšie výsledky, vzhľadom k 
tomu, že gel nezosvetľuje priro-
dzenú farbu, je dôležité vybrať 
odtieň najpríbuznejší k základ-
nej farbe vašich vlasov.

• Vzhľadom k úplnej absencii 
peroxidu vodíka môže gel pôso-
biť ako neškodný prírodný zvý-
razňovač aj na farbené vlasy 
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OCHRANA A 
SKRÁŠLENIE: 
EŠTE ZOPÁR 

UŽITOČNÝCH RÁD.

• V peknom počasí si sušte vla-
sy na čerstvom vzduchu, avšak 
ak nemáte čas alebo chuť, vyfé-
nujte vlasy zo vzdialenosti pri-
bližne 25 cm od hlavy s použi-
tím vlažného vzduchu.
• Češte sa len kefami s prírod-
nými štetinami, bez prekročenia 
50 ťahov kefou za deň.
• Nenoste vlasy stále zopnuté 
do chvosta, drdolov, nepouží-
vajte neustále sponky do vlasov 

či pevné hrebeňové spony, ktoré 
ničia vaše vlasy.
• Striktne sa vyhýbajte „tupíro-
vaniu“ vlasov.
• V zimnom období nezabú-
dajte používať kondicionér na 
ochranu vlasov pred smogom, 
hmlou, dažďom a environmen- 
tálnym znečistením.
• Dbajte na vašu výživu, pre-
tože vlasy, aby boli krásne, mu-
sia byť zdravé. Konzumujte po-
traviny bohaté na bielkoviny 
(čerstvé vajcia, nízkotučné syry, 
jogurty, šošovicu a fazuľu), na 
vitamíny skupiny B (kvasnice, 
celozrnné obilniny), na mine-

rálne soli a vitamíny (čerstvá 
zelenina, med). Zaobstarajte si 
recepty na varenie pokrmov z 
prosa a naučte sa konzumovať 
túto potravinu, tak vzácnu pre 
krásu vlasov. Obzvlášť ak má-
te mastné vlasy, citeľne zníž-
te spotrebu tukov, cukrov a sa-
charidov: nahraďte ich surovým 
olivovým olejom, medom a ce-
lozrnnými výrobkami.
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Pre každého je nesmierne dôležité vykročiť do 
dňa tou správnou nohou: pokojne vyjsť z do-

mu, cítiť sa dobre naladený a pripravený na podne-
ty vonkajšieho sveta vďaka príjemným raňajkám, 
chvíľke hudby, ale aj pozornosti, ktorú sme si do-
priali pri rannej hygiene. Doteraz zostáva zásad-
ným momentom pánskej úpravy zovňajšku holenie. 
Aby sa táto činnosť neobmedzila len na obyčajné 
„holenie“, ale stala sa aj chvíľkou pre “narcistické 
potešenie”, spoločnosť L’Erbolario vytvorila svie-
že prípravky, ktoré sa jednoducho používajú a zá-
roveň prinášajú pokožke blahodarné upokojujúce 
účinky. A nielen to. Aby sa zabránilo tomu, že ten, 
kto sa rozumne naučil venovať pár minút navy-
še svojmu vzhľadu, nebude nútený „drancovať“ v 
ženskom svete, obohatili sme naše línie o pravé a 
nevyhnutné, účinné kozmetické prípravky, určené 
špeciálne mužom.

Pre Pánov
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ASSENZIO PRE PÁNOV

Olej na holenie
Sezamový, požltový, avokádo-
vý, olivový a slnečnicový olej 
sa zjednocujú v tomto ino-
vatívnom oleji na holenie. Sú 
obohatené o vitamín E zo só-
jových bôbov s uznávanými 
antioxidačnými vlastnosťami. 
Tento jedinečný prípravok 
má mnohé spôsoby použitia: 
po holení, na úpravu brady, 
alebo jej zmäkčenie, či pred 
holením na zvláčnenie pleti.

Voda po holení
Po holení si tvár každé-
ho muža vyžaduje špecific-
kú starostlivosť a pozornosť. 
Táto voda po holení vďaka 
trojitému osviežujúcemu, hy-
dratačnému a adstringent-
nému (sťahujúcemu) účinku 
výťažkov z troch odrôd pa-
lín - paliny pravej (Artemi-
sia absynthium), paliny dračej 
(estragón) a paliny genepi - je 
cenným spojencom pleti. Do-
dá jej sviežosť, pevnosť a vy-
živí ju. Pre jemné a dokonalé 
oholenie odporúčame použiť 
krém na holenie línie Assen-
zio pre pánov.

Sprchový šampón
Muž, ktorý denne delí svoj 
čas medzi prácu, posilovňu 
a cestovanie, starostlivosť o 
seba ponecháva praktické-
mu použitiu tohto účinného 
prípravku. Je kombináciou 
dvoch produktov v jednom: 
svieži sprchový gel, oboha-
tený výťažkom z 3 vzácnych 
palín a zároveň jemný šam-
pón, ktorý vďaka povrchovo 
aktívnym aminokyselinám z 
jačmeňa a kvarternizované-
mu pantenolu zaisťuje mäkké 
a hebké vlasy.

Línia Assenzio pre pánov sa 
svojimi vonnými a funkčnými 
zložkami radí k vychýrenej lí-
nii Assenzio spoločnosti L’Er-
bolario, ktorú tvoria:
Parfum
Sprchový gel 
Telový krém 
Dezodoračný krém 
Čistiaci olej na telo 
Parfumované mydlo

Palina pravá, palina gene-
pi a palina dračia (estragón): 
toľko magických cností v se-
be ukrývajú tri odrody pali-
ny, vybrané fytokozmetický-
mi laboratóriami spoločnosti 
L’Erbolario! 
Prípravky línie Assenzio (pa-
lina) pre pánov sú určené so-
fistikovanému a elegantnému 
mužovi, ktorý sa rád o seba 
každý deň stará.

Krém na holenie
V tomto kréme na holenie sa 
snúbia všetky vzácne cnosti 3 
rovnako cenných odrôd pali-
ny: osviežujúci účinok pali-
ny dračej (estragón) a paliny 
genepi a hydratačný účinok 
paliny pravej (Artemisia ab-
synthium), „zaklínača“ umel-
cov v Paríži v období Belle 
Époque. Takisto bambucké 
maslo pracuje v súčinnosti so 
vzácnym babasovým, požlto-
vým a avokádovým olejom, 
aby zabezpečili pokožke po-
čas delikátneho momentu 
holenia maximálnu mäkkosť. 
Po skončení sa odporúča po-
užiť vodu po holení Assenzio 
pre pánov.
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CORTECCIA

dodáva odpočinok pleti, kto-
rá je neprestajne a nevyhnut-
ne skúšaná stretmi so žiletkou 
a poskytuje jej dôležité ingre-
diencie, schopné predchádzať 
riziku predčasného starnutia.

Vŕba, borovica morská (pi-
naster) a dub, teda veľkory-
sé plodné stromy, v ktorých 
tvrdej, pevnej a odolnej kôre 
spočíva tajomstvo zriedkavo 
účinných funkčných zložiek... 
a k tomu svieža zelená, aro-
matická a drevitá vôňa.

Parfum
Vôňa, aromatická a vytrvalá, 
dokáže zahaliť svojou triez-
vosťou celú osobnosť...

Sprchový gel
S výťažkom z kôry duba, vŕby 
a borovice morskej

Sprchový gel, okrem neuve-
riteľnej sviežosti svojej pe-
ny a vône, ponúka neskutoč-
nú jemnosť.

Voda po holení
Vzácne výťažky z kôry vŕby, 
duba a borovice morskej (pi-
naster) poskytujú  všetku svo-
ju hydratačnú, antioxidačnú a 
ochrannú silu tejto sviežej vo-
de po holení. Každým dňom 
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GINEPRO NERO

Povzbudzujúci 
sprchový šampón
S čiernou borievkou, sezamom 
a čiernou rascou

Dynamickému mužovi je na 
umývanie vlasov a tela a sú-
časne na obnovenie životnej 
sily venovaný sprchový šam-
pón povzbudzujúcej vône. 
Vzácne účinné ingrediencie 
dodávajú vlasom lesk a po-
kožke výživu. 

Povzbudzujúci telový 
krém
S čiernou borievkou, sezamom 
a čiernou rascou

Ľahkú tekutú konzistenciu 
rozhodne ocení väčšina mu-
žov, ktorí nie sú zvyknutí na 
skrášľovacie procedúry. Svie-
žosť tejto emulzie napĺňa svoj 

povzbudzujúci potenciál a zá-
roveň dodáva pokožke elasti-
citu a hebkosť vďaka oleju z 
čiernej rasce a hydrolyzátu z 
čierneho sezamu.

Povzbudzujúca pena 
na holenie
S čiernou borievkou, sezamom 
a čiernou rascou

Pena na holenie Ginepro Ne-
ro s povzbudzujúcou a po-
silňujúcou vôňou pripravuje 
pleť na jemné a ohľaduplné 
holenie. Navyše osviežuje po-
kožku vďaka výťažkom z čier-
nej borievky a čiernej rasce. 
Alfa-bisabol, ako súčasť re-

Dlhé špicaté ihličky sa zare-
závajú do okolitého vzduchu 
rozvoniavajúc svojou ostrou 
odvážnou arómou. Silná, po-
kojná, hrdinská, odolná, pruž-
ná drevina. Skrátka: slobod-
ná. To je borievka (Ginepro), 
známa odjakživa pre svoje 
takmer legendárne schopnos-
ti. Z jej bobúľ sme získali des-
tilovanú vodu a vzácny vý-
ťažok. Spojením s extraktmi 
zo sezamu a čiernej rasce obo-
hacujú prípravky tejto línie a 
dodávajú životnú silu. Línia 
Ginepro nero (borievka čier-
na) sa stará o pokožku každé-
ho muža a “rozmaznáva ju” 
svojimi blahodarnými účin-
kami. Niet sa čo diviť, že plo-
dy borievky sa nazývajú tiež 
“coccole” teda “ maznania”. 

Parfum
Parfum s vitálnou energiou 
bez limitov rozpráva o vzru-
šení z behov až do straty dy-
chu naprieč stredomorskou 
vegetáciou s výhľadom na 
prenádherný stredomorský 
horizont. Pánska vôňa, od-
vážna a rozhodná, vás spre-
vádza s hrdosťou každý deň. 

NOVINKA
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Povzbudzujúci 
dezodorant
S čiernou borievkou, sezamom 
a s čiernou rascou

Svojimi drevnatými a citru-
sovými tónmi zaisťuje ten-
to intenzívne účinkujúci de-
zodorant hodiny sviežosti aj 
najaktívnejším a najdyna-
mickejším mužom. Zásluhou 
inovatívneho fytokomplexu, 
v ktorom oslňuje praslička 
a šalvia, napomáha neutra-
lizovať pachy a v spoluprá-
ci s výťažkami z čiernej rasce 
a z čiernej borievky s aktív-
nym uhlím pôsobí sťahujúco 
a osviežujúco.

Parfumované mydlo
S čiernou borievkou, sezamom 
a s čiernou rascou

Sladko voňajúce mydlo ťa-
ží svoje tonifikačné vlastnos-
ti z čiernej rasce a čiernej bo-
rievky.

Vôňa pre parfumované 
tyčinky
Ako divoký stredomorský ta-
nec, ktorý zasiahne zmysly aj 
srdce vo svojom víre, bude sa 
táto vôňa ladne pohybovať 
po vašich najobľúbenejších 
miestnostiach, oživí atmosfé-
ru a zocelí dušu.

Vonná sviečka

Parfumované vrecúška
Na všestranné 
použitie

ceptúry, pomáha predchádzať 
začervenaniu pokožky a za-
nechá ju sviežu, pripravenú na 
nežné stretnutie so žiletkou.
 

Povzbudzujúca voda 
po holení
S čiernou borievkou, sezamom 
a čiernou rascou

Po ukončení citlivého rituá-
lu holenia môže každý muž 
zveriť svoju pleť osviežujú-
cej vode po holení. Poskytu-
je ideálnu úľavu po stresu-
júcom stretnutí s holiacim 
strojčekom. Rastlinné účin-
né zložky, ako voda destilova-
ná z čiernej borievky a olej z 
čiernej rasce, vyberané pre ich 
osviežujúce a povzbudzujúce 
schopnosti, spoločne upoko-
jujú pokožku tváre a krku. In-
tenzívne ju hydratujú a potlá-
čajú akékoľvek podráždenie. 

157

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   157Catalogo_Slovacchia_2017.indd   157 14/06/18   10:3714/06/18   10:37



L’ERBOLARIO UOMO

Parfumované mydlo
S výťažkami z baobabu a 
zelenej kávy

Nežné voňavé mydlo umy-
je pokožku bez vysúšania, za-
necháva ju hebkú, sviežu a 
nevtieravo voňavú.

Krém na holenie
S výťažkami z baobabu a 
zelenej kávy
Na mimoriadne citlivú 
pokožku

Svojou mäkkou a príjemnou 
konzistenciou tento krém 
urýchli a značne uľahčí ho-
lenie. V neprítomnosti pe-
ny sa ostrie po pokožke kĺže 
hladšie, nedráždi a nepoško-
dzuje ju. Pleť bude po hole-
ní kompaktnejšia, jemnejšia 
a hebkejšia.

Sila hrdého mocného ba-
obabu a čulosť zelenej ká-
vy sa spojili v prípravkoch 
tejto sviežej posilňujúcej lí-
nie. Jej osem kozmetických 
prípravkov uspokojí každý 
deň všetky potreby pánskej 
starostlivosti o zovňajšok a 
zaistí pokožke nové účinné 
zbrane proti rizikám vzniku 
nepríjemných tmavých kru-
hov pod očami, malých vrá-
sok a nechcených ochabnutí.

Parfum
Povzbudzujúca osviežujúca 
vôňa L’Erbolario Uomo vy-
chádza z ostrých citrusových 
tónov, prechádza do vodných 
a suchých akordov a uzatvára 
sa rozhodným drevitým cha-
rakterom základu.

Sprchový šampón
S výťažkami z baobabu a 
zelenej kávy
Povzbudzujúci osviežujúci

Praktický voňavý sprchový 
šampón objaví jediným rých-
lym ťahom blaho a pohodu 
tela aj vlasov. Tento prípra-
vok s obsahom jemných čis-
tiacich zložiek je ideálny na 
časté čistenie, dokonca kaž-
dodenné. Zanecháva vlasy aj 
pokožku tela dobre posilne-
né, obnovené, voňavé a svieže.
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Pleťový krém
S výťažkami z baobabu a s 
kávovým maslom 
Spevňujúci, povzbudzujúci a 
hydratačný

Mužská pokožka, nútená 
znášať stále hektickejšie ži-
votné tempo, vystavená ne-
ustálym agresívnym vplyvom 
vetra, chladu a environmen-
tálneho znečistenia, svojou 
sivosťou, ochabnutosťou a 
vráskami vyjadruje nepohod-
lie. A aby sa tak nestávalo, vy-
užíva tento prípravok účinný 
prísun početných funkčných 
zložiek na čele s baobabovým 
olejom, výťažkami zo sibír-
skeho ženšena a morskej riasy 
zvanej dunaliella salina.

Dezodorant Roll On
Dezodorant s výťažkami z 
baobabu a zelenej kávy
Účinnosť a ochrana aj pre 
citlivú pokožku

Povinnosti, práca, športové 
aktivity: muž môže stráviť 
aj náročný deň so stálym po-
citom istoty a sviežosti, ak 
si zvolí tento vysoko účin-
ný dezodorant za súčasť svo-
jej každodennej hygieny. Re-
ceptúra obsahuje cielené 
inovatívne účinné ingredien-
cie. Sú schopné potlačiť a zní-
žiť degradáciu potu, a tým 
tvorbu zložiek zodpovedných 
za nepríjemný pach. To všet-
ko prostredníctvom príprav-
ku bez obsahu alkoholu a so-
lí hliníka, pre zabezpečenie 
jemnej dezodoračnej účin-
nosti.

Voda po holení
S výťažkami z baobabu a 
zelenej kávy
Zmäkčujúca

Každou aplikáciou tejto vody 
po holení sa pokožka prebu-
dí, obnoví, ihneď sa potlačia 
jej začervenania zapríčine-
né stretom s holiacim stroj-
čekom. Pleti bude zabezpe-
čená dostatočná hydratácia 
a výživa, a tak bude schopná 
udržať si po dlhú dobu svoju 
pevnosť a vitalitu.
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PERIPLO

Voda po holení
Hydratačná a osviežujúca
S výťažkami z bieleho 
tymiánu a vavrína

Voda po holení Periplo pred-
stavuje každodenný kúpeľ 
sviežosti pre pokožku tvá-
re, obzvlášť potrebný ihneď 
po holení. Upokojuje a hy-
dratuje.

Syndet
S výťažkami z bieleho 
tymiánu a vavrína

Tento jemný syndet (mydlo 
bez mydla) dôkladne do hĺb-
ky čistí pokožku a zanecháva 
ju vláčnu a hebkú.

Sprchový šampón 
S výťažkami z bieleho 
tymiánu a vavrína

V inovatívnom sprchovom 
šampóne je jednoduché nájsť 
v jedinom kroku prirodzenú 
pohodu a jednotnú pretrvá-
vajúcu vôňu pre telo aj vlasy.

Dezodorant
S výťažkami z bieleho 
tymiánu a vavrína

Aromatický charakter, roz-
hodný a mužný pre tento 
svieži nevtieravý, jemný ale 
účinný dezodorant.

Voňavé krovie a morský vá-
nok sa stretávajú a odovzdá- 
vajú svoje arómy tejto línii s 
nezameniteľnou, sviežou, pô-
sobivou vôňou. 

Parfum
Vôňa, ktorá spája všetky naj-
sviežejšie a najpôsobivejšie 
tóny Stredomoria.

Pena na holenie
S výťažkami z bieleho 
tymiánu a vavrína

Pena zaisťuje jednoduché a 
príjemné holenie. Vďaka vý-
ťažkom z bieleho tymiánu a 
vavrína bude pleť po stretnutí 
so žiletkou pružná, dobre hy-
dratovaná a príjemne hebká.
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Z Á H R A D A 

P R E  D E T I Č K Y
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Detičky, naši najmenší, si vyžadujú najviac po-
zornosti. A práve o deti sa odjakživa všetci 

staráme s najväčšou nehou. Našu lásku k nim priro-
dzene premietame do najsladších pozorností, do gest, 
zvukov a farieb, do zariaďovania izbičky, ktorá ich 
privíta, do výberu šatočiek, ktoré im budeme oblie-
kať, do kúpy prvých hračiek a knižiek, s ktorými sa 
budú hrávať a zabávať.
Aj spoločnosť L’Erbolario zo svojej ideálnej záhra-
dy vybrala pre deti tie najjemnejšie kvietky, naj-
nežnejšie vône, najsladšie výťažky a oleje. Vyrobila 
z nich prípravky, ktoré rešpektujú osobitnú citli-
vosť práve narodených detských telíčok. Čistota a 
ochrana tak budú vždy rozkošne príjemné a pre-
dovšetkým bezpečné.
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Absolútna jemnosť, 
prirodzená účinnosť, vysoká kvalita.

Pre najmenších radi myslíme vo veľkom.

Deti sú neodolateľné také, aké sú, a pre svoju krásu nepotrebujú žiadnu „kozmetiku“. Na prvé hy-
gienické použitia postačí zopár základných prípravkov, zostavených tak, aby uspokojovali potreby 
detskej pokožky, ktorá je veľmi jemná a hebká, a aj citlivá a zraniteľná zároveň. Pre tých najmen-
ších vytvorila spoločnosť L’Erbolario špeciálnu líniu produktov Záhrada pre detičky. Dnes je kom-
pletnejšia ako kedykoľvek predtým. Vďaka neustále aktualizovanému výskumu fytokozmetických la-
boratórií dosahuje táto línia stále vyššie ciele v súvislosti s účinnosťou, kvalitou a bezpečnosťou. A tiež 
príjemnosťou! Východiskovým bodom je vždy voľba starostlivo vyberaných rastlinných surovín. Po-
užívaním iba skutočne znamenitých ingrediencií a výťažkov z organicky pestovaných rastlín, do-
kázali v dnešnej dobe výskumní pracovníci vytvoriť ešte vyváženejšie, cielenejšie, bezpečnejšie prí-
pravky... ktoré sú naozaj veľkými kamarátmi pokožky našich najmenších. 

NIEKOĽKO SLOV O 
KÚPELI A ŠAMPÓNE

• Je na čase vyvrátiť mýtus, že 
najmenší potrebujú každoden-
né kúpanie.
Do ukončenia prvého roka ži-
vota môže byť takáto frekven-
cia vhodná v prípade, že má 
dieťatko rado teplo a pohyb vo-
dy a kúpeľ mu prináša poteše-
nie a pôžitok.
V opačnom prípade sa podľa hy-
gienickej praxe môže kúpať po-
kojne raz týždenne.

• Najmä novorodenci nepo-
trebujú časté umývania vodou. 
Dôležité je, aby zostali čistí po 
každej výmene plienky a osvie-
žení vypraným prádlom.

• Ak je pokožka dieťaťa ob-
zvlášť citlivá, za hrsť ryžo-
vého škrobu rozpusteného vo 

2) Snažte sa čo najviac nechať 
dýchať pokožku na zadočku, 
umožnite dieťatku občas sedieť 
polonahému, v zime v dobre 
vyhriatej miestnosti a v lete 
podľa možnosti na čerstvom 
vzduchu.
3) Po každej výmene plienok 
natrite na pokožku kľúčových 
zón ochranný krém.

• Nie je potrebné zasypať die-
ťa púdrom, ktorý upcháva póry 
a bráni zdravému poteniu.

• Pred obliekaním dieťatka si 
zmäkčite ruky troškou ochran-
ného krému a na dobrom teplom 
mieste mu pomasírujte pokožku.

• Aj čistenie hlavičky si v pr-
vých mesiacoch vyžaduje adek-
vátnu citlivú pozornosť: než-
nú masáž troškou neutrálneho 
šampónu a vlažnou vodou. 
Prípadná „mliečna“ chrastič-

vode poskytne cennú pomoc svo-
jim priaznivým zmäkčujúcim 
účinkom.

• Dôležité je, aby bolo dieťa po 
kúpeli dobre osušené, s osobit-
ným dôrazom na kožné záhy-
by (na slabinách, v podpazuší, 
na zadnej strane kolien, atď.).

• Strašiakom pre mamičky a 
závažnou nepríjemnosťou pre 
dieťatko sú zapareniny, ktorým 
treba predchádzať:
1)Zabráňte tomu, aby pokožka 
zostávala dlho v kontakte s mo-
čom a stolicou (škodlivý je naj-
mä ich kombinovaný účinok pre 
vysokú koncentráciu amoniaku, 
ktorý sa vytvára).
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ka sa môže odstrániť ešte pred 
šampónovaním jemnou masá-
žou troškou panenského olivo-
vého oleja.
Je absolútne kontraindikované 
snažiť sa odstrániť chrastičky 
odlupovaním, hrozí pretrvá-
vajúce poškodenie.

• S pribúdajúcim vekom sa bu-
de dieťa postupne priamo spolu-
podieľať na hygienických návy-
koch. Ak mu budú predostreté 
hravou formou, určite ich s ra-
dosťou uvíta. Pribudne mydlo 
a zubná pasta, ale na kúpanie 
a šampónovanie bude naďalej 
vhodné používať špecif ické a 
jemné prípravky. Pokožka bu-
de ešte celé roky krásna, svieža 
a pružná, ale až do predpuber-
tálneho veku nerozvinie napl-
no svoje obranné mechanizmy.

KTORÉ PRÍPRAVKY 
POUŽÍVAŤ

Detské čistiace mlieko
S nechtíkom, harmančekom & 
slezom 

Krémové jemné čistiace mlie-
ko je obohatené o zmäkčujúce 
a upokojujúce zložky. Medzi 
dvoma kúpaniami vznikne 
množstvo príležitostí, kedy je 
potrebné očistiť pokožku vá-
šho dieťatka: stačí myslieť na 

Detská biela čistiaca 
pena
S nechtíkom, jablkom & 
slezom 
Na citlivú detskú pokožku

Množstvo mäkkej peny na 
hranie... ale aj na jemné a 
praktické umývanie veľmi 
citlivej pokožky a hebkých 
vláskov našich najmenších. 
Čistiace schopnosti jej rast-
linných zložiek (povrcho-
vo aktívne deriváty glukó-
zy, kokosového, ryžového a 
olivového oleja) sú spestre-
né ochrannými, zmäkčujúci-
mi a upokojujúcimi účinka-
mi výťažkov z jablka, slezu a 
nechtíka.

Detské čistiace 
obrúsky 
S nechtíkom, slezom, ryžou & 
harmančekom
Na citlivú detskú pokožku

Praktickosť sa pri čistení ná-
ročnej detskej pokožky prez-
lieka za nežnosť. Tieto mäkké 
obrúsky z hebkej netkanej 
textílie sú navlhčené v jem-
nej tekutej emulzii rastlin-
ného pôvodu, obohatenej o 
vynikajúce vlastnosti har-
mančeka, nechtíka a bielko-
vín ryže a slezu. Sú ideál-
ne na zjemnenie, osvieženie 
a ochranu pokožky. Stanú sa 
neoceniteľnými pomocníkmi 
pri nespočetných výmenách 
plienok novorodencov a po-
stupne budú nasledovať dieťa 
aj mimo domova, ako nepo-
strádateľná pomôcka v kaž-
dej situácii!

nespočítateľné výmeny plie-
nok! Detské mlieko pomáha 
vyhnúť sa prípadným neprí-
jemnostiam spôsobeným tra-
dičným umývaním: podieľa sa 
na udržiavaní nepoškodenej 
hydrolipidickej vrstvy pokož-
ky a potláča agresívne účinky 
neustálej vlhkosti a znižuje 
začervenania a podráždenia.

Detská pena do 
kúpeľa 
S nechtíkom, ryžou & slezom
Na citlivú detskú pokožku

Mimoriadna citlivosť detskej 
pokožky vyžaduje použitie 
výnimočných čistiacich prí-
pravkov. Táto pena je vyro-
bená na jemnom čistiacom 
základe. Skladá sa z rastlin-
ných zložiek sacharidového 
pôvodu, obohatených o biel-
koviny ryže, ktoré na pokož-
ke vytvárajú ochranný film, a 
o výťažky zo slezu a nechtíka, 
so zvláčňujúcimi a osviežujú-
cimi účinkami.

Detský šampón
S nechtíkom, ryžou & slezom

Jemný šampón, ktorý rešpek-
tuje hodvábnu jemnosť vlasov 
vášho dieťatka, ich zanechá-
va čisté a žiarivé. Využíva vy-
nikajúce zvláčňujúce a osvie-
žujúce vlastnosti výťažkov zo 
slezu a nechtíka a bielkovín 
ryže. Čistí jemne a neohrozu-
je mazovú ochrannú vrstvu 
vlasovej pokožky, ktorá je ešte 
v prvých rokoch života slabá.
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Detský ochranný krém
S nechtíkom, bambuckým 
maslom & slezom
Na citlivú detskú pokožku tela 
aj tváre

Hustý krém, bohatý na vita-
míny a upokojujúce rastlin-
né zložky, zmäkčuje a ucho-
váva pružnosť citlivej detskej 
pokožky. Rozotrený v ten-
kej vrstve vytvára ochranný 
film, ktorý chráni pred chla-
dom a vetrom a napomáha 
predchádzať popraskaniu a 
podráždeniu pokožky novo-
rodencov. Organický výťa-
žok z nechtíka má ochranné 
účinky, výťažok z organické-
ho slezu zvláčňuje a bambuc-
ké maslo starostlivo vyživuje a 
zmierňuje začervenanie kože.

Detská ochranná 
pasta 
S oxidom zinočnatým, s 
nechtíkom, harmančekom & 
bambuckým maslom
Na citlivú detskú pokožku

Receptúra s ochrannými, 
zmäkčujúcimi a upokojujú-
cimi vlastnosťami vynikajú-
co pôsobí pri každej výmene 
detských plienok. Zloženie je 
nenahraditeľné pri začerve-
naniach pokožky a pre svo-
ju schopnosť vytvárať na ko-
ži ochrannú bariéru, ktorá 
potláča agresívne pôsobenie 
neustálej vlhkosti, rešpektu-
je pH pokožky a umožňu-
je jej dýchanie. Pasta je ide-
álna na prevenciu podráždení 
a začervenaní v oblasti slabín 

novorodenca, kde sa k neza-
brániteľnému zdržiavaniu ag-
resívnych tekutín pridáva aj 
neustále trenie plienok.

Jemný detský olejček
S olejmi z bavlnovníka, 
sladkých mandlí, ryžových 
otrúb & slnečnice 
Na citlivú detskú pokožku

Štyri vzácne oleje spolu 
zmäkčujú citlivú detskú po-
kožku, vytvárajú bariéru pro-
ti agresívnym vplyvom pros-
tredia, obnovujú prirodzenú 
hydrolipidovú vrstvu, zabra-
ňujú vysúšaniu a dodávajú 
pružnosť. Tento prípravok 
vynikajúco čistí zadoček bá-
bätka, chráni pokožku pred 
chladom a vetrom. Navyše 
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je hlavným účinkujúcim pri 
príjemných hydratačných a 
zmäkčujúcich masážach po 
kúpeli, ideálnych na relaxáciu 
našich najmenších.

Vrecúško do detského 
šatníka
Vložte vrecúško do skrine 
medzi oblečenie vašich naj-
menších. Jemné, nežné vo-
ňavé tóny sladko parfumujú 
každý detský odev. 

Detský parfum
Osviežujúce tonikum bez 
alkoholu 
S výťažkom z kvetov nechtíka, 
harmančeka, pomarančovníka 
& slezu

Na zavŕšenie toalety tých 

najmenších, pre ich osvieže-
nie a úľavu po prechádzke 
či pobyte vonku počas slneč-
ného dňa ich zahalíme do 
tohto sladko voňajúceho ob-
láčika. Zvolili sme čistú vô-
ňu pomarančovníkových kve-
tov, ľahko zmiernenú arómou 
harmančeka. Pridané zmäk-
čujúce zložky (bielkoviny ry-
že, výťažky zo slezu, nechtí-
ka a harmančeka) pomáhajú 
udržiavať pokožku hebkú a 
úplná absencia alkoholu brá-
ni jej vysúšaniu.

Slniečko
Detský ochranný krém
na tvár a telo 
Ochrana +
Na tvár & na telo
S nechtíkom & olejom z 
broskyňových jadier
Vodeodolný

Slniečko
Detský ochranný krém
S olejom z broskyňových jadier 
& maslom zo sladkých mandlí
Vodeodolný

167

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   167Catalogo_Slovacchia_2017.indd   167 14/06/18   10:3714/06/18   10:37



Slniečko
Detský upokojujúci 
krém po opaľovaní 
Upokojujúci a zmäkčujúci
S ryžou, slezom & ovsom

KNIHA BÁBÄTKA

... a medzi prvým a druhým 
kúpeľom nebudú zanedbáva-
né ani ďalšie dôležité udalos-
ti. Prvý zúbok, prvé krôčky, 
prvé slová: tisíce spomienok 
zapísaných na lahodne voňa-
vé stránky tejto knihy.

BEZPEČNOSŤ 
A KVALITA PRE 

BÁBÄTKO 

Všetky výrobky línie „Záhra-
da pre detičky“ boli formulova-
né tak, aby vyhovovali špecif ic-
kým potrebám jemnej a citlivej 
pokožky dieťaťa. Ich zložky sa 
pýšia maximálnou čistotou a 
absolútnou kvalitou. Všetky 
účinné ingrediencie boli sta-

rostlivo vyberané, boli člove-
kom používané už po stáročia, 
a preto sa môžu hrdiť tradíciou 
nespochybniteľnej účinnosti a 
overenej bezpečnosti. Výroba a 
balenie sú regulované najprís-
nejšími hygienickými normami, 
pričom každá jednotlivá šarža 
podstupuje pravidelné mikro-
biologické a fyzikálno-chemické 
kontroly, ktoré poskytujú záru-
ku konštantnej kvality a stá-
losti. Prísne klinické testy na 
Univerzite v Pavii potvrdi-
li optimálnu znášanlivosť po-
kožky pri každom jednotlivom 
výrobku.
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Poznámky:
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Lepšie, rýchlejšie a pohodlnejšie opálenie: to 
sú ciele, ktoré spoločnosť L’Erbolario sledu-

je pre vás.
Špecif ické prípravky, ktoré vám ponúka, boli vy-
tvorené tak, aby čo najviac podporovali a udržia-
vali opálenie, hydratovali a chránili pokožku a 
nakoniec ju príjemne zregenerovali po dlhých ho-
dinách intenzívneho pobytu na čerstvom vzduchu. 
Pokožka si zachováva svoju hebkosť a pružnosť, je 
chránená pred predčasným starnutím a drobnými 
vráskami. A vy ľahko využijete to najlepšie zo sln-
ka, najskôr „vytvorením“ a potom uchovaním to-
ho úžasného prirodzeného ochranného mechaniz-
mu, ktorý sa nazýva opálenie.

Na slnku 
a čerstvom vzduchu
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PRÍPRAVKY NA OPAĽOVANIE

sa vyhnite spáleniu sa na slnku.

2) Prvé dva, tri dni sa nevysta-
vujte slnku príliš dlho. Postupne 
túto dobu predlžujte: tento vý-
voj vám umožní rýchlo získať 
optimálne opálenie, bez zbytoč-
ných rizík.

3) Vyberte si adekvátnu ochra-
nu podľa vášho fototypu (po-
kožka - vlasy - oči), podľa 
klímy, ročného obdobia a ze-
mepisnej šírky. V prípade po-
chybností sa rozhodnite pre vyš-
šie SPF. Skontrolujte UV index 
dňa nahliadnutím na stránky 
vyhradené predpovedi počasia 
v novinách alebo na internete. 
Čím vyšší je index, tým dôleži-
tejšie je chrániť sa.

4) Uvedomte si, že je lepšie ne-
zostávať na slnku príliš dlho 
bez pohnutia a nezanedbávaj-
te riziko odrazu slnečných lúčov. 
Použite dobrú ochranu proti sl-
nečnému žiareniu, aj keď sedíte 
pod slnečníkom alebo v prípade, 
že je nebo mierne zamračené. 

5) Nepoužívajte parfumy a to-
aletné vody s obsahom alko-
holu, ak sa chystáte vystaviť 
slnku, a ak užívate lieky (sul-
fónamidy, antibiotiká, sedatí-
va), požiadajte o radu svojho 

lekára, aby ste predišli riziku 
vzniku podráženia či alergic-
kých reakcií.

6) Slnečné lúče medzi 11-tou a 
15- tou hodinou viac dráždia 
ako opaľujú. Starostlivo sa pre-
to vyhnite opaľovaniu v tých-
to hodinách. 

7) Obnovte náter vášho opa-
ľovacieho prípravku približne 
každú hodinu a vždy po kúpa-
ní, sprchovaní, vodnom lyžo-
vaní, a podobne.

8) Nezabudnite, že opaľova-
cí krém by nemal byť aplikova-
ný ako bežné kozmetické krémy. 
Najmä v prvých dňoch je lepšie, 
ak vytvára na pokožke veľko-
rysý f ilm. Odborníci odporúča-
jú používať na každú apliká-
ciu 35 g produktu, čo zodpovedá 
asi 6 čajovým lyžičkám krému, 
a tiež poukazujú na to, aké je 
zbytočné, ak aj nie škodlivé, dl-
hé vtieranie a masírovanie prí-
pravku na opaľovanie.

9) Nezabudnite, že ako pokož-
ka, tak aj vaše vlasy, by mali 
byť riadne chránené.

10) Bezprostredne po kúpaní a 
vždy na konci dňa, sa osprchujte 
pitnou vodou, aby sa odstránili 
stopy morskej soli alebo chlóru z 
pokožky a vlasov.

11) Všetky tieto opatrenia je po-
trebné zdôrazniť najmä v prí-
pade detí, ktorým síce veľmi 
prospieva helioterapia, ale vy-
žadujú si osobitnú pozornosť. 

RADY
PRE DOKONALÉ 

OPÁLENIE

Slnko je jedným z najlepších 
priateľov našej krásy, nášho 
zdravia a našej fyzickej kon-
dície. Jeho energia je euforizu-
júca a povzbudzujúca. Treba si 
ho ale vedieť užívať inteligent-
ne, aby sme zabránili malým 
nepríjemnostiam, ktoré všet-
ci poznáme, a aj veľkým ka-
tastrofám, ako napríklad pred-
časnému starnutiu pokožky, za 
ktorého hlavnú príčinu sa po-
važuje nezmyselné vystavenie 
sa slnku bez náležitej ochrany.
Alarm, ktorý sa šíri v posled-
ných rokoch v dôsledku vzniku 
dier v ozónovej vrstve obklopu-
júcej Zem, by nás mal všetkých 
presvedčiť o tom, aké je dôležité 
zachovávať si opatrný prístup, 
zhodnotiť svoj fototyp, ročné 
obdobie, zemepisnú šírku oblas-
ti a možnosť náležitej ochrany 
skôr, než sa vystavíme teplu a 
lúčom boha Slnka!
Pre čo najlepšie užitie si slneč-
ných lúčov, bez nadmerného 
preháňania či úplného odmie-
tania, sa môžeme spoľahnúť na 
náš zdravý rozum a na účinné 
a bezpečné prípravky.
Skôr, než začneme hovoriť o 
našich prípravkoch na opaľo-
vanie, by sme radi pripomenu-
li pravidlá ideálneho „kódexu 
správania sa na slnku“.

1) Kategoricky, za každú cenu, 

172

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   172Catalogo_Slovacchia_2017.indd   172 14/06/18   10:3714/06/18   10:37



Catalogo_Slovacchia_2017.indd   173Catalogo_Slovacchia_2017.indd   173 14/06/18   10:3714/06/18   10:37



žujú iba a výlučne tie, ktoré 
poskytujú ochranu pred UVB 
a UVA žiarením vyššiu ako 6. 
Preto spoločnosť L’Erbolario 
modif ikovala zloženia všet-
kých svojich prípravkov na opa-
ľovanie, ktorých SPF bolo dote-
raz nižšie ako 6.
Európska komisia okrem toho 
uznáva medzinárodnú metódu 
faktora na ochranu pred slneč-
ným žiarením (International 
Sun Protection Factor Method) 
za jedinú metódu na určenie in-
dexov ochrany a vyzýva všet-
kých výrobcov, aby dodržia-
vali túto jasnú a schematickú 
klasif ikáciu. Podľa nej musia 
byť všetky ochranné príprav-
ky na opaľovanie rozdelené do 
4 rôznych skupín. Každá pred-
stavuje väčšie či menšie schop-
nosti tienenia podľa nasledujú-
cej tabuľky:

Kategórie Indexy SPF

Nízka ochrana 6
 10

Stredná ochrana 15
 20
 25

Vysoká ochrana 30
 50

Veľmi vysoká ochrana50+

Na každom z balení opaľo-
vacích prípravkov spoločnos-
ti L’Erbolario (okrem supero-
paľovacej masti a prípravku 
Aquasole “slnečná voda”, kto-
ré neobsahujú f iltre, a preto sú 
považované iba za podporu na 
hydratáciu a výživu pokožky 
počas hodín expozície) je uve-

Na slnku by vždy mali no-
siť klobúčik a slnečné okuliare. 
Podľa mnohých dermatológov 
by mali byť malé deti dokonca 
chránené bavlnenými tričkami 
a v každom prípade v nekry-
tých zónach prípravkom s vy-
sokým indexom ochrany. Ak sú 
deti ešte veľmi maličké, najmä 
novorodenci, nesmú byť nikdy 
vystavované priamemu slneč-
nému žiareniu.

OCHRANNÝ FAKTOR

Prípravky na opaľovanie spo-
ločnosti L’Erbolario boli na-
vrhnuté našim výskumným a 
vývojovým laboratóriom tak, 
aby zabezpečovali primerané 
f iltrovanie UVA a UVB žia-
renia a blokovali škodlivé lú-
če. Umožňujú tak získať dob-
ré opálenie a zároveň poskytujú 
optimálnu ochranu.
Považujeme za potrebné ob-
jasniť metódu def inovania 
SPF (Sun Protection Factor = 
Ochranný faktor pred slnečným 
žiarením).
V súlade s najprísnejšími para-
metrami, pre zabezpečenie dô-
veryhodnosti a korektnosti vo 
vzťahoch so zákazníkmi, spo-
ločnosť L’Erbolario ihneď pri-
stúpila na odporúčania Európ-
skej komisie, týkajúce sa úpravy 
indexov slnečnej ochrany. Pod-
ľa týchto odporúčaní sa za prí-
pravky na opaľovanie pova-

dené číslo, označujúce zarade-
nie do danej kategórie od 6 do 
50+. Indikuje schopnosť výrob-
ku blokovať, pohltiť, či „uha-
siť“, ako sa vyjadrujú odborní-
ci, UVB aj UVA lúče.
Prítomnosť symbolu na každej 
krabičke, či flaštičke našich opa-
ľovacích prípravkov tiež po-
tvrdzuje, že prípravok spĺňa 
požiadavky Európskej komisie, 
t.j. zaručuje tieniacu ochranu 
pred UVA lúčmi zhodnú s 1/3 
celkového ochranného faktora 
(napríklad, ochranný faktor 30 
zaistí ochranný tieniaci účinok 
proti UVA lúčom, rovnajúci sa, 
alebo väčší ako 10).

PRÍPRAVKY 
ZAMERANÉ NA 

NAJLEPŠIE 

ZACHYTENIE 
SLNEČNÉHO 

ŽIARENIA

Spoločnosť L’Erbolario ponú-
ka účinné prípravky, určené pre 
rôzne fototypy, alebo pre rôz-
ne doby expozície, prípravky, 
ktoré:

• obsahujú mimoriadne účinné 
prírodné hydratačné, vyživujú-
ce, zmäkčujúce zložky;

• umožňujú príjemnú a poho-
dlnú aplikáciu;

• poskytujú maximálnu ochra-
nu;

• zmierňujú škodlivé účinky sl-
nečného žiarenia zodpovedného 
za predčasné starnutie pokožky.
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Slnko 
Ochranný balzam na 
pery
SPF 50+
S ryžovým voskom & 
nechtíkom 
Neviditeľná, veľmi vysoká 
ochrana

Na slnku a vo vetre si aj pery 
vyžadujú osobitnú pozornosť, 
aby nevysychali a nepopras-
kali. Výťažok z nechtíka, ry-
žový vosk, makadamový a joj-
obový olej a bambucké maslo 
spolu s filtrami s vysokou 
ochranou proti slnečnému 
žiareniu zabezpečujú perám 
na opálenej tvári mäkkosť, 
zdravú ružovú farbu, defino-
vané črty a aj ochranu pred 
predčasným starnutím. 
Veľmi vysoká ochrana
✹ SPF 50+ 

Slnko
Ochranná tyčinka 
SPF 50+
S ryžovým voskom & 
makadamiou
Neviditeľná, veľmi vysoká 
ochrana

Originálna kozmetická forma 
na extrémnu ochranu proti sl-
nečnému žiareniu je praktic-
ká a flexibilná, zanecháva po-
kožku zamatovo hebkú ako 
najvycibrenejšie kozmetické 
krémy! Opakovane nanesená 
na najcitlivejšie oblasti tvá-
re alebo tela, ktoré majú byť 
chránené, zostane úplne ne-
viditeľná. Diskrétne zabez-
pečuje najúčinnejšiu ochra-

nu, kým jej bohaté hydratačné 
a antioxidačné zložky držia 
stráž nad budúcou krásou. 
Veľmi vysoká ochrana
✹ SPF 50+

Ochranný krém 
s výťažkom z 
kalifornského maku
SPF 50+
Na tvár & telo 
Vodeodolný

Krém veľmi príjemnej kon-
zistencie oblieka do pohod-
lia svoju vynikajúcu účinnosť. 
Veľmi ľahko sa rozotiera na 
celú pokožku, ktorá potrebu-
je byť najviac chránená pred 
UVA a UVB lúčmi. 
Je navrhnutý pre svetlú a cit-
livú pokožku a pokožku so 
sklonom k začernaniu a je 
ideálny na prvé dni na sln-
ku a aj pre deti. Odporúča sa 
všetkým, obzvlášť keď je po-
stavenie slnka a ročné obdo-

bie agresívne. 
V jeho bohatom zložení je 
ochranný efekt zabezpečený 
výdatnou ponukou rôznych 
filtrov, ako je napríklad výťa-
žok z kalifornského maku a 
jemný, hydratačný a osviežu-
júci gél z aloe vera. Nejde te-
da iba o vynikajúci ochranný 
krém, ale aj o skutočnú sta-
rostlivosť o krásu tváre a tela, 
ktorá pomáha udržať kvalitu 
pokožky nedotknutú.
Veľmi vysoká ochrana
✹ SPF 50+

Slniečko
Detský ochranný krém 
na tvár & telo
S nechtíkom & olejom z 
broskyňových jadier 
Vodeodolný

Keď sa kúpanie v mori sta-
ne nekonečným objavovaním 
prvých vĺn... keď si vlastný 
hrad z piesku, už oplotený 
sypkým múrom, vyžaduje ešte 
ďalšiu novú týčiacu sa vežič-
ku... keď sa kotrmelce a na-
háňačky opakujú až do straty 

175

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   175Catalogo_Slovacchia_2017.indd   175 14/06/18   10:3714/06/18   10:37



dychu na rozsiahlych hor-
ských lúkach až po podráž-
dené zvonce pasúcich sa kôz... 
vtedy príde na rad tento prí-
pravok, nevyhnutný pre po-
kožku detí. Dobre ju podpo-
rí a chráni pred nepretržitým 
pohládzaním slnečných lúčov. 
Detský ochranný krém Sl-
niečko s SPF 50+ je vždy spo-
ľahlivým a cenným spojen-
com pre pokoj každej matky. 
Jeho vysoká ochranná účin-
nosť proti UVA a UVB žia-
reniu je zabezpečená dvoma 
odlišnými filtrami (gamaory-
zanolom, získaným z oleja ry-
žových otrúb a nezmydelni-
teľnými frakciami olivového 
oleja). Zvláčňujúci, zmäkču-
júci a ochranný účinok po-
chádza zo súboru mnohých 
zložiek, vybraných pre ich 
jemnosť. Medzi nimi vyni-
ká výťažok z nechtíka a olej z 
broskyňových jadier. To všet-
ko v znamení najväčšej cit-

livosti, ktorú si vždy zaslúži 
každé dieťa. 
Veľmi vysoká ochrana
✹ SPF 50+

Slnko 
Ochranný sprej 
Neviditeľný závoj
S olejmi z f igovníka indického 
a púštnej datle

Solárny sprej “Neviditeľ-
ný závoj” ponúka vynikajú-
cu ochranu a je veľmi prak-
tický. Po nastriekaní mnohé 
nehmatateľné kvapôčky vy-
tvoria na pokožke neviditeľný 
závoj, ktorý aj citlivej pokožke 
prinesie príjemný pocit a ne-
zanechá stopy. Je to zásluhou 
olejov z figovníka indické-
ho a púštnej datle. Dodávajú 
pokožke výživu a alfabisabol 
zjemňuje a osviežuje. 
Vysoká ochrana 
✹ SPF 50

Slniečko
Detský ochranný krém 
na tvár & telo
S olejom z broskyňových jadier 
& maslom zo sladkých mandlí 
Vodeodolný

Jemný opaľovací prípravok 
výborne chráni detskú pokož-
ku. Aby dlhé hravé dni de-
tí na slnku prebehli pokojne, 
detský krém Slniečko využíva 
najúčinnejšie ochranné zlož-
ky. Začína pri tradičných ne-
zmydelniteľných častiach oli-
vového a avokádového oleja 
a pokračuje originálnym se-
zamovým olejom. Sprevádza 
ich rozmanitý a účinný kom-
plex prírodných vyživujúcich, 
upokojujúcich a ochranných 
látok, medzi ktorými vyni-
ká maslo zo sladkých mandlí 
a oleje z broskyňových jadier 

NOVINKA
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a ryžových klíčkov. Prípra-
vok sa ľahko rozotiera, po-
stačí niekoľko jemných po-
hladení! Je to veľmi dôležité, 
pretože rituál natierania tre-
ba opakovať niekoľkokrát v 
priebehu dňa, takmer každú 
hodinu a po každom kúpaní a 
sprchovaní, aj napriek výbor-
nej odolnosti krému voči vo-
de. V prípade detí prevencia 
nie je nikdy dostačujúca! Na-
opak, odporúčame vám zno-
vu si pozorne prečítať našich 
„desatoro“ v úvode. Vďaka 
detskému ochrannému kré-
mu a vašej starostlivosti si 
môžete byť istí, že nežná po-
kožka vášho dieťatka si ucho-
vá ako spomienku na leto len 
krásnu zlatistú farbu. 
Vysoká ochrana 
✹ SPF 30

Slnko
Ochranný krém s 
karotkou, sezamom & 
bambuckým maslom
Pre veľmi citlivú pokožku

Krém na citlivú pokožku je 
určený na použitie pri inten-
zívnych slnečných podmien-
kach (pri mori a na horách) 
a na prvé expozície na slnku. 
Odporúča sa tiež na detskú 
pokožku, je ideálny na tvár a 
hrudník, optimálny pre celé 
telo. Obsahuje silné vyživu-
júce oleje, účinne chráni pred 
UVA a UVB žiarením, pôsobí 
preventívne proti tvorbe vrá-
sok, udržiava pokožku hebkú 
a pružnú.
Vysoká ochrana
✹ SPF 30

Slnko
Ochranný sprej
S arganovým olejom a 
výťažkom z goji
Vodeodolný

Tento ochranný sprej na opa-
ľovanie jednoduchým gestom 
ponúka pokožke vynikajúce 
účinky organického argano-
vého oleja proti starnutiu. Je-
ho antioxidačná sila sa v tejto 
receptúre spája s organickým 
výťažkom z goji, ktorý posky-
tuje bohatý prísun vitamínov. 
Výborne chránená pokožka 
nadobudne prírodnú zlati-
stú farbu a zachová si mla-
distvý jas.
Vysoká ochrana
✹ SPF 30
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otrúb). Poskytuje hĺbkovú dl-
hotrvajú cu hydratáciu, ktorá 
neutralizuje účinky vysúšania 
(bambucké maslo, makada-
mia, aloe). Zaisťuje dostatoč-
ný prísun vitamínu E (z ole-
ja z ryžových otrúb), pôsobí 
proti tvorbe voľných radiká-
lov a napomáha predchádzať 
začervenaniu a popraskaniu 
(komplex kyseliny glycyrrhe-
tinovej zo sladkého drievka). 
Obsahuje špecifický stredný 
filter, pokiaľ ide o UVB lú-
če (ktoré v žiadnom prípade 
neprekračujú stredné vrstvy 
epidermy a stimuláciou me-
lanínu podporujú opá lenie) 
a tvorí bariéru proti UVA lú-
čom. Tie naopak vždy, aj po 

Slnko
Ochranný krém na 
tvár 
s aloe vera & 
makadamiou 
Proti starnutiu pleti

Tento špecifický krém s účin-
kom proti starnutiu je veno-
vaný tým, ktorí obľubujú zla-
tistý pozdrav slnka na svojej 
tvári, ale chcú uvážlivo zabrá-
niť jeho negatívnemu vply-
vu na mladistvosť a kvali-
tu pokožky. Zaisťuje strednú 
úroveň ochrany vďaka bo-
hatému spektru prítomných 
prírodných filtrov (aloe, sla-
mienka, deriváty z ryžových 

dosiahnutí opálenia, preni-
kajú do hĺbky a spôsobujú 
predčasné starnutie pokož-
ky. Je vhodný pre všetky ty-
py pokožky. 
Stredná ochrana
✹ SPF 25

Slnko
Ochranné sérum
na tvár & telo
s arganovým olejom & 
vitamínom E
Proti starnutiu pokožky
Vodeodolné

Príjemné a praktické sérum 
sa zrodilo pre uľahčenie po-
bytu na pláži, ako spoľahlivý 
spojenec všetkých typov po-
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kožky. Môže sa stať „opaľo-
vákom“ na celé leto pre svet-
lú a citlivú pokožku, ak už 
prijala prvú dávku opálenia. 
Jantárovú a robustnú pokož-
ku, ktorá sa nemusí obávať 
teplých pohladení slnečný-
mi lúčmi, môže sprevádzať 
od prvých expozícií, aj keď sa 
vždy odporúča nespoliehať sa 
na prípravky s veľmi nízkym 
ochranným faktorom.
Ochranné sérum, bohaté 
na hydratačné, vyživujúce a 
ochranné zložky, má vyni-
kajúce účinky proti starnu-
tiu. Vychádzajú z inovatívnej 
kombinácie najaktívnejších 
molekúl sezamového oleja a 
oleja z pšeničných klíčkov, 
získaných molekulárnou des-
tiláciou a spoločne sa vyzna-
čujúcich najvyššou ochrannou 
schopnosťou pred škodlivými 
účinkami UVA žiarenia. 
Stredná ochrana
✹ SPF 20

Slnko
Ochranný krém 
urýchľujúci opálenie
s jojobovým olejom
Na urýchlenie opálenia

Ochranný krém uľahču-
je život spríjemnením prvej 
schôdzky so slnkom a let-
nej dovolenky! Využíva mi-
moriadny rastlinný urýchľo-
vač opálenia, ktorý pomáha 
„dozretiu“ melanínu, jeho 
„vyplávaniu“ na povrch po-
kožky a úplne prirodzeným 
spôsobom stimuluje biologic-
ký systém zameraný na jeho 

tvorbu. Spája sa so zvláčňu-
júcimi účinkami jojobového 
a olivového oleja, zabezpe-
čuje pružnosť a vláčnosť po-
kožky. Pri pravidelnom po-
užívaní už pred dovolenkou, 
umožňuje tento krém zís-
kať pri minimálnej expozí-
cii na slnku krásnu pleť, ktorá 
vás po príchode na pláž ušet-
rí od nepríjemného vzhľa-
du poslednej „bledule“. Stane 
sa najprirodzenejšou a najú-
činnejšou ochranou pokož-
ky, pripravenej na čo najlepšie 
opálenie! Krém s jojobovým 
olejom, používaný v posled-
ných dňoch dovolenky, slú-
ži na uchovanie a predĺženie 
opálenia.
Stredná ochrana
✹ SPF 15

Slnko
Ochranný krém na 
tvár urýchľujúci 
opálenie s 
amarantovým olejom 
Na urýchlenie & maximálne 
zvýraznenie opálenia
Vodeodolný

Charakteristickou zložkou 
tohto krému je olej z drob-
ných semienok červenkastých 
kláskov amarantu (láskavec), s 
dobrou schopnosťou chrániť 
pred UVA žiarením, spoloč-
ne s klasickým gamaoryzano-
lom so základným ochran-
ným účinkom.
Jeho zvláštnosťou je však aj 
to, že práve tento rastlinný 
olej je najpríbuznejší zloženiu 
lipidov na povrchu epidermy. 

A preto aktívne spolupracuje 
s mnohými ďalšími účinný-
mi zložkami (avokádový olej, 
čistená frakcia zo sójových 
bôbov a peptidov ryže, ne-
zmydelniteľná časť olivové-
ho oleja, estery z jojobového 
vosku). Elastizujúce, zvláč-
ňujúce a antiradikálové vlast-
nosti robia z tohto ochranné-
ho prípravku na opaľovanie 
dokonalý a bohatý hydratač-
ný a vyživujúci denný krém.
Nízka ochrana
✹ SPF 10

Slnko
Ochranné mlieko s 
karotkou, jojobou & 
orechom
Podporuje opálenie & 
hydratuje

Zo svojej hlavnej zložky, 
mrkvy karotky, toto mlieko 
ťaží schopnosť podporovať 
intenzitu a trvácnosť opále-
nia. Je však ešte jednoduchšie 
a rýchlejšie použiteľné, preto-
že pokožku nemastí a rýchlo 
sa vstrebáva.
Vďaka účinnému hydratač-
nému komplexu, ktorý ho 
obohacuje, a vďaka pozoru-
hodným osviežujúcim vlast-
nostiam jojobového oleja a 
výťažku z nechtíka, zanechá-
va pokožku hebkú a pružnú i 
po dlhšom opaľovaní. Je pre-
to ideálnym prípravkom na 
citlivú pokožku v druhej fáze 
opaľovania.
Nízka ochrana
✹ SPF 10
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Slnko
Ochranný elastizujúci 
olej s nechtíkom, 
jojobou & orechom
Urýchľuje a zintenzívňuje 
opálenie 

Vynikajúci prípravok na rých-
le a mimoriadne intenzív-
ne opálenie je venovaný tým 
šťastlivcom, ktorých pokožka 
sa„kamaráti“ so slnkom, ale-
bo ktorí sú už v druhej fáze 
opaľovania.
Jojobový olej a výťažok z 
nechtíka vynikajúco vyživu-
jú a hydratujú pokožku. Ich 
pozoruhodné elastizujúce a 
spevňujúce schopnosti sa spá-
jajú s vlastnosťami ostatných 
cenných zložiek. Vyniká vita-
mín E, známy vitamín krásy, 
a vitamín B5 vo forme pan-
tenyltriacetátu, ktorý tvorí 
komplex, vysoko oceňovaný 
výskumom pre svoje mimo-
riadne upokojujúce a spevňu-
júce vlastnosti.
Vďaka novej technológii čis-
tenia má olej ľahký, prchavý 
charakter, ktorý zjednodušu-
je aplikáciu a vyhýba sa ob-
vyklým nedostatkom: nemas-
tí, nefarbí a nepôsobí na tele 
klzko a predovšetkým nele-
pí piesok.
Nízka ochrana 
✹ SPF 6

Slnko
Olej Slnečný závoj
S monoi & kokosovým olejom 
Ochranný olej na vlasy

Aby sme sa po príchode z do-

volenky mohli chváliť okrem 
závideniahodného opálenia aj 
zdravými lesklými vlasmi, je 
nevyhnutné na vlasy nezabú-
dať a venovať im adekvátnu 
ochranu a starostlivosť. 
Tento olej, ľahký a nehmata-
teľný ako závoj, je bohatý na 
vyživujúce a zmäkčujúce lát-
ky. Bez zbytočného mastenia 
a zaťaženia vlasov predstavu-
je cenný ochranný štít pro-
ti ich poškodeniu, zachlpate-
niu a vysúšaniu spôsobenému 
vetrom, slnkom a soľou. 
Nízka ochrana
✹ SPF 10

Slnko
Superopaľovacia masť
S karotkou, so šupkou z 
vlašského orecha & aloe
Bez f iltrov

Superopaľovacia masť je ur-
čená tým, ktorí majú odol-
nú snedú pokožku a nemusia 
sa obávať slnka, a tým, kto-
rí chcú čo najviac zosilniť už 
nadobudnuté opálenie. Bez 
slnečných filtrov, avšak boha-
tá na vyživujúce a zmäkčujúce 
zložky, zaisťuje masť pohod-
lie a žiarivosť pokožke počas 
slnenia a aj po ňom.
Rovnomerne masť rozotrite 
po celom tele a jemne vma-
sírujte: Pokožka bude ihneď 
jemná, hebká, lesklá, jej fareb-
ný odtieň bude zdôraznený a 
posilnený prítomnosťou vý-
ťažku zo zelenej šupky vlaš-
ského orecha a oleja z karot-
kovej mrkvy.
Masť je vodeodolná, ale je 

vhodné obnoviť jej náter po 
kúpaní.

Slnko
Sprchový gel po 
opaľovaní
Predlžuje opálenie, pôsobí 
proti vyblednutiu
S karotkou & orechovou 
šupkou

Voňavý gel je uvoľňujúcim 
spoločníkom počas pobytu 
na slnku, alebo uzatvárajú-
ca bodka za prázdninovým 
dňom. Použitie sprchového 
gelu po opaľovaní sa stáva 
dôležitým zvykom pre za-
chovanie neporušenej pokož-
ky. Odstraňuje zvyšky piesku, 
soli, nečistoty a zároveň „ne-
vymyje“ vaše opálenie.
Je to sprchový gel vytvorený 
špeciálne pre tento účel. Jeho 
základ tvoria jemné, ale účin-
né čistiace zložky, získané z 
kokosu a ovsa,s nízkou peni-
vosťou. Zabraňujú nadmer-
nému odlupovaniu pokož-
ky a následnému vyblednutiu 
opálenia. Prírodné výťažky 
zo šupky vlašského orecha a 
z karotky v kombinácii s li-
poaminokyselinovým aktivá-
torom opálenia vedia naopak 
zafixovať, zvýrazniť a predĺžiť 
vaše opálenie.
Sprchový gel po opaľovaní je 
tiež cenným pomocníkom po 
návrate do mesta, keď znovu 
zapadnete do kolobehu kaž-
dodenného života, ale chce-
te si čo najdlhšie zachovať 
krásne sfarbenie z dovolen-
kových dní.
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Slnko
Šampón po opaľovaní
s výťažkami z mandlí, 
ľanu & amarantu
Zmierňuje negatívne účinky 
slnka, chlóru a soli

Šampón po opaľovaní obsa-
huje súbor vybraných mimo-
riadne účinných zložiek pro-
ti vysúšaniu vlasov vetrom, 
slnkom a slaným vzduchom. 
Povrchovo aktívny mandľo-
vý olej, kvarternizovaný med 
a povrchovo aktívny slnečni-
cový olej sa spájajú a vytvárajú 
vysoko účinný, ale jemný čis-
tiaci prípravok. Okrem toho, 
výťažok zo sladkých mandlí 
dodáva vlasom objem a heb-
kosť. Výťažok z ľanu sa roz-
prestrie na povrchu vlasov 
ako tenká ochranná vrstva a 
extrakt z amarantu hydratu-
je a upokojuje vlasovú pokož-
ku. To všetko preto, aby vlasy 
získali od slnka a pobytu pod 
holým nebom iba a výlučne 
lesk a oživenie. 

Slniečko
Detský upokojujúci a 
zmäkčujúci krém po 
opaľovaní
S ryžou, slezom & ovsom

Každý deň vášho dieťatka pri 
mori, na slnku a na pláži sa 
vďaka tomuto sviežemu ľah-
kému upokojujúcemu krému 
po opaľovaní ukončí pokoj-
ne. Každou aplikáciou jem-
né účinné zložky, získané zo 
slezu, ryže a ovsa, zmiernia 
a upokoja akékoľvek začer-

venanie či nepríjemné poci-
ty, spôsobené slnením. Oleje 
z olivy a babasu ihneď pri-
navrátia pokožke vášho die-
ťaťa, ktoré sa určite zabávalo 
čľapkaním v mori, nekoneč-
ným potápaním, či horúcimi 
zábalmi v piesku, jemnosť a 
hladkosť. 

Slnko
Krém po opaľovaní 
s peľom kvetov & 
rastlinnými proteínmi 
Upokojujúci & osviežujúci 

Bezprostredne po osprchova-
ní naneste trochu prípravku 
po opaľovaní: vďaka účinnos-
ti svojich prírodných zložiek 
prinavráti pružnosť a svie-
žosť dehydratovanej pokož-
ke a krásne zvýrazní opálenie. 
Upokojujúci a osviežujú-
ci, absolútne nemastný krém 
vám pomôže získať pevnej-
šiu, sviežejšiu a mladistvejšiu 
pokožku.

Slnko
Osviežujúci krém
po opaľovaní
S výťažkami z mäty vodnej 
a uhorky

Obnovuje pokožku tela po 
každom pobyte na slnku. 
Tento krém po opaľovaní, 
príjemný pri aplikácii a mier-
ne parfumovaný, ťaží z kom-
binácie aktívnych zložiek vy-
braných pre svoje hydratačné 
a zmäkčujúce vlastnosti. Naj-
skôr výťažok z mäty vodnej a 
výťažok z uhorky zaručia po-

kožke príjemný pocit svie-
žosti a obnovy. Potom olej z 
ryžových otrúb dodá výži-
vu a pružnosť. Steroly z gra-
nátového jablka hydratujú a 
posilňujú ochrannú bariéru 
pokožky. Hydratačný a osvie-
žujúci komplex alfabisabolo-
lu zvhlčí pokožku a vynikajú-
co ju zjemní.

Slnko
Zvláčňujúce sérum 
po opaľovaní na tvár 
a telo
S bambuckým maslom, 
arganovým olejom & 
bielkovinami z quinoa 
Prípravok do tieňa, na 
odpočinok, zotavenie.

Keď je, po eufórii zo slnka, 
čas na odpočinok, pokožka 
si vyžaduje osobitnú pozor-
nosť. Vyprahnutá od UVA a 
UVB lúčov, prehriata infra-
červenými lúčmi, skúšaná a 
namáhaná intenzívnym svet-
lom, vetrom, soľou, vrúcne tú-
ži po výžive, hydratácii a jem-
nosti a po opätovnom získaní 
svojej pružnosti a rovnováhy. 
Veľkoryso jej ponúknite sé-
rum po opaľovaní.
Obsahuje mimoriadne rôz-
norodý tím až 12 rastlinných 
účinných zložiek, spomedzi 
ktorých vyniká bambucké 
maslo, arganový olej a biel-
koviny z quinoa (mrlík čil-
ský). Sérum bude okamžite 
schopné:
1 - obnoviť správny stupeň 
hydratácie pokožky, 
2 - vyživiť ju do hĺbky, zaistiť 
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mäkkosť a odvrátiť nebezpe-
čenstvo odlupovania,
3 - posilniť obranné mecha-
nizmy a pripraviť ju na zaťa-
ženie nasledujúcich dní.
To všetko zvláda v prospech 
ešte žiarivejšieho opálenia.
V oblastiach, kde koža „ťahá“ 
najviac, alebo je veľmi začer-
venaná, môže sérum poslúžiť 
ako zábal alebo maska.

Slnko
Rozjasňujúci krém po 
opaľovaní
S mangovým olejom, 
kakaovým maslom a aloe vera
Zjemňujúci telový krém po 
opaľovaní

Leto vašej pokožky bude žia-
rivejšie vďaka tomuto telo-
vému krému po opaľovaní s 
ľahkou jemnou konzisten-
ciou.
Vo svetle zapadajúceho sln-
ka alebo pod bledými me-
sačnými lúčmi sa čiastočky 
sľudy na pokožke rozsvietia 
ako malé hviezdičky, rozžiaria 
jantárové tóny vášho opálenia 
a zdôraznia každý váš pohyb 
prchavým ligotaním. Vzácne 
aktívne zložky ako mango-
vý olej, kakaové maslo a gél z 
aloe vera preberú, vďaka svo-
jim významným antioxidač-
ným a ochranným účinkom, 
starostlivosť o sviežosť po-
kožky. Bambucké maslo a oli-

vový a mangový olej ju dobre 
vyživia a hydratujú.’

Rozžiarujúca 
ochranná hlinka
S výťažkami z kurkumy a zo 
slnečnicových kvetov

Rozžiarujúca ochranná hlin-
ka na opaľovanie je no-
vý kompaktný púder, ktorý 
dodáva pleti zdravý žiarivý 
vzhľad. Používa sa počas naj-
teplejších mesiacov, aj na plá-

ži, na zvýraznenie opálenia, 
alebo v zime na pripomenutie 
si zlatistého sfarbenia z leta. 
Zjednocuje pleť a ochraňu-
je ju pred škodlivými vplyvmi 
UV lúčov, dodáva jej hebkosť 
a jas, lesk maličkých častíc 
sľudy prítomných v receptúre. 
Prináša tvári prirodzené opá-
lené sfarbenie v každom roč-
nom období.
Stredná ochrana
✹ SPF 15
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Slnko
Ochranné sérum
proti starnutiu
Pred & Po
Pripravuje & zvýrazňuje 
opálenie
S výťažkom z dužiny 
červeného melóna Kalahari & 
amarantovým olejom

Niekoľko kvapiek séra pred 
vystavením sa slnečným lú-
čom umožní pokožke tvá-
re pripraviť sa na stretnutie s 
nimi. Rýchla aplikácia po sl-
není pomôže pokožke znovu 
nájsť svoju sviežosť a hydratá-
ciu. Neuveriteľné zoskupenie 
antioxidačných a ochranných 
účinných zložiek maximálne 
obmedzuje tvorbu voľných 
radikálov, zodpovedných za 
predčasné starnutie pokožky. 
Kyselina lipoamínová urých-
lene podporuje dosiahnutie 
vytúženého opálenia.

Slnko
Samoopaľovací krém
na tvár a telo
So šťavou z manga, 
erytrulózou a organickým 
slnečnicovým olejom
Efekt zlatistého opálenia

S pomocou tohto samoo-
paľovacieho krému pokož-
ka ochotne odieva prirodze-
nú zlatistú farbu po celý rok. 
Krém využíva cielený úči-
nok rastlinných ingrediencií. 
V tomto prípravku posled-
nej generácie sú uzavreté dve 
inovatívne rastlinné suroviny 
získané biotechnologickými 
metódami: dihydroxyacetón 
a erytrulóza. 
Tieto účinné látky reagujú s 
aminokyselinami epidermy a 
dávajú postupne život priro-
dzenému hnedému sfarbeniu 
tkanív. Opálený efekt, kto-
rý sa dosiahne postupne, bu-
de ešte zreteľnejší a atraktív-
nejší vďaka zjednocujúcemu 
zásahu troch vzácnych olejov, 

uzavretých v tejto inovatívnej 
receptúre. Organický slneč-
nicový olej dodáva pružnosť, 
olej babasu zjemňuje a olej zo 
semien melóna Kalahari po-
kožku spevňuje. 

Pripomíname tiež denný ple-
ťový krém línie Algadetox, BB 
krém s kyselinou hyalurono-
vou s SPF 15  a pleťový CC 
krém (odtieň karamel a med) 
SPF 20  
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Vkatalógu spoločnosti L’Erbolario nemohli 
chýbať svieže, kvetinové či balzamické vô-

ne, určené na spríjemnenie atmosféry vašich izieb. 
Chceli sme Vám v každom ročnom období dopriať 
imaginárny výhľad do voňavej záhrady so sladký-
mi lúkami a temnými lesmi v diaľke.
A keďže Vám chceme pomôcť zabudnúť na cigare-
tový dym, nie vždy príjemné kuchynské arómy a 
na ten neurčitý pach zatvorených priestorov, kto-
rý často so sebou prináša vykurovanie, ponúkame 
Vám malú zbierku bylín, drevín, kvetov a esencií. 
Z času na čas tak roztvoríte okná do záhonu ruží, 
orgovánových kríkov, do živého plota zo zimole-
zu či balzamického upokojujúceho vánku hustého 
jedľového lesa.

Pre domácnosť
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PARF UMOVANÉ VRECÚŠKA

Lavanda

Mughetto

Ortensia

Osmanthus

Papavero Soave

Rosa

3 Rosa

DO ŠATNÍKOV

Záhrada pre detičky

Dediči stáročnej tradície, 
dnes, tak ako aj v minulosti, 
vnášajú do vašich domovov 
nádych rafinovaného dobrého 
vkusu. Parfumované vrecúš-
ka spoločnosti L’Erbolario sú 
k dispozícii v dvoch veľkos-
tiach, prvá pre šatníky a skri-
ne a druhá do zásuviek, v na-
sledujúcich vôňach.

DO ZÁSUVIEK

Accordo Arancio

Accordo Viola

Camelia

Caprifoglio

Frutto della Passione

Ginepro Nero

Iris

186

Catalogo_Slovacchia_2017.indd   186Catalogo_Slovacchia_2017.indd   186 14/06/18   10:3814/06/18   10:38



Fiore dell’Onda

Frutto della Passione

Gelsomino Indiano

Ginepro Nero

Indaco

Iris

Legni Fruttati 

Lillà Lillà

Ortensia

Osmanthus

Peonie

Accordo Arancio

Ambraliquida 

Camelia

Citrus

VÔŇE PRE PARF UMOVANÉ 
T YČINKY

Parfumované drevené tyčin-
ky sú elegantnou dekoráciou 
interiéru a zároveň praktic-
kými osviežovačmi vzduchu. 
Bez nutnosti zapáliť plamie-
nok, teda neustále, dokonca aj 
vo vašej neprítomnosti, uvoľ-
ňujú do vzduchu jemnú vô-
ňu, ktorá bude bdieť nad va-
šou spokojnosťou a sviežosťou 
prostredia.

NOVINKA

NOVINKA
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Spoločnosť L’Erbolario je hrdá na kvalitu svo-
jich výrobkov a na úsilie, zamerané na ne-

ustále zlepšovanie. Nachádzanie stále novších vy-
užití pokladov, ktoré ukrýva príroda, pohlcuje veľa 
energie.
Spoločnosť L’Erbolario je tiež presvedčená, že „ele-
gantný šat“ má svoj význam, a preto odjakživa 
venuje osobitnú pozornosť obalom. Výsledkom sú, 
ako veríme, veľmi milé balenia, ktoré sa často stá-
vajú voňavými darčekmi. Pre ich najlepšie ucho-
vanie tu máme teda vrecúška, škatuľky, krabičky, 
krabice, ktoré musia zvádzať ešte skôr, než budú 
otvorené.

Pre vaše darčeky
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PREČO VYBRAŤ 
DARČEK OD 

L’ERBOLARIO?

Hlavne preto, že krémy, vody, 
parfumy sa rodia zo šťastného 
spojenia bylinkárskej múdrosti, 
preverenej stáročiami a vlast-
nej vedeckej prísnosti modernej 
kozmetológie.
Môžete si byť istí, že podaruje-
te zdravie a krásu, jednoducho 
prisľúbite zrnko šťastia!

S viac ako 500 rôznymi prí-
pravkami sú potom možnosti 
voľby a kombinácie nekonečné.

Je jednoduché uspokojiť všetky 
chute a aj rešpektovať plánova-
né výdavky.

Môžete sa zabaviť svojou 
predstavivosťou. Ktoré prí-
pravky asi najviac ocení váš 
športovo a dynamicky založe-

alebo podľa vône (osmanthus, 
čierna borievka, jazmín, kosa-
tec, kamélia, sladký mak) alebo 
jednoducho výberom a kombi-
náciou najobľúbenejších výrob-
kov: efekt patchwork bude tiež 
pôsobivý. 

Línie sú skutočne bohaté a mô-
žete sa s nimi rozmanito po-
hrať, napríklad zladením pro-
duktov jednej vône: mydla, 
sprchového gelu, vonného oleja, 
púdra, parfumu, extraktu, par-
fumovaného vrecúška (do zá-
suviek, šatníka, auta), osviežo-
vača vzduchu atď.

Pre každé miesto určenia, pre 
každú skupinku bude zvole-
né vhodné balenie. Lôžko vy-
stlané slamienkou, ružami, či 
levanduľou poslúži ako pod-
klad a zvýrazní farby a dizajn 
balenia.

ný partner? Ktoré vaša ma-
ma, ktorá neskrýva strach zo 
starnutia? A vaša dospievajú-
ca dcéra, ktorej strpčujú život 
drobné estetické drámy? Ktoré si 
vyberie pani, trochu márnivá, 
ale zato pozorná k ekologickým 
problémom, alebo sofistikovaná 
dáma, milovníčka domácnosti, 
ba dokonca babička, ktorá dáva 
prednosť vôňam starých dob-
rých čias...
Musíte alebo chcete podarovať 
malú pozornosť? Môžete začať 
krémom na ruky alebo balza-
mom na pery. 
Stačí vhodne vybraná stužka, 
alebo drobnosť môžete zaba-
liť do elegantnej krabičky, kto-
rá z neho urobí rafinovaný dar. 

Chcete podarovať omno-
ho veľkolepejší dar? Tu už pre 
rozmanitosť voľby a pre možné 
kombinácie musíte zapojiť va-
šu fantáziu. Môžete postupovať 
tématicky (tvár, telo, domov...), 
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Náš záväzok
S fytokozmetickými prípravkami spoločnosti L’Erbolario ste blízko k ľuďom, zvieratám a životnému 
prostrediu, v prospech trvalo udržateľného rozvoja. My zo spoločnosti L’Erbolario:

• formulujeme a realizujeme naše fytokozmetické prípravky vo výrobnom závode v Lodi, ponorenom v 
zeleni prírodného parku Adda Sud, v súlade so všeobecnými zásadami Správnej výrobnej praxe GMP 
(UNI EN ISO 22716), a to bez diskriminácie či pracovného vykorisťovania, v optimálnych zdravotných 
a bezpečnostných podmienkach;

• nepremiestňujeme žiadnu z výrobných fáz do tretích krajín, ani do miest, kde sa nedodržiavajú 
základné ľudské a pracovné práva zamestnancov;

• rešpektujeme „Medzinárodné normy zakazujúce testovanie na zvieratách“: všetky naše prípravky sú 
garantované Ligou proti vivisekcii LAV (Lega Anti Vivisezione);

• od roku 2002 sme sa rozhodli zaviesť systém environmentálneho manažmentu (UNI EN ISO 14001); 
Takto rok po roku zlepšujeme naše výkony. 

• certifikujeme bezpečnosť a účinnosť všetkých kozmetických návrhov prostredníctvom kontrolovaných 
klinických testov na Oddelení vnútorného lekárstva a lekárskej terapie Univerzity v Pavii;

• na naše výrobné aktivity používame energiu z vlastných energetických zdrojov, vyrobenú v našich fo-
tovoltaických parkoch solárnymi panelmi 977 kWp, doplnenú energiou z obnoviteľných zdrojov. Vďaka 
tejto vznešenej voľbe ušetríme každý rok 500 ton emisií CO

2
, čo zodpovedá výkonu 3500 stromov;

• sme stále aktívni v hľadaní ekologicky šetrných balení, dávame prednosť recyklovaným materiálom a
možnosti ich ďalšej recyklácie, volíme recyklovateľné plasty, ako je napríklad Green PE a Green 
PET, získané z obnoviteľných zdrojov, ako je cukrová trstina; uprednostňujeme recyklované a ďalej 
recyklovateľné materiály;

• pre všetky výrobky z papiera a lepenky používame výhradne papierový materiál certifikovaný FSC® 
podľa prísnych environmentálnych a sociálnych noriem Forest Stewardship Council®, na podporu 
správneho a zodpovedného riadenia lesných zdrojov;

• už od roku 2005 certifikujeme všetky naše poľnohospodárske činnosti, rigorózne organické, Inštitútom 
pre etickú certifikáciu prostredia ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale);

• prispievame, ako Corporate Golden Donor, na financovanie činností Talianskeho fondu pre životné 
prostredie FAI (Fondo per l‘Ambiente Italiano);

• podporujeme projekt „Desaťtisíc záhrad v Afrike“, organizovaný Nadáciou Slow Food pre biodiver-
zitu;

Odhaľte viac o našich etických snahách na erbolario.com.

Pretože my zo spoločnosti L’Erbolario si myslíme, že kozmetika sa má vždy„rýmovať“ s etikou.

sledujte nás na:  L'Erbolario Slovensko  erbolario_slovakia @erbolarioita 

 +erbolario    erbolariolodi  erbolariolodi
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talianska krása od prírody
100100%
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