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Laboratorio Olfattivo Nerotic
Το Nerotic είναι ένα άρωμα που εκπλήσσει, μαγνητίζει τις αισθήσεις και προκαλεί εθισμό .Ένα άρωμα ξυλώδες, ξηρό και κεχριμπαρένιο  που μαγεύει όποιον 
το φοράει και το μυρίζει, εμπλέκοντάς τον σε ενα πραγματικό ταξίδι συναισθημάτων. Το μαύρο, ως σύμβολο κομψότητας, πολυτέλειας και μυστηρίου, για ένα 
άρωμα φτιαγμένο απο ευγενείς πρώτες ύλες.
Στο Nerotic, οι πιο αρρενωπές, ξηρές, ξηλώδεις, καπνιστές και δερμάτινες νότες, δημιουργούν ένα παιχνίδι αντιθέσεων µε τις πιο 
γυναικείες νότες από πορτοκάλι,  καθιστώντας το ένα άρωμα χωρίς φύλο.

Nerotic
Νότες κορυφής: Περγαμόντο, 
Γκρέιπφρουτ, Frutti Rossi.
Νοτες καρδιάς :  Γεράνι, Κολίανδρος, 
Κρόκος.
Νότες βάσης: Συγχορδία από ξύλινες, 
ξηρές,κεχριμπαρένιες νότες, 
Σανταλόξυλο, Δερμάτινες και 
Καπνιστές νότες.
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Laboratorio Olfattivo Décou-Vert
∆ες πέρα από τα φύλλα, την πυκνή βλάστηση: όλα είναι πράσινα. Το Décou-Vert απελευθερώνεται στον αέρα και το πράσινο δίνει χώρο σ'ένα πλήθος 
χρωμάτων, µία ζωντανή παλέτα λουλουδιών και φύλλων. Οι απαλές νότες φλερτάρουν με τις πιο έντονες συνθέτοντας ένα πρωτότυπο καλειδοσκόπιο. Η 
βάση τους χάρη στις νότες του μόσχου και του ξύλου χαρίζει μια ανάσα ηρεμίας. Το Décou-Vert είναι μία οσφρητική έκπληξη.

Décou-Vert
Νότες κορυφής: Τσίχλα, πράσινα 
φύλλα. Νότες καρδιάς: Lillà, Γιασεμί και 
Μανόλια. Νότες βάσης: Μόσχος, 
ελαφρύ ξύλο και γύρη Μανόλιας
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Laboratorio Olfattivo Biancofiore
Μία έκρηξη απο λουλούδια, φρούτα και θαλάσσιες νότες συνθέτουν μία λεπτή και εκλεπτυσμένη  συμφωνία αρωμάτων

Biancofiore
Νότες κορυφής Μήλο, Μύρτιλο, 
Καρπούζι. Νότες καρδιάς : Τσίχλα, 
Τραιντάφυλλο Ταϊτής, Γιασεμί, 
Νυχτολούλουδο.
Νότες Βάσης: Νότες θαλασσινής 
αύρας, Νότες καρύδας, Σανδάλι, 
Τριανταφυλλιά, Κεχριμπάρι
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Laboratorio Olfattivo Salina
Η Laboratorio Olfattivo δημιουργήθηκε το 2009 από το πάθος της Daniela Caon και του Roberto Drago για την αρωματοποιία. Είναι μία συλλογή με 14 Eau 
de Parfum, 14 αρωματικά χώρου και μία ποικιλία προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Η δημιουργία ενό νέου εκλεπτυσμένου αρώματος , προήλθε από την 
ανάγκη να διηγηθούμε μια ιστορία… Την ιστορία μιας ανάμνησης, ενός ταξιδιού, μιας αίσθησης. 
Η συσκευασία είναι σκόπιμα μικρότερη, απλή αλλά εκλεπτυσμένη για να δώσει σημασία στο μόνο πράγμα που  μετράει: το άρωμα.

Salina
Salina, η νέα σειρά των hotel amenities με την 
υπογραφή της Laboratorio Olfattivo
αντιπροσωπεύει απόλυτα το καλοκαίρι και τα 

αρώματά του. Η δημιουργία του David 
Maruitte υμνεί την ελευθερία και είναι 
εμπνευσμένη από το νησί Salina, ένα νησάκι 
της Σικελίας, στο αρχιπέλαγο των Νησιών του 
Αιόλου, περικυκλωμένο απο το απέραντο 
γαλάζιο. Το συγκεκριμένο νησί, ένα από τα 
"μ αργαριτάρια της Μεσογείου", επιλέχτηκε ως 
το ιδανικό σκηνικό για τη δημιουργία ενός 
αρώματος που μυρίζει θάλασσα, ήλιο, άμμο και 
αλάτι. Ενα άρωμα που σου χαρίζει την 
απόλυτη οσφρητική εμπειρία και που κάθε 
νότα του σε ταξιδεύει εκεί που δεν μπορείς να
φανταστείς : η γεύση της θάλασσας, το πράσινο 
του πευκοδάσους , η λάμψη του ήλιου που 
αντανακλαται στο νερό, το παιχνίδι των 
αποτυπωμάτων πάνω στην άμμο σβησμένα 
από τα κύματα και τα χάδια του ήλιου στο 
δέρμα σου.
Νότες κορυφής: Ξύσμα λεμονιού, 
Θαλασσινό αλάτι, Πευκοβελόνες.
Νότες καρδιάς: Ζεστή άμμος, Μυρτιά, 
Αψέντι, Σταγόνες θάλασσας, Λεβάντα

Νότες καρδιάς : 
Βανίλια, Λευκός Μόσχος, Κεδρος
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Gerard’s
Gerard’s είναι μια εταιρεία "Made in Italy" που μετράει 50 χρόνια εμπειρίας και πάθους στο χώρο των σπα και των καλλυντικών. Μια εταιρεία αφιερωμένη στην 
αναζήτηση της ομορφιάς και της ευεξίας και με μία ολιστική προσέγγιση στη ζωή. Ο στόχος της, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, είναι να μετατρέψουν τις 
εξαιρετικές ιδιότητες των φυσικών συστατικών σε καινοτόμες θεραπείες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Το μυστικό αυτής της μάρκας 
καλλυντικών, που διανέμει τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες του κόσμου,  βρίσκεται στις τέλειες συνθέσεις του : αρώματα υπέροχα και εκλεπτυσμένες 
υφές, δοκιμασμένες από τους ειδικούς του χώρου ακολουθώντας πάντα τα αυστηρά πρωτόκολλα.

Με τις γνώσεις που απέκτησε απο τη 
Gerard's, η Marie Danielle φέρνει στα 
δωμάτια και τις σουίτες των ξενοδοχείων 
amenities που προσφέρουν έντονες 
αισθητηριακές εμπειρίες, όπως ακριβώς σε 
ένα σπα.
Για να το καταφέρουν αυτό επέλεξαν τα 
προϊόντα Pepper και Argan, που 
αποτελούν μέρος των κόσμων ευεξίας του 
Gerard. Προϊόντα που δεν είναι μόνο 
χρηστικά αλλά κάτι πολύ ανώτερο.
Η σύνθεση τους βασίζεται σε αιθέρια 
έλαια, εκχυλίσματα φυτών προσεκτικά 
επιλεγμένα και εκλεπτυσμένες υφές με 
θρεπτικές ιδιότητες που θρέφουν το δέρμα 
και ενισχύουν την ελαστικότητά του. 
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Gabriella Chieffo
Gabriella Chieffo είναι ένα brand αρωμάτων που ιδρύθυκε το 2014. Την ίδια χρονιά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό στην έκθεση  PITTI, 
στη Φλωρεντία. Είναι μια ανεξάρτητη μάρκα " Made in Italy" που απευθύνεται  σε Niche perfume boutiques. Η δημιουργός του, Gabriella Chieffo, 
πνεύμα επαναστατικό και ανύσυχο, που προέρχεται από διάφορους χώρους της τέχνης, του design και της μηχανικής τα παράτησε όλα για να 
ακολουθήσει το πάθος της : να δημιουργεί ιδιαίτερα αρώματα, στηριζόμενη στο οσφρητικό της ένστικτο, πάντα και παντού. Για να διαδώσει το 
στυλ του Made in Italy σε όλο τον κόσμο.

La linea Hotel

Το 2017, η συνεργασία της με την Marie 
Danielle, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα που 

απευθύνεται στα ξενοδοχεία. Γνώστης των 
πωλήσεων η Gabriella Chieffo δημιουργει μια 

εκλεπτυσμένη σειρά βασισμένη σε ένα 

πρωτοποριακό concept. Πέρα από το άρωμα. 
Μια σειρά που βασίζεται στην επικοινωνία με 
τον πελάτη 
στην ευφορία που προκαλεί μεταδίδοντάς 

του ταυτόχρονα κάποιες αξίες: την αξία της 

οικογένειας, του σπιτιού, των ριζών μας. Μία 
συσκευασία πρωτοποριακή σε σχέση με 
αυτό που ο επισκέπτης έχει συνηθίσει να βρίσκει. 

Ένα άρωμα φρέσκο και έντονο που σαγηνεύει 

χάρη στις νότες θαλασσινής αύρας που σε 

αγκαλιάζουν. Ένα άρωμα ιδανικό για άντρες 

και γυναίκες. Ένα ξεχωριστό θαλάσσιο 
άρωμα που ανοίγει με νότες από κύμινο και 
φύκια, με το μύρο και το θυμίαμα να 
αποτελούν τις νότες καρδιάς και τέλος, στις 
νότες βάσης ξαπλώνουν ο μόσχος, το 
ξύλου βελανιδιάς και το κασμίρ.
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Biancamore
Δημιουργημένο το 2013 Biancamore είναι μια σειρά προ όντων φυσικής ομορφιάς, με βάση το βουβαλίσιο γάλα έμπνευση και δημιουργία της Daniela 
Senatore η οποία από το 2014 ασχολείται μαζί με τον αδερφό της με το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι. Μετά την αποφοίτησή της στο Μιλάνοκαι 
έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό στον τομέα των καλλυντικών καθώς πολλές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, η Daniela αποφασίζει να επιστρέψει 
στη Νότια Ιταλία, στον τόπο που μεγάλωσε. Και είναι αυτή η επαφή της με την πατρίδα,την ιστορία, τη γη, τις φάρμες βουβαλιών, την γνήσια 
μυρωδιά των τροφών και των γεύσεων που αποτελούν την έμπνευση για το Biancamore. Δημιουργείται έτσι μία συλλογή μοναδική, σχεδιασμένη 
να ταξιδέψει τις αισθήσεις σου και με σκοπό να μεταδώσει στον κόσμο 

Τα προϊόντα Biancamore είναι 
δερματολογικά ελεγμένα, χωρίς 
παραβένες, nickel tested και 100% 
made in Italy. Με αντιοξειδωτικές και 
αντιγηραντικές ιδιότητες ενυδατώνει το 
δέρμα και το προστατεύει από 
εξωτερικούς παράγοντες.
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