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ZEROWASTE
Αγαπάει τον πλανήτη και θέλει να είναι σε αρμονία με το περιβάλλον. Αυτή είναι η αποστολή του ZEROWASTE, μία σειρά προϊόντων που σε μία μόνο 
λέξη, περικλείει όλο το νόημα του: καμία σπατάλη, καμία διαχείριση απορριμάτων και επαναχρησιμοποίηση της αρχικής τους συσκευασίας. 
Μία συσκευασία κατασκεαυσμένη 100% στην Ιταλία και εξ'ολοκλήρου πράσινη, φτιαγμένη από ανακυκλώσιμο μπουκάλι PET (Polietilene Tereftalato) και 
καπάκι PP (Polipropilene). Και τα δύο προέρχονται από ανακυκλωμένο υλικό , και μετά την χρήση τους, θα επαναχρησιμοποιηθούν.

Ακόμη και οι ετικέτες έχουν τοποθετηθεί με 
μία ειδική κόλλα, ούτως ώστε να μπορούν 
ευκολα να αφαιρεθούν από το πλαστικό. 
Αυτή είναι η διαδικασία της κυκλικής 
οικονομίας, χάρη στην οποία δεν 
δημιιουργείται νέο πλαστικό αλλά 
χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον.

Η  φυτική σύνθεση του Zerowaste και τα 

εκχυλίσματα βιολογικής Αλόης, το 
κάνουν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν. 
Το τζελ της αλόης έχει άπειρα οφέλη: είναι 
αντιαλλεργικό και καταπραϋντικό και 
ταυτόχρονα καθαρίζει και αναζωογωνεί την 
επιδερμίδα. Το άρωμα της αλόης είναι 
λεπτό και διακριτικό.
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Το πρωτοποριακό σε αυτή τη σειρά είναι 
ότι το κάθε προϊόν του σου επιτρέπει να 
ζήσεις μία διαφορετική εμπειρία

Shampoo – Εκχυλίσματα ελαιολάδου  

Shower gel – Εκχυλίσματα εσπεριδοειδών 

Conditioner – Εκχυλίσματα argan 

Body Lotion – Εκχυλίσματα Αλόης 

H Kenshō παρουσιάζεται σε μία 
πρωτοποριακή και πράσινη συσκευασία 
από ανακυκλώσιμο μπουκάλι PET 
(Polietilene Tereftalato) και 
καπάκι PP (Polipropilene). Και τα δύο 
προέρχονται από ανακυκλωμένο 
υλικό , και μετά την χρήση τους, θα 
επαναχρησιμοποιηθούν. Ακόμη και οι 
ετικέτες έχουν τοποθετηθεί με μία ειδική 
κόλλα, ούτως ώστε να μπορούν ευκολα να 
αφαιρεθούν από το πλαστικό. Αυτή είναι η 
διαδικασία της κυκλικής οικονομίας, χάρη 
στην οποία δεν δημιιουργείται νέο 
πλαστικό αλλά χρησιμοποιείται το ήδη 
υπάρχον.
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Kenshō
Αυτή η γραμμή είναι εμπνευσμένη από την ιαπωνική παράδοση. Το όνομα  Kenshō είναι ένας Zen όρος, που
αποτελείται από τους χαρακτήρες Ken,  που σημαίνει“βλέπω”, και  Shō που σημαίνει“ουσία”. Στο όνομά του περικλείονται το νόημά του και οι αρχές του. Η 
Kenshō, όπως και πολλές άλλες σειρές έχουν δημιουργηθεί με απόλυα eco friendly πρωτόκολλα. 
Η παραγωγή τους είναι 100% Made in Italy. Η σύστασή τους είναι 100% φυτικής προέλευσης  από συστατικά που έχουν επιλεγεί στην προέλευση και με 
εκλεπτυσμένη υφή
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Elixir d’Argan
Άρωμα νέο και σαγηνευτικό. Αυτή η σειρά σε  ταξιδεύει στο Μαρόκκο και στην γοητευτική ατμόσφαιρα του. Είναι τα χρώματα, τα αρώματα, 
τα μπαχαρικά αυτής της υπέροχης χώρας που αποτέλεσαν την έμπνευση για τη δημιουργία του Elixir D'Argan, μιας σειράς προϊόντων Argan Oil. Η δυτική αγορά το 
ανακάλυψε πρόσφατα, αλλά οι ντόπιοι Βέρβεροι του Μαρόκου το χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες.
Το έλαιο Argan χρησιμοποιείται ευρέως στα φυσικά και βιολογικά καλλυντικά για τη φροντίδα του σώματος και του δέρματος, επειδή, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τη 
βιταμίνη Ε, έχει θρεπτική και προστατευτική δράση.. 
Οι αντιοξειδωτικές και τονωτικές του ιδιότητες προσφέρουν μία εξαιρετική αντιγηραντική δράση και προστατεύουν το δέρμα, καθυστερώντας τα σημάδια 
φθοράς.

Το πολύτιμο και θαυματουργό έλαιο Argan 
περιέχει ένα μείγμα ιδιοτήτων που το 
καθιστούν μοναδικό και πλούσιο σε οφέλη. 
Το Argania  spinosa είναι το φυτό από το 
οποίο προήλθαν όλα.
Το χαρτόνι που χρησιμοποιείται για τη 
συσκευασία των σκουφιών μπάνιου, 
των μικρών σφουγγαριών, του vanity 
set και του σαπουνιού είναι 
ανακυκλώσιμο, πιστοποιημένο από την 
Ecolabel και την PEFC .

ΑΡΩΜΑ: OLIO D’ARGAN

ΟΣΦΡΗΤΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ:

Νότες κορυφής:  
ΠΕΡΓΑΜΟNΤΟ – MENTA – 
ΝΕΡΟΛΙ
Νότες καρδιάς: 
ΕΛΑΙΟ ARGAN – ΓΙΑΣΕΜΙ – 
ΛΕΥΚΑ ΑΝΘΗ

Νότες βάσης: 
NAGARMOTHA – ΠΑΤΣΟΥΛΙ – ΒΑΝΙΛΙΑ 
– ΛΕΥΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
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Botanica
Αυτή η τόσο ιδιαίτερη σειρά παραπέμπει σε προϊόντα φυσικής διαβίωσης. Η BOTANICA  
εμπνέεται από τις ιδιότητες των φυτών και των λουλουδιών, παράγεται χωρίς parabens, χωρίς θειικό νάτριο Laureth, χωρίς χρωστικές και χωρίς 
ορυκτέλαια. Οι εξαιρετικά μαλακτικές και ενισχυτικές του ιδιότητες οφείλονται στη σύνθεσή του, που αποτελείται από φυσικά εκχυλίσματα Monoi και έλαιο 
Tiare  προερχόμενα από το νησί της Ταϊτής. Το έλαιο Tiare είναι ένα πολύτιμο αρωματικό έλαιο που δημιουργείται με τη διαβροχή ανθών γαρδένιας σε έλαιο 
καρύδας
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Olivà
Ειδικά φτιαγμένο για πιο ευαίσθητα δέρματα, η Olivà είναι μια σειρά προϊόντων με μια ευχάριστη σύνθεση τόσο για το άρωμά της, το οποίο είναι 
αυστηρά μη συνθετικό, 
όσο και για την ελαφριά υφή του, με τις θρεπτικές και μαλακτικές ιδιότητες των βιολογικών εκχυλισμάτων ελαιόλαδου.

Το απαλό άρωμα του δημιουργείται από ένα μείγμα αιθέριων ελαίων από ξύλο και νότες εσπεριδοειδών.  Η Olivà διατίθεται σε μία κομψή 
συσκευασία, διακοσμημένη με ετικέτες που θυμίζουν αυτές των μπουκαλιών κρασιού Το προϊόν έχει μία σύνθεση  ECO-MOOD,  χωρίς παραβένες, 
χωρίς ορυκτέλαια και χωρίς συνθετικά αρώματα, με φυσικά εκχυλίσματα ελαιολάδου. 
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De Luxe Nera
Τα hotel amenities αυτής της σειράς έχουν δημιουργηθεί για έναν απαιτητικό επισκέπτη που αγαπάει τα exclusive προϊόντα. Η συλλογή DE LUXE 
παρουσιάζεται σε μια κομψή συσκευασία με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και απαλή υφή. 
Η υφή τους είναι πολύ ευχάριστη και απελευθερώνει εσπεριδοειδή, θαλάσσια, αρωματικά και ξυλώδη αρώματα
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De Luxe Marrone
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De Luxe Bianca
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Rechic
Οι ηθικές επιλογές και ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον, χαρακτηρίζουν επίσης τη Marie Danielle.
Αυτή η φιλική προς το περιβάλλον σειρά περιλαμβάνει eco συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά , που χρησιμοποιείται ως περιτύλιγμα για όλα τα αξεσουάρ 
που αποτελούν το " courtesy kit"

Μεταξύ των επιλογών: σφουγγάρι, γάντι μπάνιου αλόγου, χτένα, vanity set, σκουφακι μπάνιου, οδοντόκρεμα / οδοντόβουρτσα, γυαλιστικό 
παπουτσιών
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Monster
Αυτή η σειρά είναι αφιερωμένη στους μικρούς επισκέπτες των ξενοδοχείων και τουριστικών θερέτρων. Ένα χαριτωμένο "Baby Travel Kit" που περιλαμβάνει 
ένα αφρόλουτρο σε σωλήνα, μία κρέμα σώματος και ένα σαπούνι.  Τα προϊόντα της σειράς Monster είναι φυσικά, υποαλλεργικά και χωρίς αλλεργιογόνες 
ουσίες, ώστε να σέβονται και να φροντίζουν το ph του δέρματος. Η υφή του είναι ευχάριστη στην αφή, πολύ μαλακή και ελαφρά αρωματική. Η σύνθεσή 
του αποτελείται από φυσικά εκχυλίσματα Monoi και Tiare από το νησί της Ταϊτής.  Το έλαιο Tiare είναι ένα πολύτιμο αρωματικό έλαιο που δημιουργείται με τη 
διαβροχή ανθών γαρδένιας σε έλαιο καρύδας
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