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H σειρά προϊόντων “Botanika” είναι η πιο
επιτυχημένη καθώς και η πλέον διαδεδομένη της
εταιρείας μας. Αποτελεί την πρώτη οικολογική
σειρά προϊόντων βασισμένη στον σεβασμό μας
για τον περιβάλλον. Σε όλη την σειρά
χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενη συσκευασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

•

Η ετικέτα των μπουκαλιών έχει κατασκευαστεί
από ειδικό οικολογικό χαρτί. Όλα τα αξεσουάρ είναι
συσκευασμένα σε χάρτινα κουτιά τυπωμένα με
φυτικό μελάνι.

•

Σε όλα τα υγρά έχουν χρησιμοποιηθεί φρέσκα
αρώματα.
Οι
ευεργετικές
ιδιότητες
του
θεραπευτικού φυτού «Λουΐζα» όπως επίσης και η
μοναδική αναζωογόνηση που προσφέρει το
«Περγαμόντο» θα διεγείρουν όλες τις αισθήσεις
των χρηστών.

•

Η vintage εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να
ταιριάξει εύκολα με κάθε διακόσμηση μπάνιου
οποιοδήποτε ξενοδοχείου.

•

Το μπουκάλι των 30ml έχει δημιουργηθεί από
ανακυκλώσιμό υλικό. Αποτελείται από καπάκι
αλουμινίου και οικολογική καφέ ετικέτα με λογότυπο
τυπωμένο από φυτικά μελάνια.
Όλα τα προϊόντα διατίθενται και σε
συσκευασίες των 250ml με αντλία.

COSMETICS

MADE IN
EU

SHAMPOO
Άρωμα «Λουΐζα και Περγαμόντο»

SHOWER GEL
Άρωμα «Λουΐζα και Περγαμόντο»

BODY LOTION
Άρωμα «Sweet Argan»

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ΧΩΡΙΣ
PARABENS

CONDITIONER
Άρωμα «Γιασεμί και Πορτοκάλι»

30 ml

1.05 ﬂ.oz.

30 ml

1.05 ﬂ.oz.

30 ml

1.05 ﬂ.oz.

30 ml

50 PCS
per TRAY

400 PCS
per BOX

50 PCS
per TRAY

400 PCS
per BOX

50 PCS
per TRAY

400 PCS
per BOX

50 PCS
per TRAY

1,05 ﬂ.oz.

400 PCS
per BOX

Μπουκάλια των 93ml
•

Δεν απαιτείται καθημερινή αντικατάσταση τους, καθώς η ποσότητα τους επαρκεί τουλάχιστον για 4 ημέρες.

•

Δεδομένου ότι η κάθε φιάλη έχει περιεκτικότητα μικρότερη των 100ml μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε χειραποσκευή αεροπλάνου καθώς
ανήκει στο μέγιστο επιτρεπτό όριο των 100ml.

•

Θεωρείται επίσης ως μία πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα: Για παράδειγμα, εάν το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί τη σειρά «Botanika» των 30ml, τότε
τα μπουκάλια των 93ml θα μπορούσαν να διατεθούν προς αγορά. Δεν πουλάμε απλά ένα προϊόν, αλλά μία υπηρεσία ή ακόμα καλύτερα μία
εμπειρία! Οι περισσότεροι εκ των επισκεπτών ενός ξενοδοχείου θα ήθελαν, κατά την αναχώρηση τους, να πάρουν μαζί τους την αίσθηση των
διακοπών για λίγες μέρες ακόμα. Τα προϊόντα «Botanika» ενδείκνυνται για αυτό. Εάν στους επισκέπτες άρεσαν τα προϊόντα «Botanika» κατά
την διαμονή τους στο ξενοδοχείο και υπάρχουν και διαθέσιμα σε μεγαλύτερες ποσότητες προς πώληση στην ρεσεψιόν τότε υπάρχει μεγάλο
ενδεχόμενο να προβούν σε άμεση αγορά. H διάθεση τους στην ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου αποτελεί κέρδος - έσοδα ενώ ταυτόχρονα ο
επισκέπτης κερδίζει μια παρατεταμένη εμπειρία διακοπών.

SHAMPOO
Verbena and Bergamot
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

HAIR AND BODY
Verbena and Bergamot

450 ml

12 τμχ / κιβώτιο

15.83 ﬂ.oz.

SHOWER GEL
Verbena and Bergamot
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

LIQUID SOAP
Verbena and Bergamot

450 ml

12 τμχ/ κιβώτιο

15.83 ﬂ.oz.

BODY LOTION
Sweet Argan
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

BODY LOTION
Sweet Argan

450 ml

12 τμχ / κιβώτιο

15.83 ﬂ.oz.

CONDITIONER
Jasmine and Orange
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

Τα μπουκάλια στερεώνονται
στον τοίχο με πλαστικές βάσεις
στήριξης. Δεν ξαναγεμίζονται
αλλά αντικαθίστανται, για
λόγους υγιεινή

Το «ιδιαίτερο» σαπούνι «Βότσαλο» 25 gr
•

Φτιαγμένο από φυτικά έλαια με άρωμα φρεσκάδας από γάλα αμυγδάλου και κόκκους από κέλυφος καρυδιού για απολέπιση, τα οποία
ενυδατώνουν και αναζωογονούν το δέρμα και προσφέρουν απαλότητα που διαρκεί.

•

Έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα βότσαλου όμοιο με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε κέντρα SPA για ειδικό μασάζ, και εφαρμόζει απόλυτα στις παλάμες.

•

Είναι χειροποίητο!!

VEGETABLE SOAP
Lemongrass
Wrapped 20 g

VEGETABLE SOAP - SPA STONE
Almond milk and Nutshell Scrub

Net wt. 0.70 oz.

Wrapped pack 25 g

800 τμχ / κιβώτιο

Net wt. 0.88 oz.

400 τμχ / κιβώτιο

Αξεσουάρ: η νέα συσκευασία ακολουθεί πιστά την τάση της οικολογικής ευαισθητοποίησης
(ECO-Aware), κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά από χαρτόνι. Παρά την απλότητα του
σχεδιασμού της, η συσκευασία εξακολουθεί να είναι πολύ ανθεκτική κατά την μεταφορά.
Σετ ραπτικής – 6 έγχρωμες κλωστές, 2 κουμπιά, 1 βελόνα ραφής και μία παραμάνα ασφαλείας.

• Σκουφάκι Μπάνιου – είναι βιοδιασπώμενο και το 40% της σύνθεσής του είναι από εκχύλισμα
καλαμποκιού. Η διάμετρος του είναι 17cm.

• Χτένα – Είναι βιοδιασπώμενη και το 40% της σύνθεσής του είναι από εκχύλισμα άχυρου. Είναι
χρώματος καφέ και έχει μήκος 12,7cm.

• Σετ περιποίησης – Περιλαμβάνει 3 δίσκους ντεμακιγιάζ, 3 μπατονέτες φτιαγμένες
από βιοδιασπώμενο ξύλο και μία μικρή λίμα νυχιών.

• Σφουγγαράκι παπουτσιών–μαύρο σφουγγάρι εμποτισμένο με σιλικόνη.
• Σετ οδοντικής περιποίησης–Περιλαμβάνει μια καφέ οδοντόβουρτσα όπου το 40% της
σύνθεσής της είναι από εκχύλισμα άχυρου και μία οδοντόκρεμα 5ml με άρωμα Aloe Vera.

• Σετ ξυρίσματος – Περιλαμβάνει ένα πλαστικό ξυραφάκι υψηλής ποιότητας και μία κρέμα
ξυρίσματος 10ml.

Η νέα σειρά «Botanika Λεβάντα» αποτελεί την πιο
αναζωογονητική σειρά ξενοδοχειακών προϊόντων,
εμπλουτισμένη με το ειδυλλιακό άρωμα της
Λεβάντας που είναι ικανό να καθαρίζει, να
ξεκουράζει και να αναζωογονεί σώμα και πνεύμα
προσφέροντας ταυτόχρονα αντιβακτηριακά και
αντιφλεγμονώδη οφέλη.
Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας θα
μετατρέψετε το μπάνιο σας σε μία όαση
αισθήσεων.
• 40ml μπουκάλι – κατασκευασμένο από
ανακυκλώσιμό υλικό. Αποτελείται από καπάκι
αλουμινίου και οικολογική καφέ ετικέτα με λογότυπο
τυπωμένο από φυτικό μελάνι.
Διατίθεται και σε συσκευασία με αντλία των 250ml σε
υγρό σαπούνι για σώμα και μαλλιά καθώς επίσης
και σε ανταλλακτική συσκευασία 5L.

COSMETICS

MADE IN
EU

HAND AND SHOWER GEL
Lavender
40 ml

1.35 ﬂ.oz.

200τμχ / κιβ

BODY LOTION
Green Tea enriched with Cucumber fragrance
40 ml

1.35 ﬂ.oz.

200τμχ / κιβ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΕΓΜΕΝΟ

ΧΩΡΙΣ
PARABENS

CONDITIONING SHAMPOO
Lavender
40 ml

1.35 ﬂ.oz.

200τμχ / κιβ

HAND AND SHOWER GEL
Lavender
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

HAND AND SHOWER GEL
Lavender
250 ml

8.45 ﬂ.oz.

16 τμχ / κιβώτιο

BODY LOTION
Green Tea enriched with Cucumber fragrance
93 ml

3.14 ﬂ.oz.

24 τμχ / κιβώτιο

BODY LOTION
Green Tea enriched with Cucumber fragrance
250 ml

8.45 ﬂ.oz.

16 τμχ / κιβώτιο

CONDITIONING SHAMPOO
Lavender
3.14 ﬂ.oz.

93 ml

24 τμχ /κιβώτιο

CONDITIONING SHAMPOO
Lavender
250 ml

8.45 ﬂ.oz.

16 τμχ / κιβώτιο

ΣΕΤ ΤΑΞΙΔΙΟΥ BOTANIKA

Σετ ταξιδίου για
γυναίκες:

• Θήκη μεταφοράς
• Σαμπουάν 93ml Botanika
• Αφρόλουτρο 93ml
Botanika

• Κρέμα σώματος 93ml
Botanika

• Μαλακτική κρέμα μαλλιών
93ml Botanika
• Σετ περιποίησης
• Σαπούνι
«Βότσαλο» 25g
Botanika
• Σετ οδοντικής περιποίησης με οδοντόκρεμα
Himalaya 10ml

• Χτένα

Σετ ταξιδίου για άνδρες:

• Θήκη μεταφοράς
• Σαμπουάν 93ml Botanika
• Αφρόλουτρο 93ml
Botanika

• Σετ περιποίησης
• Σαπούνι
«Βότσαλο» 25g
Botanika
• Σετ οδοντικής περιποίησης με οδοντόκρεμα
Himalaya 10ml
• Σετ ξυρίσματος με κρέμα ξυρίσματος 10ml
• Χτένα

Διατίθεται επίσης, κατόπιν παραγγελίας, και σε σετ που περιλαμβάνει όλα τα καλλυντικά και αξεσουάρ (γυναικεία &
αντρικά), καθώς επίσης και με ξυραφάκι και κρέμα ξυρίσματος BIC.

Γιατί να επιλέξετε την σειρά Βotanika?
•

•
•
•

•

•

•
•

•

“Σκεφτείτε οικολογικά” είναι το σύνθημά μας για την σειρά Botanika της οποία προτεραιότητα αποτελεί
η φροντίδα και η προσοχή του περιβάλλοντος. Τα μπουκάλια των 30ml έχουν δημιουργηθεί από 100%
ανακυκλώσιμο υλικό που αποτελείται από καπάκι αλουμινίου και οικολογική καφέ ετικέτα με λογότυπο
τυπωμένο από φυτικά μελάνια. Οι ετικέτες είναι κατασκευασμένες από ειδικό οικολογικό υλικό με
σχεδιασμό που παραπέμπει σε δέντρα και σε φύλλα δέντρων.
Η χωρητικότητα των 30ml η οποία είναι αρκετή για μία ολοκληρωμένη χρήση.
Ο σχεδιασμός της σειράς είναι ιδιαίτερος, σε ουδέτερους τόνους, vintage, κομψός ώστε να
προσαρμόζεται σε κάθε στυλ ξενοδοχείου.
Η σειρά αποτελείται από είδη πρώτης ανάγκης (Σαμπουάν, Αφρόλουτρο, κρέμα σώματος και
μαλακτική κρέμα μαλλιών). Ο συνδυασμός της αρωματικής φρεσκάδας του φυτού «Λουΐζας» σε
συνδυασμό με την ελαφριά οξύτητα του Περγαμόντο είναι πραγματικά αξιοσημείωτος. Η κρέμα
σώματος έχει ένα ευχάριστα αναζωογονητικό άρωμα γλυκού αργανέλαιου (Argan oil) και υφή που
αγκαλιάζει το δέρμα, ενώ παράλληλα τα αρώματα του γιασεμιού και του πορτοκαλιού που περιέχει η
κρέμα μαλλιών προσφέρουν μία αναζωογονητική εμπειρία.
Οι συσκευές έχουν μέγιστη χωρητικότητα 460ml και υπάρχουν 3 διαφορετικά προϊόντα, καλύπτοντας
με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες του πελάτη: Σαμπουάν-Αφρόλουτρο 2 σε 1, ενυδατική κρέμα σώματος
και υγρό σαπούνι χεριών.
Για λόγους υγιεινής όλα τα μπουκάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και πρέπει να
αντικαθίστανται μόλις αδειάσουν. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν από
πολλούς πελάτες ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η καθαρότητα του μπάνιου αφού η συσκευή δεν
επηρεάζεται από την υγρασία του χώρου.
Η σειρά Botanika διαθέτει σαπουνάκια 20 και 25 gr.
Διαθέτει τα πιο ιδιαίτερα και μοναδικά σαπούνια που κυκλοφορούν στην αγορά ξενοδοχειακών
προϊόντων – Οικολογικό σαπούνι 25 gr, σε ιδιαίτερο σχήμα «Βότσαλου» με άρωμα αμυγδάλου και
κόκκους από κέλυφος καρυδιού. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μεταμορφώνουν το μπάνιο του
ξενοδοχείου σε κέντρο θεραπειών Spa. To σαπούνι έχει ιδανικό σχήμα για εύκολη χρήση καθώς
χωράει στην παλάμη. Οι κόκκοι από το κέλυφος καρυδιού κάνουν βαθιά απολέπιση στο δέρμα
καθαρίζοντας τους πόρους και αφήνοντάς το δέρμα απαλό και λαμπερό ενώ ταυτόχρονα το γάλα
αμυγδάλου προσφέρει ένα απίστευτο άρωμα.
Η σειρά BOTANIKA διαθέτει επίσης σαπούνι 20gr με άρωμα λεμόνι. Είναι ένα σαπούνι υψηλής
ποιότητας με έντονο και ευχάριστο άρωμα.
Τα αξεσουάρ συσκευάζονται σε ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια. Σε αντίθεση με άλλες σειρές, κάποια από
τα αξεσουάρ είναι πολύ ιδιαίτερα: Το σετ οδοντικής περιποίησης περιέχει οδοντόβουρτσα όπου το 40%
της σύνθεσής της είναι από εκχύλισμα άχυρου, το σετ περιποίησης περιέχει μπατονέτες φτιαγμένες
από βιοδιασπώμενο ξύλο, το 40% της σύνθεσής από το σκουφάκι μπάνιου είναι από εκχύλισμα
καλαμποκιού και το 40% της σύνθεσής από την χτένα είναι από εκχύλισμα άχυρου. Όλα έχουν
βιοδιασπώμενη σύνθεση.
Διαθέτει μόνο τα απαραίτητα προϊόντα σε εξαιρετική ποιότητα κάνοντας τα ιδανικά για ξενοδοχεία 4-5
αστέρων.

