MYRRO HERBAL LABORATORY
ARCHANES HERAKLION CRETE
lab@myrro.gr
All herbal ingredients are certified organic or from wildcrafted herbs .
ΚΡΕΜΕΣ & ΛΟΣΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ITEM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ml

1

Γεράνιο Πορτοκάλι Λεβάντα αιθέρια έλαια,
Αμύγδαλο-Jojoba-Βερίκοκο έλαια βάσης

2

Ροδόξυλο Σανδαλόξυλο Βενζόη αιθέρια έλαια,
Καροτένιο, Ελαιόλαδο, Καρθαμέλαιο Βούτυρο ενυδατική κρέμα προσώπου για ξηρή
επιδερμίδα ροδόξυλο
κακάο

50

3

Tea tree Λεμόνι Κέδρος αιθέρια έλαια,
Βάλσαμο Copaiba, Ηλιέλαιο, Jojoba,
Ρoδέλαιο

ενυδατική κρέμα προσώπου κατά της
ακμής-για λιπαρή επιδερμίδα
τεϊόδεντρο

50

4

Μανταρίνι Δεντρολίβανο σανδαλόξυλο
αιθέρια έλαια, Αμυγδαλέλαιο, Κερί μέλισσας

αντιρυτιδική κρέμα προσώπου-κρέμα
νυκτός μανταρίνι

50

5

Χαμομήλι καρότο αιθέρια έλαια, Εκχύλισμα
Αγγουριου και Άρνικας

κρέμα ματιών για ρυτίδες, μαύρους
κύκλους χαμομήλι-αγγούρι

30

6

Λεβάντα Πορτοκάλι αιθέρια έλαια,
Καστορέλαιο, Αμυγδαλέλαιο, Βιταμίνη Ε

γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου
λεβάντα

100

7

Γεράνιο-Λεμόνι-νεράτζι αιθέρια έλαια,
Βούτυρο καριτέ, Καστορέλαιο, Καρθαμέλαιο

κρέμα απολέπισης προσώπου σπόροι
βερίκοκου

50

ενυδατική κρέμα προσώπου για
κανονική επιδερμίδα γεράνιο

50

FACE CREAMS & LOTIONS
ITEM

INGREDIENTS

DESCRIPTION

ml

1

Geranium-Orange- Lavender essential oils
Almond-Jojoba-Apricot Oils

Geranium Normal skin face cream

50

2

Rosewood-Sandalwood-Benzoin essential
oils, Carotene, Avocado-Olive-Cocoa Oils

Rosewood Dry skin face cream

50

3

Tea tree-Lemon-Cedarwood essential oils,
Balsam Copaiba,
SunflowerJojoba-Rosehip Oil

Tea tree Oily/acne prone skin face cream

50

4

Mandarin-Rosemary-Sandalwood essential
Oils, Almond oil, Beeswax

Mandarin Antiwrinkle face night cream

50

5

Chamomile-Carrot essential oils CucumberArnica extracts

Chamomile Eyes cream for wrinkles, dark
circles

30

6

Lavender Orange essential Oils, Castor
Almond base oils, Vit. E

Lavender face cleansing lotion

100

7

Geranium Lemon Petitgrain essential oils,
Shea butter, Castor Thistle base oils

Face depilation cream with apricot kernel

50

ΚΡΕΜΕΣ & ΛΟΣΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
ITEM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ml

1

εκχύλισμα βανίλιας, βούτυρο καρύδας &
καριτέ, αμυγδαλέλαιο, βιταμίνη Ε

body Butter βανίλιας

100

2

εκχύλισμα γιασεμιού, βούτυρο καριτέ,
αμυγδαλέλαιο, ροδόνερο, βιταμίνη Ε

ενυδατική λοσιόν σώματος γιασεμί

150

ενυδατική λοσιόν σώματος τίλιο

150

ενυδατική κρέμα xεριών λεβάντακυπαρίσσι

100

δροσιστική αντιμικροβιακή κρέμα
ποδιών μέντα τεϊόδεντρο

100

3

4

5

6

ITEM

εκχύλισμα τίλιου βούτυρο καριτέ,
αμυγδαλέλαιο, ροδόνερο, βιταμίνη Ε
εκχύλισμα ίριδας, βούτυρο κακάο & καριτέ,
ηλιέλαιο, αιθ. Έλαια κυπαρισσιού, λεβάντας
και βενζόης
εκχύλισμα μέντας, βούτυρο κακάο & καριτέ,
ηλιέλαιο, ουρία, αιθ. Έλαια τεϊόδεντρου,
μέντας & περγαμότου

εκχύλισμα σαμπούκου, βούτυρο κακάο &
καριτέ, ηλιέλαιο, αιθ. Έλαια δεντρολίβανου,
μαλακτική & θερμαντική κρέμα ποδιών
λεβάντας & βενζόης
BODY CREAMS & LOTIONS
INGREDIENTS

DESCRIPTION

100
ml

1

Vanillia extract, Shea -Coconut butters,
Almond- hazelnut Oils

Vanilla Body butter

100

2

Almond Oil, Shea butter, Jasmine extract,
Rose water

Jasmine Body lotion

150

3

εκχύλισμα τίλιου βούτυρο καριτέ,
αμυγδαλέλαιο, ροδόνερο, βιταμίνη Ε

Linden Body lotion

150

4

Lavender-Cypress essential oils, Cocoa-shea
butters, Aloe, Iris extract
Dry hands cream

100

5

Tea tree-peppermint-Bergamot essential
oils, Cocoa-shea butters, Aloe, Urea

Cooling antifungal foot cream

100

6

Rosemary-Benzoin-Lavender essential Oils,
Elderflower extract, Cocoa-Shea Butters

Warming -poor circulation feet cream

100

ΒΟΤΑΝΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ
ITEM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1

βάλσαμο, καλέντουλα, αχίλλεια έλαια βάσης,
γεράνιο λεβάντα αιθέρια έλαια, κερί, βιταμίνη
Ε

2

βάλσαμο άρνικα δάφνη σύμφυτο έλαια
βάσης, άρκευθος δεντρολίβανο κυπαρίσσι
αιθέρια έλαια, κερί, βιτ. Ε

3

4

5

6

ITEM
1

neem καλέντουλα έλαια βάσης, τεϊόδεντρο
λεβάντα αιθέρια έλαια, κερί, βιτ. Ε

για

δερματικά-ραγάδες, ουλές, πληγές

αλοιφή άρνικα-σύμφυτο

για θλάσεις,

πόνους αρθρώσεων, μώλωπες

αλοιφή τεϊόδεντρο-neem

για

μυκητιάσεις

βρεφική αλοιφή χαμομήλι-καλέντουλα
καλέντουλα χαμομήλι έλαια βάσης, οξείδιο
για αλλαγή πάνας
του ψευυδαργύρου, κερί, βιτ. Ε
HERBAL BALMS WITH BEESWAX
INGREDIENTS

DESCRIPTION

Hypericum-geranium skin healing balm for
Geranium - Lavender essential Oils, St John's burns, cuts, strech marks
wort-Calendula-Yarrow Oils, Beeswax

30

30

30

30

30
50

ml
30

Arnica-boneset musculoskeletal balm-for
fractures, joints, bruises

30

Tea tree-neem balm-antigungal,
antimicrobial

30

Castor oil-lemon balm against blemish
marks and dark circles

30

Eucalyptus -peppermint balm for nasal
Eucalyptus-Peppermint essential Oils, Grape
decongestion
seed-Yarrow Oils Beeswax

30

Juniper-Rosemary-Cypress essential oils,
Arnica-Laurel-Sympytum Oils, Beeswax

3

neem marigold oils, tea tree lavender
essential oils, beeswax vit E

4

Lemon essential Oil, Castor Oil, natural
Vitamin E Beeswax

6

αλοιφή βάλσαμο-γεράνιο

ml

για πανάδες,
καστορέλαιο, αιθέριο έλαιο λεμονιού, κερί, βιτ. αλοιφή καστορέλαιο-λεμόνι
μαύρους κύκλους, κηλίδες
Ε
σταφύλι αχίλλεια έλαι βάσης, ευκάλυπτος
αλοιφή ευκάλυπτος-μέντα για ρινική
μέντα περγαμότο αιθέρια έλαια, κερί, βιταμίνη
αποσυμφόρηση
Ε

2

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Calendula-Chamomile-Zinc oxide Beeswax

Diapper rash balm for babies

50

ΒΟΥΤΥΡΑ ΧΕΙΛΙΩΝ
ITEM
1

2

3

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

βούτυρο κακάο, καριτέ & καρύδας, εκχύλισμα βούτυρο χειλιών βανίλια - λεβάντα
βανίλιας, αιθ. Έλαιο λεβάντας, βιταμίνη Ε
λευκό και μαύρο βούτυρο κακάο, βούτυρο
καρύδας, εκχύλισμα σοκολάτας, βιταμίνη Ε

βούτυρο χειλιών κακάο

έλαια ελιάς, σησαμιού & καρύδας, καροτένιο, βούτυρο χειλιών μανταρίνι
αιθέριο έλαιο μανταρινιού, βιταμίνη Ε

ml

15
15
15

LIP BALMS
ITEM
1
2
3

ITEM

INGREDIENTS

DESCRIPTION

Cocoa Coconut Shea butters, vanilla
lavender-vanilla lip balm
extract, lavender essential oil, vit E
Black & White Cocoa butters, chocolate
chocolate lip balm
extract, vit. E
Olive Sesame Coconut Oils, carotene,
mandarin lip balm
mandarin essential oil, vit E
ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

1

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
εκχύλισμα αχίλλειας, αλόη, έλαια κόκκινο
βατόμουρο σησάμι, βούτυρο καριτέ, αιθ έλαια αντιηλιακή κρέμα προσώπου κόκκινο
βατόμουρο- spf30
Ylang ylang χαμομήλι

2

εκχύλισμα πράσινου τσαγιού & καρύδας,
αλόη, έλαια καρότο σησάμι, βούτυρο
καρύδας αιθέρια έλαια καρότο, βιτ Ε

3
4
5

ITEM

καροτένιο, έλαια κόκκινου βατόμουρου,
βιταμίνη Ε καρότου
εκχύλισμα αμαμηλίδας, αλόη, αιθέρια έλαια
βασιλικός κανέλα γεράνιο ευκάλυπτος μέντα

15
15
15

ML

50

αντιηλιακή κρέμα σώματος αλόη-spf15

150

λάδι μαυρίσματος καροτένιο-καρύδα

150

εντομοαπωθητικό τζελ με βασιλικό

100

εκχύλισμα & αιθέριο έλαιο λεβάντας, αλόη,
τζέλ αλόης με λεβάντα-για εγκαύματα
και ερεθισμούς
βαλσαμόλαδο, βιταμίνη Ε
SUMMER PRODUCTS
INGREDIENTS

ml

DESCRIPTION

100
ml

1

Lavender Chamomile Ylang ylang essential
oils, Red raspberry Sesame Oils Shea butter

Red raspberry Face sunblock cream spf 30

50

2

Green tea, Aloe, Carrot Coconut Oil,
Vitamin E

Green tea Aloe Body sunblock lotion spf 15

150

Carrot sun oil spf 7

150

Basil Insect repellent gel

100

4

Red raspberry Carrot Oil, Carotene, Vitamin
E
Basil Geranium Cinnamon Eucalyptus
Peppermint oils

5

Aloe, Lavender essential oil and hydrosol, St. Aloe vera gel with lavender-against burns
John's wort oil
and skin irritations

3

100

ΈΛΑΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΩΜΑΤΟΣ
ITEM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ml

έλαια jojoba, argan, καστορέλαιο, αιθέρια
έλαια λεβάντας & δεντρολίβανου

θεραπευτικό λάδι μαλλιών
argan jojoba για θρέψη

50

αμυγδαλέλαιο, καστορέλαιο, βιτ. Ε

λάδι ντεμακιγιάζ ματιών
καστορέλαιο βιταμίνη Ε

50

3

αμυγδαλέλαιο, αιθέρια έλαια λεβάντας
πορτοκαλιού ylang ylang, βιτ. Ε

χαλαρωτικό λάδι μασάζ
ylang-ylang λεβάντα

50

4

άρνικα βάλσαμο καγιέν έλαια βάσης, κανέλα
λάδι μυικών πόνων άρνικα-βάλσαμο
λεβάντα ravensara αιθέρια έλαια

1
2

5

6
7

8

ITEM

ροδέλαιο, καρθαμέλαιο, argan, γιασεμί
γκρειπφρουτ σανδαλόξυλο αιθ. Έλαια
neem, ροδέλαιο, καρθαμέλαιο, σησαμέλαιο,
παλμαρόζα τεϊόδεντρο μύρρο αιθέρια έλαια

σέρουμ προσώπου άγριο τριαντάφυλλο
γκρειπφρουτ με θρεπτική-αντιρυτιδική
δράση
λάδι τεϊόδεντρο-neem-palmarosa
(μυκητιάσεις/έκζεμα/ψωρίαση)

καταπραϋντικό λάδι μασάζ για βρέφη
έλαια βερίκοκου, σησαμιού, άγριου
βερίκοκο σησάμι
τριαντάφυλλου, βιταμίνη Ε
σταφυλέλαιο, καρθαμέλαιο, έλαια μαύρο
λάδι αποτοξίνωσης ή /και κυτταρίτιδας
πιπερι μάραθος λεμόνι άρκευθος
μάραθος-λεμόνι
γκρειπφρουτ
FACE & BODY OILS

30
50
50

50

DESCRIPTION

ml

1

jojoba, argan, castor oils, lavender rosemary
hair nutrition oil argan jojoba
essential oils

50

2

almond, castor oil, vit E

eyes demaquillage oil castor oil-vit E

50

almond oil, lavender orange ylang-ylang
essential oils, vit E
arnica hypericum cayenne oils, cinnamon
lavender ravensara essential oils

relaxing massage oil ylang lavender
muscular pain massage oil arnica st john's
wort

50

5

rosehip safflower argan oils, jasmin
grapefruit sandalwood essential oils

face serum with nutritive and antiwrinkle
action wild rose grapefruit

6

neem, rosehip, safflower oils, palmarosa tea antimicrobial skin oil neem palmarosa
tree myrrh essential oils
(antifungal, eczema, psoriasis)

50

apricot sesame rohip oils, vitamin E

50

3
4

7

8

INGREDIENTS

50

soothing baby massage oil sesame apricot

grapeseed safflower oils, black pepper
cellulitis oils fennel lemon - detoxifyingfennel lemon grapefruit juniper essential oils firming

50
30

50

ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

ITEM
1

2

3

4

5
6

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

200

πράσινη άργιλος, εκχύλισμα φασκόμηλου &
αχίλλειας, αιθ. έλαια λεμονόχορτο φασκόμηλο σαμπουάν φασκόμηλο λεμονόχορτο για
λιπαρά μαλλιά
ylang ylang

200

αλόη, εκχυλίσματα δεντρολίβανου &
τσουκνίδας, αιθ. έλαια δεντρολίβανο
άρκευθος τεϊόδεντρο κέδρος

σαμπουάν δεντρολίβανο αλόη κατά της
τριχόπτωσης &της πυτιρίδας

200

εκχύλισμα καλέντουλας, αιθ. έλαια χαμομήλι
λεβάντα

σαμπουάν χαμομήλι για ευαίσθητο
τριχωτό & μωρά

200

εκχύλισμα λεβάντας & σοκολάτας, αιθ. έλαιο
πορτοκαλιού

aφρόλουτρo χαλάρωσης σοκολάταπορτοκάλι

200

εκχύλισμα τσάι μάτε, αιθ. Έλαια μαύρο πιπέρι aφρόλουτρo ενέργειας κυπαρίσσιμαύρο πιπέρι
λάιμ κέδρος
SHAMPOO & SHOWER GELS
INGREDIENTS

3
4

5

DESCRIPTION

200

ml

neutral henna, horsetail marigold willow extraxts, shampoo for dry & damaged hair neutral

henna

200

lemongrass ylang ylang ess. oils

shampoo for oily hair sage-lemongrass

200

aloe, rosemary nettle extracts, rosemary juniper

shampoo for hair loss and dandruff rosemary
nettle

200

shampoo for sensitive scalp & babies
chamomile-marigold

200

patchouli lavender geranium essential oils

2

ml

ουδέτερη χέννα, εκχυλίσματα εκουιζέτου ιτιάς
& καλέντουλας, αιθ. έλαια πατσουλί λεβάντα σαμπουάν ουδέτερη χένα για ξηρά βαμμένα μαλλιά
γεράνιο

ITEM
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

green clay, sage yarrow extracts, sage

tea tree cedarwood essential oils
marigold extract, chamomile lavender essential
oils

lavender chocolate extract, orange essential oil relax shower gel chocolate-orange

200

mate tea extract, black pepper lime

6

cedarwood essential oils

energy shower gel black pepper-lime

Για παραγγελίες χονδρικής και επιπλέον προϊόντα επικοινωνείστε:
For wholesale orders and more products contact us:
lab@myrro.gr tel. +30 2811 758-288

200

