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Eros Collection

Shampoo
50ml
A13-S

Soap 
25 gr

A13-SO

Βody Lotion
50ml

A13-B

Shower Gel
50ml

A13-SG

Conditioner
50ml

A13-C

Moringa

Απίστευτη αίσθηση έλξης αποπνέει η σειρά από έλαιο Moringa , αποκαλύπτοντας τα μυστικά 
που φέρνει από τους πρόποδες των Ιμαλαΐων το “δέντρο-θαύμα” Moringa. Πλούσιο σε βιταμίνες 
Α,C,E, λιπαρά οξέα και κολλαγόνο,  έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση καθώς και 

ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του δέρματος και των μαλλιών. Παράλληλα, το εξαίσιο άρωμά 
του καταφέρνει να ξυπνά τις αισθήσεις!





Red Poem Collection

Shampoo
50ml

A12-S

Soap
25 gr

A12-SO

Βody Lotion
50ml

A12-B

Shower Gel
50ml

A12-SG

Condit ioner
50ml

A12-C

Pomegranate

Περιποίηση και φροντίδα με σύμμαχο ομορφιάς και υγείας το ρόδι.  Η σειρά "Red Poem" είναι 
εμπλουτισμένη με έλαια ροδιού  με καταπραϋντική και ενυδατική δράση. Το ρόδι έχει ενυδατική 

ιδιότητα και προάγει την παραγωγή κολλαγόνου, βοηθώντας παράλληλα στη σύσφιξη του 
δέρματος  διατηρώντας το λαμπερό και φωτεινό. Προστατεύει από την πρόωρη γήρανση και 

τη φθορά που φέρουν οι ηλιακές ακτίνες! Ακόμη, εξισορροπεί το ph του τριχωτού της κεφαλής 
βοηθώντας στην ανάπτυξη και τόνωση της τρίχας. 





Gaia Collection
Οlive Oil & Avocando

Shampoo
50ml

A11-S

Soap
25 gr

A11-SO

Βody Lotion
50ml

A11-B

Shower Gel
50ml

A11-SG

Condit ioner
50ml

A11-C

Μοναδικός συνδιασμός από εκχυλίσματα ελιάς και αβοκάντο, συστατικά που αποτελούν φυσικά 
ελιξίρια ομορφιάς γνωστά από την αρχαιότητα, με αντιοξειδωτικές, αναπλαστικές και μαλακτικές 

ιδιότητες. Χαρίζουν ενυδάτωση,θρέψη και ελαστικότητα στο δέρμα και τα μαλλιά με ένα αυθεντικό 
άρωμα αναλοίωτο στον χρόνο. Το σαπούνι της σειράς “Gaia,” με προσθήκη κόκκων από φύλλα και 

κουκούτσια ελιάς, αφήνει στο δέρμα μία μοναδική αίσθηση.



Eco Line



Green Tea & Pergamonto

Antheia

H σειρά "Άνθεια", προσωνύμιο της θεάς Αφροδίτης,εμπνευσμένη από τη μυθολογία & τον ερχομό 
της άνοιξης, αποτελεί μέρος της οικολογικής μας σειράς, eco line, έχοντας έναν ιδιαίτερα ελκυστικό 

συνδιασμό πράσινου τσαγιού και περγκαμόντο. Ένα γλυκόπικρο άρωμα που αποπνέει γλυκύτητα 
και ένα αίσθημα αναζωογόνησης με ευωδιαστές μεσογειακές νότες. Ανακουφίζει από την ένταση 

και βελτιώνει τη διάθεσή σας! 

Shampoo 
30 ml
A22-S

Shower Gel 
30 ml

A22-SG

Conditioner 
30 ml
A22-C

Body Lotion 
30 ml
A22-B

Soap 
15 gr

A22-SO



Eco Line



Citrus Fruit

Shampoo 
30 ml
A21-S

Shower Gel 
30 ml

A21-SG

Conditioner 
30 ml
A21-C

Body Lotion 
30 ml
A21-B

Soap 
15 gr

A21-SO

Μέρος της οικολογικής μας σειράς,η πλούσια σύνθεση από έλαια εσπεριδοειδών με άρωμα που 
διαρκεί, χαρίζει στη σειρά Citrus Fruit λάμψη, ζωντάνια και δύναμη! 



Eco Line



Olea 
Olive Oil & Avocando

Shampoo 
30 ml
A42-S

Shower Gel 
30 ml

A42-SG

Conditioner 
30 ml
A42-C

Body Lotion 
30 ml
A42-B

Soap 
15 gr

A42-SO

H σειρά "Ολέα",εμπνευσμένη από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ελιάς, αποτελεί και αυτή 
μέρος της οικολογικής μας σειράς. Συνδιάζει τις ευεργετικές ιδιότητες από ελιά και αβοκάντο 

προσφέροντας εντατική ενυδάτωση και αναζωογόνηση!





Aloe Vera

Shampoo 
30 ml
A33-S

Shower Gel 
30 ml

A33-SG

Conditioner 
30 ml
A33-C

Body Lotion 
30 ml
A33-B

Soap 
15 gr

A33-SO

Σειρά βασισμένη σε εκχυλίσματα αλόης, ένα φυσικό φάρμακο με περισσότερα από 75 διαφορετικά 
θρεπτικά συστατικά. Το εκχύλισμα αυτό, πλούσιο σε νερό, αντιοξειδωτικά και βασικά μέταλλα, 

ενυδατώνει, καταπραΰνει, θεραπεύει και αναζωογονεί την επιδερμίδα και τα μαλλιά!





Lavender

Shampoo 
30 ml
A31-S

Shower Gel 
30 ml

A31-SG

Conditioner 
30 ml
A31-C

Body Lotion 
30 ml
A31-B

Soap 
15 gr

A31-SO

H λεβάντα, ένα φυτό εξισορροπιστικό χάρη στην ιδιαίτερη χημική σύσταση  του ελαίου της, 
τονώνει το δέρμα και παράλληλα ξεκουράζει, ηρεμεί και αναζωογονεί το σώμα. Μια σειρά που 

ξεχωρίζει για το υπέροχο χρώμα και άρωμά της!





Pom

Shampoo 
30 ml
A34-S

Shower Gel 
30 ml

A34-SG

Conditioner 
30 ml
A34-C

Body Lotion 
30 ml
A34-B

Soap 
15 gr

A34-SO

Pomegranate

Ελιξήριο νεότητας, το έλαιο ροδιού, χάρη στης πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών από τανίνες, 
ανθοκυανίνες και ελλαγονικό οξύ, δίνει σε αυτή την σειρά πρωταγωνιστικό ρόλο πλαισιωμένο 

με μοναδικό χρώμα και άρωμα.





Sea Flowers

Shampoo & Conditioner
30 ml

A41-SC

Shower Gel 
30 ml

A41-SG

Body Lotion
30 ml
A41-B

Soap 
15 gr

A41-SO

Αίσθηση φρεσκάδας με μυρωδιά θάλασσας και καλοκαιρινή διάθεση από τη σειρά Sea Flowers!  
Oργανικό αργκανέλαιο και εκχυλίσματα από φύκι, θρέφουν και ενυδατώνουν το δέρμα! Ta προιόντα 

της σειράς "Sea Flowers" είναι πλούσια σε μέταλλα, μικροστοιχεία και βιταμίνες. Λεπτά σωματίδια 
μαύρης ηφαιστειακής άμμου προσθέτουν δράση απολέπισης στο σαπούνι. 





Moringa Drops

Shampoo 
30 ml
A32-S

Shower Gel 
30 ml

A32-SG

Conditioner 
30 ml
A32-C

Body Lotion 
30 ml
A32-B

Soap 
15 gr

A32-SO

Η σειρά Μοringa Drops, βασίζεται στο έλαιο σπόρων του φυτού moringa, που αξοιοποιείται 
ευρύτατα στην κοσμητολογία. Τα προϊόντα αυτά, πλούσια σε βιταμίνες Α,C,E, λιπαρά οξέα και 

κυτοκίνες, προσφέρουν 
έναν δυναμικό συνδιασμό πλεονεκτημάτων που βελτιώνουν τη σφριγηλότητα, την πυκνότητα και 

την ελαστικότητα της επιδερμίδας και ξεκουράζουν από το καθημερινό στρες.



Aloe Vera Drop
Shampoo 

A01-S 15ml

Olive Oil  & Avocando
Flowpack Soap 

A03 12gr

Ice King Drop 
Shower Gel 

A01-SG 15ml



Soap
70 gr
A02

Milk, honey, cocoa, coffee

Natural  Ol ives

Snai l  mucus, lemongrass

Economic 
Choices

Create gifts
!

Δημιουργήστε το δικό σας εξατομικευμένο 
δώρο για τους πελάτες σας με συσκευασίες 
σαπουνιών των 70gr σε διάφορα αρώματα!



Personal Care Accessories

KR34
Shaving Kit

Loofah

Sleep Mask

Dental Kit

Ear Plug
KR135 KR136

KR33

KR74



KR60

Shoe Shine Sponge Shoe Shine Mitt

CombVanity Set

Shoe Horn

Vanity Kit
KR28KR31

KR132 KR134

KR130

KR80KR70
27



Cleaning Products

INOX
750 ml

C71-750

SPOT CLEANER
330 ml

C31

BED PROBIOTIC
200 ml - C21-200

ROOM PROBIOTIC
200 ml - C11-200



BED PROBIOTIC
500 ml - C21-500

BED PROBIOTIC
5L - C21-5

ROOM PROBIOTIC
500 ml - C11-500

ROOM PROBIOTIC
5L - C11-5



Τρέφονται με τα εκκρίματα των ακάρεων, τα οποία αποτελούν 
τους μεγαλύτερους αλλεργιογόνους παράγοντες. Κατά τη διάρκεια 
της σύντομης ζωής τους, τα CONSORTIUM CS4 απελευθερώνουν 

ένζυμα που αποσυνθέτουν τις οργανικές ενώσεις των οσμών και έτσι, 
καταφέρνουν να τις εξουδετερώσουν. Έτσι, λειτουργούν ως φυσικό 

βιολογικό φίλτρο καθαρίζοντας τον αέρα, τις επιφάνειες και τα 
αντικείμενα γύρω μας.

Αναζητώντας τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία προϊόντα, προτείνουμε αυτά τα είδη με βάση τα ευεργετικά 

βακτηρίδια (προβιοτικά) για χρήση σε δωμάτια και κρεβάτια. 

Στη σύνθεση αυτών των προϊόντων, βρίσκεται ένας συνδυασμός 
ειδικών ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των Bacillus, και 

ονομάζονται CONSORTIUM CS4 βακτήρια. 

PRO BIOTIC
IN ACTION

no GMO

no allergens

safe when inhaled

100 % natural and 
eco friendly

biodegradable,harmless to humans, 
animals and the environment



Τα βακτήρια CONSORTIUM CS4 έχουν τη μορφή σπόρων. Για να αναπτυχθεί ένας σπόρος σε ένα βακτήριο, είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και θρεπτικών συστατικών. Μόλις 
βγουν από το φιαλίδιο, οι σπόροι αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη ζωή τους. Η κύρια τροφή των 
βακτηριδίων είναι οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στο περιβάλλον. Ο κύκλος ζωής τους είναι έξι ημέρες, και 
στη συνέχεια πεθαίνουν στην έβδομη.

Πώς λειτουργεί το CONSORTIUM CS4;

Τα CONSORTIUM CS4 λειτουργούν ως φυσικά βιολογικά φίλτρα καθαρίζοντας τον αέρα, τις επιφάνειες και τα αντικείμενα γύρω μας. 
Εξαλείφουν επίσης τα οργανικά αλλεργιογόνα και τις δυσάρεστες οσμές των λιπών, των τσιγάρων, του καπνού, των κατοικίδιων ζώων, της 
υγρασίας, του ιδρώτα, των ούρων, των αρωμάτων κλπ.

Τα CONSORTIUM CS4 ανταγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να 
βρουν θρεπτικά συστατικά με παθογόνα βακτήρια και ακάρεα. 
Έτσι, μειώνουν σημαντικά την ανάπτυξη και τον πληθυσμό των 
τελευταίων. Ταυτόχρονα, τα βακτήρια CONSORTIUM CS4 
τρέφονται με τα εκκρίματα των ακάρεων, τα οποία αποτελούν 
τους μεγαλύτερους αλλεργιογόνους παράγοντες στα νοικοκυριά.

Τα προβιοτικά στελέχη CONSORTIUM CS4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία, 
εμπορικά κέντρα και άλλους δημόσιους χώρους όπου ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι.

Η φυσική προέλευση αυτών των βακτηρίων βοηθά στη διατήρηση της οικολογικής καθαριότητας και της ισορροπίας στο περιβάλλον.
Το CONSORTIUM CS4 υπερβαίνει σε ασφάλεια και ακινδυνότητα  τα  αποσμητικά χώρου που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή 
ζωή. Τα συμβατικά αποσμητικά χώρου, εξαπλώνουν  στον αέρα αρώματα με βαριά μόρια, πολλά από τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 
αλλεργίες. Δεν επιλύουν το πρόβλημα, απλώς καταστέλλουν τις οσμές, κυριαρχώντας πάνω σε αυτές.

Τα στελέχη του CONSORTIUM CS4 έχουν κατατεθεί στην BCCM-LMG (Bελγική 
Συντονιστική Συλλογή Μικροοργανισμών) και κατηγοριοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) ως στελέχη με πιστοποιημένο τεκμήριο 
ασφάλειας (QSP) - μη τοξικά.

Όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του CONSORTIUM CS4 έχουν επιβεβαιωθεί από 
αναπνευστικές και κυτταρο-τοξικές δοκιμές  που διεξάγονται από τη BioSafe-Biological 
Safety Solution στην Φινλανδία και το Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας 
(LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology) LPT στη Γερμανία.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τεχνολογία Van der Schoot

Η  ασφάλεια του CONSORTIUM CS4



SR2 SR3N SR6

Slippers

SR15SR11SR8N



Laundry Bags



Hangers

H51

H53

H52

H54



Archo Cosmetics
hotel amenities

Arch      Cosmetics

~~

2, Bulgaria Street
Petrich 2850 Bulgaria

Tel:  +30 23 10 43 89 50
        +30 69 72 08 59 89

+35 98 77 19 91 12
Fax: +30 23 12 20 23 99

www.archocompany.com
E-mail: archocompany@gmail.com

           


