φυσικά καλλυντικά με ελαιόλαδο
natural care cosmetics with olive oil

PARABEN
FREE

Από το 1889 η ΑΒΕΑ φέρνει στα σπίτια μας αγνά
παραδοσιακά προϊόντα με βάση το ελαιόλαδο. Με τη νέα
σειρά φυσικών καλλυντικών OLIVA, η ΑΒΕΑ δανείζεται
λίγα από τα πολύτιμα μυστικά της κρητικής φύσης.
Όλα τα προϊόντα OLIVA είναι βιοδιασπώμενα, με
υποαλλεργική σύνθεση, η οποία δεν επηρεάζει το
ρΗ του σώματος.

Since 1889 ABEA brings into our homes pure traditional
products based on olive oil . With the new line of natural
cosmetics OLIVA, ΑΒΕΑ captures a few of the hidden
secrets of the cretan nature.
All OLIVA products are biodegradable, with
hypoallergenic synthesis, which does not affect
the ph of the body.

*

Δεν περιέχουν:
συνθετικά χρώματα
σιλικόνες
προπυλενογλυκόλη
συστατικά ζωικής
προέλευσης
Do not contain:
artificial colors,
silicones,
propylene glycol,
animal origin
ingredients

Lavender, for its
valuable soothing
and antiseptic
qualities.

Πορτοκάλι, για τη
βιταμίνη C, Α και τα
αντιοξειδωτικά που
αναζωογονούν το
δέρμα.
Orange, for
vitamin C, A and
antioxidants that
rejuvenate the
skin.

μέλι / honey

Λεβάντα, για
τις πολύτιμες
καταπραϋντικές και
αντισηπτικές της
ιδιότητες.

πορτοκάλι / orange

Olive oil, as it is
a pure source of
vitamins (B6, A, E,
K), minerals and
aminoacids, which
all nourish the skin
and the hair.

λεβάντα / lavender

ελαιόλαδο / Olive oil

Ελαιόλαδο, για τα
πλούσια μέταλλα,
αμινοξέα και τις
βιταμίνες (Β6, Α, Ε,
Κ), που θρέφουν το
δέρμα και τα μαλλιά.

Μέλι, για τη
βιταμίνη Ε και D,
την αντιμικροβιακή
δράση του και για
βαθιά ενυδάτωση
των μαλλιών.
Honey, for
vitamin E and D,
deep hydration
of the hair and
its antimicrobial
action .

CONSUMER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

σαμπουάν ελαιόλαδο - μέλι 300 ml
κρέμα μαλλιών ελαιόλαδο – μέλι 300 ml
αφρόλουτρο ελαιόλαδο - πορτοκάλι 300 ml
κρέμα σώματος ελαιόλαδο - πορτοκάλι 300 ml
κρεμοσάπουνο ελαιόλαδο - λεβάντα 300 ml
πράσινο σαπούνι ελαιολάδου 125 g
λευκό σαπούνι ελαιόλαδο – πορτοκάλι 125 g
λευκό σαπούνι ελαιόλαδο – λεβάντα 125 g
πράσινο σαπούνι με κουκούτσι ελιάς (scrub),
ελαιόλαδο - μέλι 125 g

•
•
•
•
•
•
•
•
•

shampoo olive oil - honey 300 ml
hair conditioner olive oil - honey 300 ml
shower gel olive oil - orange 300 ml
body lotion olive oil - orange 300 ml
liquid soap olive oil - lavender 300 ml
green olive soap 125 g
white soap olive oil – orange 125 g
white soap olive oil – lavender 125 g
green olive soap with olive seeds (scrub),
olive - honey 125 g

Hotel

•

σαμπουάν ελαιόλαδο - μέλι 35 ml

•

shampoo olive oil- honey 35 ml

•

κρέμα μαλλιών ελαιόλαδο – μέλι 35 ml

•

hair conditioner olive oil - honey 35 ml

•

αφρόλουτρο ελαιόλαδο - πορτοκάλι 35 ml

•

shower gel olive oil - orange 35 ml

•

κρέμα σώματος ελαιόλαδο - πορτοκάλι 35 ml

•

body lotion olive oil - orange 35 ml

•

σαπούνι ελαιόλαδο – λεβάντα 25 g

•

white soap olive oil - lavender 25 g

•

σαπούνι ελαιόλαδο – πορτοκάλι 25 g

•

white soap olive oil - orange 25 g
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