
Ευεξία σώματος και πνεύματος

ΑΡΏΜΑΤΑ & ΑΦΡΟΝΤΟΎΣ ΜΕ 
ΑΝΘΟΪΑΜΑΤΑ ΤΟΎ ΜΠΑΧ  



Τα ανθοϊάματα του Μπαχ ανακαλύφθηκαν από έναν 
Άγγλο γιατρό, το Δρ. Μπαχ πριν από 80 χρόνια, και 

αποτελούν φυσικές θεραπείες που βασίζονται σε άγρια   
λουλούδια και νερό πηγής.
Έχουν την ιδιότητα να επιφέρνουν σωματική, πνευματική 
και συναισθηματική ισορροπία, επιτρέποντας σας να 
ξαναβρείτε την ευεξία σώματος και πνεύματος.
Σύμφωνα με τα γραπτά του Δρ. Μπαχ, υπάρχουν πολλοί 
τρόποι χρήσης των ανθοϊαμάτων του Μπαχ.
Βασισμένοι σε αυτή την αρχή, συχνά προτίνουμε νέους 
τρόπους χρήσης των ανθοϊαμάτων του Μπαχ. 
Αρώματα που κάνουν καλό
Tα αρώματα με ανθοϊάματα του Μπαχ  ξεπερνούν τα άλλα 
διακριτικά και σαγηνευτικά αρώματα,  προσφέροντας σωματική 
και πνευματική ευεξία.
Μια διαφορετική σύνθεση από ανθοϊάματα του Μπαχ, με 
βάση τις ποικιλίες.

Τόλμη:  
Διεγερτικό  

Άρωμα

Χαρά: 
Αναζωογονητικό 

Άρωμα

Αρμονία:  
Καταπραϋντικό 

ΆρωμαΕυτυχία:       
Χαλαρωτικό   

Άρωμα



Κάντε το ντους σας μια στιγμή   
απόλυτης ευεξίας!

Μια φυτική φόρμουλα εμπλουτισμένη με αλόη βέρα που καθαρίζει 
απαλά το δέρμα στο ντους.
Γνωστή από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, η 
αλόε βέρα καταπραΰνει και εμποδίζει την αφυδάτωση.

• Σεσημασμένο ως Οργανικό από την Ecocert και την Cosmebio.
• Κοντά στο pH της επιδερμίδας.  
• Χωρίς parabens. 
• Χωρίς σαπούνι.



ΕΎΤΎΧΙΑ 
Χαλαρωτικό άρωμα & αφροντούς

Ο συνδυασμός Φασκόμηλου και Λεβάντας οδηγεί σε έναν χορό αρώματος, όπου το 
εκχύλισμα από Περγαμόντο συνοδεύεται από πράσινο αποτελεσματικό ευκάλυπτο. 
Στο φόντο, η μυρωδιά από Πατσουλί αποκαλύπτεται ως μυστήρια και χαλαρωτική.

n Τα ανθοϊάματα του Μπαχ που προωθούν την επαναφορά Τα ανθοϊάματα του Μπαχ που προωθούν την επαναφορά 
      στην ηρεμία είναι:      στην ηρεμία είναι:
Αγριμόνια, Δρυς, Ιμπάτιενς, Λουΐζα, Αγριομηλιά, Πεύκο, Λευκή 
Αγριοκαστανιά.

Ένα ταξίδι στην απόλυτη ευεξία και στη γαλήνη 
για απόλυτη χαλάρωση



Ένα πολύπλευρο άρωμα. Την πρώτη σπίθα του  περγαμόντου και του 
γλυκάνισου, ακολουθεί η λουΐζα με όλη της τη φυσικότητα, σε ένα ξύλινο 
φόντο.

ΧΑΡΑ  
Αναζωογονητικό άρωμα & αφροντούς

n Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση 
     ανθοϊαμάτων του Μπαχ:     ανθοϊαμάτων του Μπαχ:  
Κενταύρια, Καρπίνος, Δρυς, Αγριοτριανταφυλλιά, Ελιά.

Μια συγκέντρωση ενέργειας και ζωντάνιας, για 
να ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής



HARMONIE 
Καταπραϋντικό άρωμα & αφροντούς

n Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση 
          ανθοϊαμάτων του Μπαχ:ανθοϊαμάτων του Μπαχ:
Κληματίδα, Αστέρι της Βηθλεέμ, Πολυετής Σκλήρανθος, Ηλιάνθεμο, 
Ιμπάτιενς, Αγριομηλιά, Κορομηλιά.

Ένα άρωμα που σας μεταφέρει στη σκιά μιας συκιάς χιλίων ετών… Αρχική επικρατούν 
οι αρωματικές νότες από κομμένα βότανα και καρπούζι, και μετά αναδύεται ένα ξύλινο 
φόντο  καραμέλας και βανίλιας.

Μια πραγματική “συφαλίδα” προστασίας για να 
νιώθετε άνεση όλη την ημέρα



n Τα ανθοϊάματα του Μπαχ για να ξαναβρείτε την Τα ανθοϊάματα του Μπαχ για να ξαναβρείτε την 
αυτοπεποίθηση σας είναι:αυτοπεποίθηση σας είναι:
Άγρια Βρώμη, Κενταύρια, Γεντιανή, Πολυετής Σκλήρανθος, Φτελιά, 
Αγριόπευκο, Πλουμπάγκο. 

n Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση Μια καταπραϋντική και αναξουφιστική σύνθεση 
          ανθοϊαμάτων του Μπαχ:ανθοϊαμάτων του Μπαχ:
Κληματίδα, Αστέρι της Βηθλεέμ, Πολυετής Σκλήρανθος, Ηλιάνθεμο, 
Ιμπάτιενς, Αγριομηλιά, Κορομηλιά.

Ένα απολαυστικό άρωμα γεμάτο κομψότητα και τρυφερότητα, όπου η 
πλουμέρια αναμιγνύεται με το Υλάνγκ Υλάνγκ σε ένα πικάντικο φόντο από 
γαρύφαλλα.

ΤΟΛΜΗ 
Διεγερτικό άρωμα & αφροντούς

Για να τολμάτε, να μιλάτε, να δράτε, να σαγηνεύετε…
δηλαδή να είστε πρωταγωνιστές στη ζωής σας



Πίνακας ποιότητας
Εξακολουθούμε να είμαστε αυστηρά πιστοί στην παραδοσιακή 
μέθοδο παρασκευής που εφευρέθηκε από τον Δρ. Μπαχ 
και περιγράφεται στα έργα του. Τα δικά μας αποστάγματα 
ανθοϊαμάτων Μπαχ παράγονται μόνο από άγρια λουλούδια 
των οποίων τα σημεία συλλογής ελέγχονται από την Eco-
cert. Τα αποστάγματα μας διατηρούνται αποκλειστικά 
σε βιολογικό κονιάκ στους 40°, και όλα τα αποστάγματα 
ανθοϊαμάτων μας σέβονται την αρχική αραίωση, 1/250. Όλα τα 
αποστάγματα μας είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά από την 
Ecocert. Το roll-on μας, η κρέμα έκτακτης ανάγκης μας και τα 
καλλυντικά φροντίδας της γραμμής μας είναι πιστοποιημένα 
ως βιολογικά από την Ecocert, τα οποία σέβονται τον πίνακα 
Cosmebio. Τα πιστοποιημένα ως βιολογικά αρώματα της 
Ecocert διατηρούνται σε αλκοόλ από βιολογικό σιτάρι, όπως τα 
αρώματα και τα σπρέι ευημερίας μας.

Η Συντεχνία των Ανθοϊαμάτων του Μπαχ
Είμαστε μέλη της Συντεχνίας των Ανθοϊαμάτων Μπαχ, η 
οποία συγκεντρώνει πολλούς παραγωγούς ευρωπαϊκών 
αποσταγμάτων ανθοϊαμάτων και προσπαθεί να καθιερώσει 
ένα πρότυπο ποιότητας, ηθικό και αυθεντικό όσο αφορά 
τη μέθοδο παρασκευής ανθοϊαμάτων Μπαχ. Η ετικέτα  
«Πρωτότυπη Μέθοδος του Δρ. Μπαχ» που υπάρχει σε όλα τα 
προϊόντα μας πιστοποιεί την ποιότητα.
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