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Η προσπάθεια ξεκίνησε στην περιοχή του Βοΐου το 2004, ως μία εναλλακτική πρόταση των γε-
ωργών του Ν. Κοζάνης. Τα φυτά Rosa Damascena εισήχθησαν από το εξωτερικό, ενώ τα πρώτα 
αποτελέσματα φάνηκαν το 2006.

Οι ροδώνες καλλιεργούνται σε ορεινές περιοχές και περιοχές με κατάλληλο μικροκλίμα με φυ-
σικό τρόπο από τα μέλη του Συνεταιρισμού και η συγκομιδή των ανθέων τους γίνεται με το 
χέρι από το χάραμα έως την ανατολή του ηλίου, όταν τα ρόδα έχουν το πιο δυνατό άρωμα και 
το μέγιστο των ωφέλιμων συστατικών τους για την ανθρώπινη υγεία και ομορφιά. Περίοδος 
συγκομιδής, από αρχές Μαΐου έως μέσα Ιουνίου.

Σε συνεργασία με τη Φαρμακευτική Αθηνών αποστάχθηκαν τα πρώτα τριαντάφυλλα και οι ανα-
λύσεις του ροδέλαιου που παρήχθη και είναι ένα από τα βασικά προϊόντα του συνεταιρισμού 
ήταν εκπληκτικές. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των καθηγητών της Φαρμακευτικής Σχολής το ροδέλαιο Κοζάνης 
κατατάσσεται στην 1η θέση ως προς την ποιότητά του, μεταξύ των άλλων ροδέλαιων που κυ-
κλοφορούν στην αγορά.

Η έκταση που καλλιεργούν με ρόδα τα μέλη του συνεταιρισμού ανέρχεται στα 100 στρέμματα, 
ενώ οι ανάγκες για ροδέλαιο και ροδόνερο είναι πολύ μεγαλύτερες. Στόχοι του συνεταιρισμού 
για την επόμενη πενταετία είναι η επέκταση της ροδοκαλλιέργειας σε έκταση άνω των 3.000 
στρεμμάτων, αλλά και η καλλιέργεια άλλων φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών σ’ ολόκληρο 
το Ν. Κοζάνης.

Το ροδέλαιο είναι αιθέριο έλαιο που εξάγεται με απόσταξη από τα νωπά ροδοπέταλα. Παράγε-
ται κυρίως σε τέσσερις χώρες στον κόσμο,  στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και στο Μαρόκο. Το 
ροδέλαιο λόγω κυρίως της υψηλής του τιμής, αποκαλείται και “ρευστός χρυσός”. Απαιτούνται 
περίπου 4.000 κιλά ρόδων για την παραγωγή μόλις ενός λίτρου ροδέλαιου. Η ζήτησή του ολοένα 
αυξάνεται λόγω κυρίως της χρήσης του στη βιομηχανία των αρωμάτων, των καλλυντικών, στην 
αρτοζαχαροπλαστική και στην αρωματοθεραπεία.

O ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
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200 ml / 1 lt Δεν περιέχει συντηρητικά και πρόσθετα.
Τα τριαντάφυλλα καλλιεργούνται χωρίς προσθήκη φυτοφαρμάκων ή άλλων χημικών.

Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
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Το ροδόνερο είναι προϊόν διπλής απόσταξης που παράγεται από φρεσκοκομμένα τριαντάφυλλα 
(ρόδα Μαϊού) που καλλιεργούνται σε επιλεγμένες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία.

Η διαδικασία της διπλής απόσταξης των ρόδων είναι απαραίτητη για την παραγωγή του αυθεντι-
κού ροδόνερου. Η απόσταξη γίνεται στο υπερσύγχρονο αποστακτήριο της Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου 
Εράτυρας, σε υψόμετρο 1000 μέτρων χρησιμοποιώντας  φυσικό τρεχούμενο νερό της παρακεί-
μενης πηγής «Κορμάλενας», στους πρόποδες της κορυφής του Σινιάτσικου όρους. 

Από την αρχική ποσότητα νερού, με τη διπλή απόσταξη, γίνεται συμπύκνωση του αρώματος και 
της γεύσης των ρόδων κατά 6 ως 8 φορές στο τελικό ροδόνερο. Συντελεί ώστε να παράγεται ένα 
ιδιαίτερα πολύτιμο προϊόν, εξαιρετικής ποιότητας, με δυνατό άρωμα που διαρκεί στη χρήση στην 
επιδερμίδα και με πλήθος ωφέλιμων ιδιοτήτων. Το ροδόνερο περιέχει μικρή ποσότητα αιθέριου 
ελαίου τριαντάφυλλου με αποτέλεσμα να θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετικό για την επιδερμίδα. 

Το ροδόνερο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη βιο-
μηχανία καλλυντικών και ως συστατικό φαρμακευτικών προϊόντων.

Χρησιμοποιείται ως λοσιόν καθαρισμού προσώπου, στην ευαίσθητη περιοχή πέριξ των ματιών. 
Καταπολεμά πανάδες, κοκκινίλες και ερεθισμούς δέρματος, εκζέματα και τάση ακμής, εξισορ-
ροπεί το ευαίσθητο και ξηρό δέρμα. Ιδανικό για χρήση μετά την αποτρίχωση  και την ηλιοθε-
ραπεία και ως after shave προσώπου. Είναι δροσιστικό, ενυδατικό και αναζωογονητικό για την 
επιδερμίδα προσώπου και σώματος.

Το ροδόνερο θεωρείται  βασικό συστατικό στην αρτοζαχαροπλαστική, προσδίδοντας ένα ιδιαίτε-
ρο, εκλεπτυσμένο άρωμα. Χρησιμοποιείται για αρωματικό στους κουραμπιέδες, τα σιροπιαστά, 
τα κέικ, στις κρέμες και στη μπουγάτσα, ενώ μαζί με το γλυκό τριαντάφυλλο συνδυάζεται μονα-
δικά με γλυκίσματα μαύρης σοκολάτας.

ΧΡΗΣΗ 
• Εφαρμόστε σε καθαρό δέρμα  

100% Φυσική Σύνθεση.
Ελληνικό προϊόν. 
Εξαιρετικής ποιότητας.

Συστατικά: 
100% φυσικό απόσταγμα 
διπλής απόσταξης ρόδων.

ΡΟΔΟΝΕΡΟ
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30 ml Δεν περιέχει συντηρητικά και πρόσθετα.
Τα τριαντάφυλλα καλλιεργούνται χωρίς προσθήκη φυτοφαρμάκων ή άλλων χημικών.

Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
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Καλλυντικό έλαιο περιποίησης της επιδερμίδας που συνδυάζει τις πολύτιμες ιδιότητες του αιθέ-
ριου ελαίου τριαντάφυλλου με τη μαλακτική και  θρεπτική δράση του αμυγδαλέλαιου. 

Το  αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλο είναι γνήσιο, 100% φυσικό  έλαιο που παράγεται από αυστηρά 
επιλεγμένα τριαντάφυλλα ποικιλίας rosa damascena που καλλιεργούνται σε κατάλληλες περι-
οχές στη Δυτική Μακεδονία. Συλλέγονται την περίοδο της Άνοιξης  με το χέρι πριν την ανατολή 
του ηλίου και οδηγούνται ευθύς αμέσως στο αποστακτήριο.

Οι ιδιότητες του αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου το καθιστούν ένα από τα πιο πολύτιμα αιθέρια 
έλαια αρωματοθεραπείας. Είναι το πολυτιμότερο φυσικό συστατικό στα πιο φημισμένα και ακρι-
βότερα αρώματα και καλλυντικά. Θεωρείται ισχυρό φυσικό αντιρυτιδικό, ενυδατικό, βελτιωτικό 
της κυκλοφορίας του αίματος, αντικαταθλιπτικό και ηρεμιστικό. Συμβάλλει στην καταπολέμηση 
του άγχους και του στρες. Υποβοηθά την αναπαραγωγή των κυττάρων της επιδερμίδας.

Το αμυγδαλέλαιο είναι ελαφρύ, άοσμο φυτικό έλαιο βάσης, πλούσιο σε βιταμίνες και λιπαρά 
οξέα, που χρησιμοποιείται για την περιποίηση προσώπου, σώματος και μαλλιών. Έχει μαλακτι-
κές ιδιότητες αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και αναζωογονημένη. 

ΧΡΗΣΗ 
• Χρήση εξωτερική.
• Σε καθαρή επιδερμίδα απλώστε με απαλές κινήσεις μασάζ. Ιδιαίτερα στις πανάδες της 

επιδερμίδας. 
• Συχνότητα χρήσης ανάλογα με τον τύπο και τις ανάγκες της επιδερμίδας σας.
• Συνίσταται η αποφυγή με την περιοχή των ματιών

100% Φυσική Σύνθεση.
Ελληνικό προϊόν. 
Εξαιρετικής ποιότητας.

Συστατικά: 
Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Oil,
Rose Essential Oil.

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 1% ΣΕ ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ
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10 ml / 50 ml / 1 lt Δεν περιέχει συντηρητικά και πρόσθετα.
Η λεβάντα καλλιεργείται χωρίς προσθήκη φυτοφαρμάκων.

Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
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Το αιθέριο έλαιο λεβάντας είναι 100% φυσικό, αιθέριο έλαιο που παράγεται από άνθη γνήσι-
ας λεβάντας Lavandula angustifolia var. Hemus, που καλλιεργούνται σε επιλεγμένες ορεινές 
περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Οι φυτείες του συνεταιρισμού καλλιεργούνται με φυσικό τρό-
πο, επιδιώκοντας τη συνεργασία με μελισσοκόμους της περιοχής, διότι με την επίσκεψη των 
μελισσών στα φυτά της λεβάντας, αυξάνει η απόδοση των φυτειών σε ποιότητα και ποσότητα 
αιθέριου ελαίου. 

Είναι το πιο διαδεδομένο αιθέριο έλαιο παγκοσμίως με πολλαπλές χρήσεις. Χρησιμοποιείται 
στην αρωματοθεραπεία προσφέροντας σωματική και πνευματική χαλάρωση και ηρεμία. Θεω-
ρείται ότι συμβάλλει στην καταπολέμηση του άγχους, της νευρικότητας, της αϋπνίας, της υπερ-
κινητικότητας και ως καταπραϋντικό ερεθισμών του δέρματος. 

Αρωματίζει  τα ρούχα σε ντουλάπες, συρτάρια και προστατεύει τα μάλλινα από το σκόρο. Έχει 
αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ καταπραΰνει το τσίμπημα των εντόμων, τα 
εγκαύματα και τους πονοκεφάλους. Εγκεκριμένη είναι επίσης η χρήση του ως προσθετικού για 
το μπάνιο απομακρύνοντας το αίσθημα της κούρασης.

Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το έλαιο της λεβάντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ήπιο υπνω-
τικό, αυξάνοντας σημαντικά το χρόνο του πραγματικού ύπνου κατά μέσο όρο 69 λεπτών. Ταυτό-
χρονα βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου, ώστε ξυπνώντας ο οργανισμός να νιώθει αληθινά 
ξεκούραστος.

ΧΡΗΣΗ 
• Χρήση εξωτερική. 
• Για την αϋπνία 4-5 σταγόνες σε ρεσό ή 2-3 σταγόνες στη γωνία του μαξιλαριού.
• Συνίσταται η αποφυγή με την περιοχή των ματιών.
• Πάντα να λαμβάνετε τα γενικά μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση των αιθερίων ελαίων.  

100% Φυσική Σύνθεση.
Ελληνικό προϊόν. 
Εξαιρετικής ποιότητας.

Συστατικά: 
Lavandua angustifolia
Essential Oil. 
Εξαιρετικής ποιότητας.

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ 
ΛΕΒΑΝΤΑΣ
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350 gr Δεν περιέχει συντηρητικά και πρόσθετα.
Τα τριαντάφυλλα καλλιεργούνται χωρίς προσθήκη φυτοφαρμάκων ή άλλων χημικών.

Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος.
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Γλυκό του κουταλιού από ροδοπέταλα από επιλεγμένα φρεσκοκομμένα τριαντάφυλλα (ρόδα 
Μαΐου) ποικιλίας rosa damascena, που καλλιεργούνται με φυσικό τρόπο σε συγκεκριμένες 
περιοχές του Βοΐου Κοζάνης.  Τα ρόδα συλλέγονται με το χέρι πριν την ανατολή του ήλιου, για 
να διατηρήσουν αναλλοίωτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρώματος και της γεύσης τους. Το 
γλυκό είναι χειροποίητο από έμπειρες γυναίκες σε εξειδικευμένο εργαστήριο παραδοσιακών 
γλυκών του κουταλιού. 

Σερβίρεται ως γλυκό του κουταλιού αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συστατικό σε πλήθος 
αρτογλυκισμάτων. 

Συνδυάζεται άριστα ως γέμιση σε γλυκίσματα με μαύρη σοκολάτα (σοκολατάκια, καριόκες, σο-
κολατίνες) ή επιφανειακά σε τούρτες παγωτό.

Είναι εξαιρετικό έδεσμα ως επιδόρπιο μετά το φαγητό με γιαούρτι.

Επίσης έχει ήπια υπακτική δράση, αυξάνοντας την κινητικότητα του εντέρου με αποτέλεσμα να 
λειτουργεί κατά της δυσκοιλιότητας.

100% Φυσική Σύνθεση.
Ελληνικό προϊόν. 
Εξαιρετικής ποιότητας.

Συστατικά: 
Ζάχαρη, ροδοπέταλα, χυμός 
λεμονιού.

ΓΛΥΚΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ



12

Συνεταιρισμός Αρωματικών, 
Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών
Φυτών Βοΐου Κοζάνης

www.kozaniroses.gr
Εράτυρα Κοζάνης
Τ. 6980 337157 
✉ info@kozaniroses.gr

         Συνεταιρισμός Αρωματικών Φυτών Βοΐου


