


Πατιςτε πάνω ςτθν 
κατθγορία που κζλετε, για 

να μεταβείτε ςτθν 
αντίςτοιχθ ςελίδα



Σο ελαιόλαδο ςτθ μάχθ εναντίον τθσ ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ.

Το Παγκόςμιο Κζντρο Ελιάσ για τθν Υγεία και θ εταιρεία

E-LA-WON ανακοινϊνουν δθμοςίευςθ τθσ πρϊτθσ μελζτθσ

Ελλινων και Ιςπανϊν ερευνθτϊν ςχετικά με τθν ευεργετικι

επίδραςθ των ωαινολικϊν ςυςτατικϊν του ελαιολάδου ςτο ηωικό

πειραματικό μοντζλο τθσ ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ.

Η κακθμερινι κατανάλωςθ εξαιρετικοφ παρκζνου ελαιολάδου

πρϊιμθσ εςοδείασ – αγουρζλαιο με πιςτοποιθμζνθ υψθλι

περιεκτικότθτα ςε ωαινόλεσ και ιδίωσ ςε ελαιαςίνθ, αποτελεί

αςπίδα προςταςίασ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ και

μπορεί να προςτατεφςει από τθν επιδείνωςθ των ςυμπτωμάτων

τθσ ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ.



E-LA-WON EVOO 21-22

It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο

ΠΕΡΙΟΧΘ

Πελοπόννθςοσ 
(Κορινκία)

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Κορωνζικθ -
Κουτςουρελιά

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (1.180)
 Χαμθλι οξφτθτα (0,35)
 Άρωμα ζντονα ωρουτϊδεσ του

άγουρου καρποφ, πράςινα ωφλλα,
ωεςκοκομζνο χορτάρι, βότανα και
λεμόνι
 Αρμονία πικροφ και πικάντικου.
 Αναλλοίωτθ θ ωρεςκάδα και τα

οργανολθπτικά και χθμικά
χαρακτθριςτικά με τθν προςκικθ
αηϊτου ςτο κενό μζροσ τθσ 
γυάλινθσ ωιάλθσ.

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 500ML ΚΟΤΡΟΧΡΩΜΘ

 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 01-02 



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο

Πελοπόννθςοσ 
(Θλία)

Αγριελιά –
Μποτςικολιά

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (1.318) 

 Χαμθλι οξφτθτα (0,18) 

 Αρϊματα λουλουδιϊν, αγκινάρασ, 

βοτάνων και αμυγδάλου

 Ζντονα πικρό και πικάντικο.

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 500ML

 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

E-LA-WON EVOO 21-22

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 03-04 



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Κουτςουρελιά
Μεγαρείτικθ
Αμφίςςθσ

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (931)

 Χαμθλι οξφτθτα (0,30)

 Λεπτό και ωίνο άρωμα (από

άγουρο καρπό, πράςινα ωφλλα

τομάτασ, αμφγδαλο, μπανάνα).

 Γεφςθ απαλι με διακριτικό πικρό

και πικάντικο.

E-LA-WON EVOO 21-22

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο

Φκιϊτιδα (Λαμία)

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 250ML
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 07-08



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο -
Αγουρόλαδο

Πελοπόννθςοσ 
(Λακωνία)

Ακθνολιά

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (1.012) 

 Χαμθλι οξφτθτα (0,28) 

 Αρϊματα ζντονα ωρουτϊδθ. 

Ξεχωρίηουν τα αρϊματα 

λουλουδιϊν, αγκινάρασ, βοτάνων 

και αμυγδάλου.

 Ιςορροπθμζνο πικρό και πικάντικο

E-LA-WON EVOO 21-22

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 250ML
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 05-06



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Κορωνζικθ

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (931)
 Χαμθλι οξφτθτα (0,24)
 Ευδιάκριτο και πλοφςιο άρωμα βαςιλικοφ,

μζντασ και κυμαριοφ.
 Γεφςθ αγκινάρασ μαηί με άγουρθ τομάτα

και αμφγδαλο.
 Επίγευςθ πικρι και ελαωρϊσ

πικάντικθ.
 Πιςτοποιθμζνο από τον Οργανιςμό

Ελζγχου Βιολογικϊν Προϊόντων ΔΗΩ

E-LA-WON EVOO 21-22

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο
Βιολογικό

Πελοπόννθςοσ 
(Καλαμάτα)

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 250ML
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 09-10



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Κορωνζικθ -
Κουτςουρελιά

E-LA-WON EVOO 21-22

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο

Πελοπόννθςοσ 
(Κορινκία)

ΦΙΑΛΘ ΣΩΝ 50ML
 ΚΑΛΑΙΘΘΣΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνοσ, χρυςαφζνιοσ φυςικόσ χυμόσ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 11

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (1.180) 

 Χαμθλι οξφτθτα (0,35) 

 Άρωμα ζντονα ωρουτϊδεσ του 

άγουρου καρποφ, πράςινα ωφλλα, 

ωεςκοκομμζνο χορτάρι, βότανα και 

λεμόνι).

 Αρμονία πικροφ και πικάντικου.



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

 Τψθλζσ πολυφαινόλεσ (1.180) 

 Χαμθλι οξφτθτα (0,35) 

 Αρϊματα ζντονα ωρουτϊδθ.

 Απόλυτθ ιςορροπία πικροφ και 

πικάντικου.

 Προςτατευμζνο ςε λευκοςιδθρζσ 

ςυςκευαςίεσ από το θλιακό ωωσ, 

ϊςτε να διατθρθκεί αναλλοίωτθ θ 

ωρεςκάδα και τα οργανολθπτικά   

χαρακτθριςτικά του.

E-LA-WON EVOO 21-22

Κορωνζικθ

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο

Πελοπόννθςοσ 
(Κορινκία)

 ΛΕΤΚΟΙΔΘΡΕ ΤΚΕΤΑΙΕ ΣΩΝ 
100ML – 250ML – 500ML – 1L – 4L

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνο Προϊόν

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 12-13-14-15-16





BLACK DIAMOND OLIVE OILS

Πελοπόννθςοσ 
(Καλαμάτα)

Ελιζσ Καλαμϊν

 Extra jumbo ελιζσ, χαραγμζνεσ ςτο χζρι
μία-μία, ϊςτε να ξεπικρίηουν ομοιόμορωα.
 Η διαδικαςία χάραξθσ γίνεται τθν ίδια μζρα

με τθ ςυγκομιδι.
 Οι ελιζσ μζνουν για 15’ ςε κακαρό

μθλόξυδο, ϊςτε να αποκτιςουν ευχάριςτθ
γεφςθ.
 Βρίςκονται μζςα ςε Εξαιρετικό Παρκζνο

ελαιόλαδο δικισ μασ παραγωγισ.
 Σχεδόν μθδαμινι περιεκτικότθτα ςε αλάτι,

μόλισ 0,28%.

 ΒΑΗΟ ΣΩΝ 308GR

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ Ε:

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

Βραβευμζνο προϊόν

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 27





It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

ΤΣΑΣΙΚΑ

Λιαςτι ντομάτα με μαςτίχα, βαςιλικό και me-Li E-LA-WON,
ωτιαγμζνο με αγνά, αυκεντικά και μοναδικά υλικά τθσ ελλθνικισ
ωφςθσ. Χωρίσ ςυντθρθτικά.

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

«Το πζςτο είναι μια ςαλτςοφλα παςπαρτοφ, ζνα βαηάκι που ςε βγάηει
αςπροπρόςωπο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Αυτό το ιδιαίτερο πζςτο τθσ
γνωςτισ από τα εξαιρετικά τθσ ελαιόλαδα E-LA-WON, βαςίηεται ςτθ
λιαςτι ντομάτα, ζχει πολφ «ελλθνικό» χρϊμα και ταιριάηει ςτο
καλοκαίρι και τισ γεφςεισ του».
Διαβάςτε τθ ςυνζχεια ςτο άρκρο τθσ Ντίνασ Γκρουμοφτθ ςτο
Ακθνόραμα.

ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

E-LA-WON PESTO 21-22

 ΒΑΗΟ ΣΩΝ 80GR

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ Ε :

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 28

https://www.athinorama.gr/umami/market/articles/pesto_liastis_ntomatas_e_la_won-2537035.html


It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

ΤΣΑΣΙΚΑ

Τρυωερά ωφλλα μαϊντανοφ με ξφςμα ςκόρδου και κάππαρθ,
ςυνοδευόμενα από Εξαιρετικό Παρκζνο Ελαιόλαδο E-LA-WON.

ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ

 Ο ωρζςκοσ, μυρωδάτοσ μαϊντανόσ είναι πλοφςιοσ ςε βιταμίνεσ Α και C,
οι οποίεσ διατθροφνται, κακϊσ το pesto δεν κζλει βράςιμο. Τθν
αντιοξειδωτικι δράςθ ενιςχφει θ αλιςίνθ του ςκόρδου και οι
πολυωαινόλεσ του ελαιολάδου.
Φτιαγμζνο χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν.
 Γευτείτε το ςαν ορεκτικό ςε μπρουςκζτα, ντάκο ι και ςε

ηυμαρικά, κοτόπουλο, δίνοντασ μια μοναδικι νότα υγείασ ςτο
πιάτο ςασ.

ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

E-LA-WON PESTO 21-22

 ΒΑΗΟ ΣΩΝ 80GR

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 29





It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Πελοπόννθςοσ 

(Πάρνωνασ)

Μετά από 1-2 χρόνια

 Ζντονα αρωματικό μζλι

 Γεφςθ ζντονα δυνατι με 

χαρακτθριςτικζσ υπόπικρεσ νότεσ που 

εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν επίγευςθ.

Βραβευμζνο Προϊόν

ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΡΤΣΑΛΛΩΘ

ΑΡΩΜΑ / ΓΕΤΘ

E-LA-WON HONEY 21-22

ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΘΜΕΝΟ ΒΑΗΟ ΣΩΝ 280GR
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 19-20



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Πελοπόννθςοσ 
(Αρκαδία)

Δεν κρυςταλλϊνει ποτζ

 Άρωμα απαλό
 Ζντονθ γεφςθ βανίλιασ
 Ιριδίηον, κεχριμπαρζνιο χρϊμα.

Βραβευμζνο Προϊόν

ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΡΤΣΑΛΛΩΘ

ΑΡΩΜΑ / ΓΕΤΘ

E-LA-WON HONEY 21-22

ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΘΜΕΝΟ  ΒΑΗΟ ΣΩΝ 280GR
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 25-26



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Πελοπόννθςοσ 

(Ταψγετοσ)

Το ερυκρζλατο δεν 

κρυςταλλϊνει ποτζ.

 Χωρίσ ζντονο άρωμα 

 Ιδιαίτερα ιςορροπθμζνθ 

γλυκφτθτα.

Βραβευμζνο Προϊόν

ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΡΤΣΑΛΛΩΘ

ΑΡΩΜΑ / ΓΕΤΘ

E-LA-WON HONEY 21-22

ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΘΜΕΝΟ ΒΑΗΟ ΣΩΝ 280GR
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 21-22



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Πελοπόννθςοσ 

(Λακωνία)

Σε 2-3 μινεσ

 Άρωμα ζντονο, ανκϊδεσ

 Γλυκιά επίγευςθ κθρφκρασ.

Βραβευμζνο Προϊόν

ΠΕΡΙΟΧΘ ΚΡΤΣΑΛΛΩΘ

ΑΡΩΜΑ / ΓΕΤΘ

E-LA-WON HONEY 21-22

ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΘΜΕΝΟ ΒΑΗΟ ΣΩΝ 280GR
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 23-24



It's Slinky, it's Slinky, it's fun for 

Βραβευμζνο Προϊόν

ΠΕΡΙΟΧΘ

Πελοπόννθςοσ 

(Ταψγετοσ – Πάρνωνασ)

ΚΡΤΣΑΛΛΩΘ

Σε 6-18 μινεσ

ΑΡΩΜΑ / ΓΕΤΘ

 Γεφςθ λεπτι 

 Αρϊματα κυμαριοφ και 

άλλων βοτάνων (κροφμπθ, ωλιςκοφνι –

άγρια μζντα, αλογοκφμαρο, ρίγανθ) 

 Αυξθμζνοσ αρικμόσ γυρεόκοκκων.

E-LA-WON HONEY 21-22

ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΘΜΕΝΟ ΒΑΗΟ ΣΩΝ 280GR
 ΠΟΛΤΣΕΛΘ ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ   Ε:

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 17-18





Χειροποίθτεσ δθμιουργίεσ με τθν υπογραφι τθσ E-LA-WON.

Ποιοτικά, ωυςικά ςαποφνια, με ιδιαίτερα ζντονο ελλθνικό χαρακτιρα.

Περικλείουν ςτοιχεία τθσ γθσ, όπωσ ςανδαλόξυλο, ενεργό άνκρακα, μζλι, ελαιόλαδο.

Αγνά ςυςτατικά, ςυμπυκνωμζνα ςτα ςαποφνια μασ, που ενυδατϊνουν το δζρμα και κατακλφηουν

το είναι μασ με άωκαςτεσ μυρωδιζσ.



E-LA-WON SOAPS 21-22

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 31

Ζνα δϊρο υψθλισ αιςκθτικισ, που ςε 
κερδίηει όχι μόνο με το κθςαυρό που κρφβει 
μζςα του, αλλά και με το περιτφλιγμά του.



E-LA-WON SOAPS 21-22

Χειροποίθτο ςαποφνι αποτοξίνωςθσ, μοναδικι, απολαυςτικι

να το χρθςιμοποιείσ για ζνα μεταξζνιο δζρμα.

Ο ενεργόσ άνκρακασ, άριςτο αντιγθραντικό ςυςτατικό,

 μειϊνει τισ ωλεγμονζσ του δζρματοσ,

 ςυςωίγγει τουσ πόρουσ,

 λειαίνει και αναδομεί τθν επιδερμίδα,

 χαρίηει μοναδικι λάμψθ και ωρεςκάδα.

 Παράγεται με ψυχρι μζκοδο ςαπωνοποίθςθσ 
 Κόβεται ςτο χζρι
 Είναι Ελλθνικισ παραγωγισ ,χωρίσ προςκικθ χθμικϊν

ΣΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΘΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΜΑ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΚΑΙ Ε 
ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ 

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΣΟ: 33



E-LA-WON SOAPS 21-22

 Παράγεται με ψυχρι μζκοδο ςαπωνοποίθςθσ 
 Κόβεται ςτο χζρι
 Είναι Ελλθνικισ παραγωγισ ,χωρίσ προςκικθ χθμικϊν

ΣΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΘΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΜΑ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΚΑΙ Ε 
ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ : 

Το μοςχοςάπουνο, με το μοναδικό που γθτεφει όλεσ 

τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ, είναι ωτιαγμζνο με πρϊτεσ φλεσ 

υψθλισ ποιότθτασ από τθ ωφςθ και τθν παράδοςθ τθσ Άπω 

Ανατολισ. 

Μυςτιριο παραμζνει το άρωμά του και θ γοθτεία του, κακϊσ 

καταγράωεται ςτουσ ανκρϊπινουσ νευρϊνεσ και δεν ςβινει από 

τθ μνιμθ ποτζ.

Οι ευεργετικζσ του ιδιότθτεσ μετροφν χιλιάδεσ χρόνια παρουςίασ, 

ςφμωωνα με τθν ινδικι κουλτοφρα, όπου το κεωροφςαν “δϊρο 

τθσ φφςθσ” , απαραίτθτο ωσ μζςο διαλογιςμοφ και χαλάρωςθσ, 

λόγω τθσ καταπραχντικισ ςωματικισ και πνευματικισ του 

δράςθσ.
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E-LA-WON SOAPS 21-22

 Παράγεται με ψυχρι μζκοδο ςαπωνοποίθςθσ 
 Κόβεται ςτο χζρι
 Είναι Ελλθνικισ παραγωγισ, χωρίσ προςκικθ χθμικϊν

ΣΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΘΣΟ ΑΠΟΤΝΙ ΜΑ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΚΑΙ Ε 
ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ : 

Σαποφνι χειροποίθτο, ςαν για το δζρμα και τισ 

αιςκιςεισ, με τθ μοναδικι μαλακτικι, καταπραχντικι και  

απαλυντικι δράςθ που προςωζρει το εκχφλιςμα του μελιοφ. 

Μαηί με κθρικρα αωινει τθν επιδερμίδα ενυδατωμζνθ, λεία 

και απαλι. 

Ζχει ζντονο, ηεςτό άρωμα μελιοφ.

Το ςαποφνι μελιοφ και κερικρασ λειτουργεί ωσ μαλακτικό 

για τισ άτονεσ και κουραςμζνεσ επιδερμίδεσ ,

επειδι περιζχει βιταμίνεσ ικανζσ να 

κρζψουν το δζρμα. 

Ζχει αντιοξειδωτικι και αντιμικροβιακι

δράςθ.
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E-LA-WON SOAPS 21-22

 Παράγονται με ψυχρι μζκοδο ςαπωνοποίθςθσ 
 Κόβονται ςτο χζρι
 Είναι Ελλθνικισ παραγωγισ ,χωρίσ προςκικθ χθμικϊν

ΣΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΘΣΑ ΑΠΟΤΝΙΑ ΜΑ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΚΑΙ Ε 
ΤΚΕΤΑΙΑ ΔΩΡΟΤ : 

Το χειροποίθτο ςαποφνι ελαιολάδου, ωυςικι για το 
δζρμα παράγεται από ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο.
Τα λιπαρά οξζα Ωμζγα-3, θ βιταμίνθ Ε και τα απαραίτθτα αμινοξζα 
που περιζχει το ελαιόλαδο 
 ενυδατϊνουν τα κφτταρα του δζρματοσ 
 βοθκοφν ςτθν ανάπλαςθ των ιςτϊν που ζχουν υποςτεί βλάβθ από 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ.
 προλαμβάνουν τθν εμωάνιςθ πρόωρων ρυτίδων, κθλίδων ι άλλων 
ατελειϊν.
Διακρίνεται για τισ  αντιςθπτικζσ και επουλωτικζσ ιδιότθτζσ του, 
κακϊσ βαςίηεται ςτθν ελιά, για τθν οποία ο Βαν Γκογκ ζγραψε…

«Η ελιά ςυμβολίηει τθν αντοχι ςτον χρόνο… 
Είναι κάτι ξεχωριςτό και εξαιρετικό…
Υπερβολικά όμορφο για να τολμιςω να το ηωγραφίςω ι να 
μπορζςω να το ςυλλάβω…
Ο ψίκυροσ του ελαιϊνα είναι κάτι οικείο, 
απείρωσ αρχζγονο…».
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Δϊρα E-LA-WON για:
 Συνζδρια
 Εταιρίεσ
 Εκδθλϊςεισ
 Ονομαςτικζσ εορτζσ
 Χριςτοφγεννα / Πάςχα
 Γάμουσ / Βαωτίςεισ
Welcome Gifts για το Yachting και το Hotel Industry

Δϊρα με ελλθνικό χαρακτιρα, με προϊόντα που μιλάνε ςτθν καρδιά, τιμοφν τον 
ωυςικό πλοφτο τθσ Ελλάδοσ, τον αναδεικνφουν μζςα ςε ελκυςτικζσ υψθλισ 
αιςκθτικισ ςυςκευαςίεσ.
Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ δϊρων…

E-LA-WON GIFT BOXES 21-22



 Δϊρα που περιλαμβάνουν τα προϊόντα μασ, όπωσ

ελαιόλαδο, ελιζσ, pesto, μζλια, ςαποφνια.

 Η ςφνκεςθ των προϊόντων μπορεί να εμπλουτιςτεί και με

προϊόντα εκτόσ αυτϊν με τθν ετικζτα τθσ E-LA-WON.

Διατίκενται επίςθσ αλμυρά, γλυκά, θδφποτα και κραςιά.

 Επικοινωνιςτε μαηί μασ για να διαμορωϊςουμε τθ

ςφνκεςθ του δϊρου που επικυμείτε.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 110 & Παλλάδος Αθηνάς 36

Παλλήνη, 15351

Αττική, Ελλάδα 

+30 210 600 1 555 

info@olivelawon.com

www.olivelawon.com

Πατιςτε πάνω ςτα εικονίδια για 
να μεταβείτε ςτθ ςελίδα

mailto:info@olivelawon.com
https://www.olivelawon.com/
https://www.facebook.com/olivelawon/
https://www.instagram.com/e_la_won/
https://www.youtube.com/channel/UC4YspuMTcbYmgjyrJNyF8Yw
https://gr.pinterest.com/OLIVELAWON/_created/

