
Περιγραφές προϊόντων 
 
 
Γενικη σημειωση (για οτι φρεσκο) = Λογω εποχης και διαθεσιμοτητας στην αγορα υπαρχει 
πιθανοτητα αλλαγης στα ανθη η και στα συνοδευτικα(πρασιναδες κτλ) 
Γενικη σημειωση για ολα τα υπολοιπα = Λογο εποχης και διαθεσιμοτητας στην αγορα υπαρχει 
πιθανοτητα αλλαγης στα φυτα τα βαζα η τα κασπω. 
 
 
Forever roses = 100% αληθινο αποχυμωμενο τριανταφυλλο που διαρκει απο 5 εως 20 χρονια.Λογο 
της ειδικης επεξεργασιας που τους εχουν γινει κατα την οποια εχουν αφαιρεθει ολοι οι χυμοι και η 
υγρασια του ανθους. 
Οδηγιες φροντιδας = Τοποθετηστε το σε ξηρο μερος χωρις αμεσο φως.Η απευθειας εκθεση στο 
ηλιακο φως μειωνη τη ζωη του προιοντος.Δεν χρειαζεται καμια ιδιαιτερη φροντιδα.Δεν θελει 
ποτισμα η ψεκασμα. 
 
Foam αρκουδακια = Χειροποιητο αρκουδακι απο foam τριανταφυλλακι που κραταει για παντα, με 
πολυ μαλακη υφη.Σε κουτι δωρου πολυτελειας. 
Οδηγιες φροντιδας = αποφυγετε να το τοποθετησετε σε μερος με απευθειας ηλιακο φως.γιατι 
υπαρχει κινδυνος να αλλοιωθει το χρωμα του.Προτιμηστε σκιερο χωρις υγρασια μερος. 
 
Κουτια με αληθινα λουλουδια = η συνθεση σε κουτι ειναι μια απο τις πολυ ιδιαιτερες προτασεις 
δωρου,γεματη φρεσκαδα αφου τα λουλουδια μας ειναι τοποθετημενα σε ειδικο σφουγγαρι με νερο 
ωστε να διατηρηθουν ζωντανα και αναλλοιωτα μεχρι την παραδοση τους. 
 
Μπουκετα = Δεν υπαρχει ωραιοτερη κινηση απο αυτη της προσφορας ενος φρεσκοκομμενου 
μπουκετου λουλουδιων για οποιαδηποτε περισταση. 
Οδηγιες φροντιδας = Πλενουμε το βαζο μας με ξυδι η χλωρινη για την απομακρυνση μυκητων και 
μικροβιων.Γεμιζουμε το βαζο μας με φρεσκο νερο,θυμομαστε πως τα λουλουδια πινουν νερο και 
απο τα πλαγια οχι μονο απο το κατω μερος των κοτσανιων.Κοβουμε τα λουλουδια μας με ενα 
κοφτερο κλαδευτηρι και τα βαζουμε στο νερο.Μπορουμε επισης για να βοηθησουμε τα λουλουδια 
μας να διατηρηθουν περισσοτερο να προσθεσουμε στο νερο μας μιση ασπιρινη η λιγες σταγονες 
λεμονιου μαζι με μισο κουταλακι ζαχαρη 
 
Ορχιδεες = Για να κρατησουμε την ορχιδεα μας υγιη πρεπει να δεχεται ιδανικα 12 με 14 ωρες 
εμμεσου φυσικου η τεχνητου φωτισμου καθημερινα.Προσοχη ομως, χωρις αυτο να σημαινει πως 
μπορουμε να την αφησουμε σε μερος με αμεσο ηλιακο φως!Η απευθειας επαφη με τον ηλιο ειναι 
πολυ πιθανον να προκαλεσει εγκαυματα στο φυτο μας. 
Οτι αναφορα τωρα τη θερμοκρασια αναπτυξης των περισσοτερων ειδων ειναι μεταξυ 15 εως 27οC 
την ημερα και 11 εως 15 οC τη νυχτα,πολυ σημαντικο ειναι να υπαρχει διαφορα θερμοκρασιας την 
ημερα απο τη νυχτα για τη διαφοροποιηση ανθοφορων οφθαλμων. 
Ποτισμα = Αρχικα δεν πρεπει να ξεχναμε πως τα περισσοτερα ειδη ορχιδεας στο φυσικο τους 
περιβαλλον αναπτυσονται στον αερα ενω στηριζονται σε δεντρα η βραχους γιαυτο ειναι πολυ 
σημαντικος ο καλος αερισμος του ριζικου τους συστηματος.Το ποτισμα λοιπον στο φυτο μας 
ιδανικα γινεται 1 φορα την εβδομαδα και με το υποστρωμα να διατηρειται στεγνο αναμεσα στα 
ποτισματα.Το στασιμο νερο προκαλει ελλειψη οξυγονου και ειναι ιδανικο για αναπτυξη 
ασθενειων,ακομα και το θανατο του φυτου μας.Ο πιο απλος και ασφαλης τροπος λοιπον 
ποτισματος της ορχιδεας μας ειναι να βυθισουμε το φυτο μας σε χλιαρο νερο για 5-10 λεπτα.Στη 
συνεχεια να της επιτρεπουμε να στραγγισει τελειως πριν τη τοποθετησουμε στη θεση της και παντα 
ελεγχουμε να μην υπαρχει καθολου νερο στο κασπω. 
 
 



Mostera Deliciosa = Με καταγωγη απο τη Μεξικο και μεγαλα γυαλιστερα φυλλα με τις 
χαρακτηριστικες σχισμες εχει γινει ενα απο τα πολυ αγαπητα φυτα εσωτερικου χωρου! Η μονστερα 
deliciosa εχει αργη αναπτυξη δινοντας μας λιγα φυλλα καθε χρονο.Τα φυλλα της μπορουν να 
ξεπερασουν σε μηκος το μισο μετρο και το φυτο μας μπορει να φτασει εως και 2-3 μετρα υψος,ενω 
στο φυσικο της περιβαλλον μπορει να φτασει και τα 20 μετρα! 
Οδηγιες φροντιδας = Η μονστερα μας θα τα καταφερει και σε μετρια σκια αλλα προτιμα τα 
φωτεινα σημεια με εμμεσο φως.Καλο θα ηταν να αποφευγαμε το αμεσο ηλιακο φως,γιατι ειναι 
πολυ πιθανο να προκαλεσει εγκαυματα στο φυτο μας.Ποτιζουμε οταν εχουν στεγνωσει τα πρωτα 3-
4 εκατοστα απο την επιφανεια της γλαστρας μας,ειμαστε ομως  προσεκτικοι γιατι η πολυ υγρασια 
προκαλει σαπισμα στο ριζικο συστημα του φυτου μας. Επισης πολυ σημαντικο για τη σωστη 
αναπτυξη (αναπνοη,φωτοσυνθεση κτλ) του φυτου μας ειναι να καθαριζουμε ανα τακτα χρονικα 
διαστηματα τα φυλλα τους με ενα καθαρο υγρο πανακι μονο με νερο,ωστε να απομακρυνουμε τη 
συσσωρευμενη σκονη. 
 
Ζαμια-Zamioculcas zamiifolia = Η ζαμια ειναι ενα εξαιρετικα δημοφιλες φυτο για οποιονδηποτε 
εσωτερικο χωρο.Ειναι ενα μη απαιτητικο φυτο,πραγμα το οποιο το καθιστα ιδανικο για αυτους που 
δεν εχουν σωστο προγραμματισμο για τη φροντιδα του.Ενω θελει ποτισμα μονο ανα 20-30 
ημερες,αφου δεν συμπαθει την υγρασια,ταυτοχρονα ομως ειναι τοσο εντυπωσιακο λογο του 
μοναδικου και λαμπερου φυλλωματος του.Θα τα καταφερει σε οποιαδηποτε συνθηκη φωτισμου 
(αποφευγουμε τα ακρα) οπως και το αμεσο ηλιακο φως!Απαραιτητο για την αναπτυξη και τη 
σωστη αναπνοη του φυτου μας ειναι ανα τακτα χρονικα διαστηματα να καθαριζουμε τα φυλλα του 
απο τυχον συσσωρευμενη σκονη. 
 
Σπαθιφυλλο = Γνωστο και ως ο κρινος της ειρηνης (peace lily) μας ερχεται απο την Αμερικη, και 
το ανθος του μας θυμιζει λευκη σημαια ανακωχης εξου και το ονομα. Το λευκο χρωμα του ανθους 
του δημιουργει μια πολυ ομορφη αντιθεση με το σκουρο πρασινο των φυλλων του που το κανει να 
ξεχωριζει.Ιδανικο για καθε εσωτερικο χωρο, μπορουμε να επιλεξουμε ενα χωρο στο σπιτι η το 
γραφειο αρκετα φωτεινο,χωρις ομως αμεσο ηλιακο φως, εαν θελουμε να μας χαριζει τα ανθακια 
του.Αυτο ομως δεν παει να πει πως δεν θα τα καταφερει και σε ενα μερος με λιγοτερη 
φωτεινοτητα.Το σπαθιφυλλο επισης ειναι απο τα φυτα που μεγαλωνουν και σε νερο,πραγμα το 
οποιο το καθιστα και πολυ εντυπωσιακο αν θελουμε να διακοσμησουμε ακομα πιο ιδιαιτερα το 
χωρο μας με τη βοηθεια ενος βαζου.Τωρα οι αναγκες του φυτου μας για νερο δεν ειναι ιδιαιτερα 
υψηλες.Ιδανικα ποτιζουμε 1 φορα την εβδομαδα,ενω τους πιο ζεστους μηνες ποτιζουμε 
συχνοτερα,μολις στεγνωσει το χωμα.Αν μεινει πολλες μερες αποτιστο το σπαθιφυλλο ειναι απο τα 
φυτα που μας δειχνουν πως θελουν νερο,ριχνοντας τα φυλλα του προς τα κατω.Δεν ειναι ομως 
ανυσηχητικο καθως λιγη ωρα μετα το ποτισμα ξεκιναει παλι και αποκτα ζωντανια.Επισης πολυ 
σημαντικο ειναι,για τη σωστη αναπτυξη και αναπνοη του φυτου μας,να καθαριζουμε ανα τακτα 
χρονικα διαστηματα με ενα καθαρο πανακι τα φυλλα του απο τυχον συσσωρευμενη σκονη. 
 
Δρακαινα = Εαν εισαι καποιος που ψαχνει ενα εξωτικο,ταυτοχρονα εντυπωσιακο φυτο εσωτερικου 
χωρου με ελαχιστες απαιτησεις φροντιδας τοτε σου εχουμε τη λυση.Η δρακαινα ειναι η ιδανικη 
επιλογη για εσενα,μεσα απο μια μεγαλη ποικιλια μπορεις να διαλεξεις αυτο που σου ταιαριαζει 
καλυτερα.Η μαρτζινατα ομως ειναι η πιο γνωστη και η πιο ανθεκτικη αφου εχει την ικανοτητα να 
επιβιωνει ακομα και στα σημεια με λιγοτερο φως.Συμπαθει βεβαια περισσοτερο της τοποθεσιες με 
περισσοτερο φυσικο φως χωρις ομως να τη 'χτυπα' αμεσα το ηλιακο φως καθως κατι τετοιο θα τις 
προκαλεσει εγκαυματα.Οσο αναφορα τωρα το ποτισμα της θελει νερακι ανα 10 ημερες 
περιπου,ενω τους πιο ζεστους μηνες 1 φορα την εβδομαδα η και συχνοτερα.Αυτο μπορουμε να το 
κρινουμε απο το αν εχει στεγνωσει το χωμα της γλαστρας μας. 
 
Ανθουριο = Ενα φυτο που μας ερχεται απο την εξωτικη Χαβαη με μια πολυ ξεχωριστη 
εμφανιση,χαρη στα μεγαλα λαμπερα ανθη του.Ειναι φυτο που αγαπα τα φωτεινα σημεια χωρις αυτο 
να σημαινει πως μπορουμε να το αφησουμε να ερχεται σε επαφη με το αμεσο ηλιακο φως καθως 



κατι τετοιο θα προκαλεσει εγκαυματα στο φυτο μας.Θα τα καταφερει και σε σημεια με χαμηλοτερη 
φωτεινοτητα με λιγοτερη ομως παραγωγη ανθων και πιο αργη αναπτυξη.Οσον ααφορα τωρα το 
ποτισμα καλο θα ηταν να ειμαστε λιγο προσεκτικοι ωστε να μη το παρακανουμε γιατι το ανθουριο 
ειναι ευαισθητο στο σαπισμα του ριζικου του συστηματος.Αφηνουμε λοιπον να στεγνωσουν τα 
πρωτα εκατοστα του χωματος αναμεσα στα ποτίσματα μας.Τελος πολυ σημαντικο για την σωστη 
αναπτυξη και αναπνοη του φυτου μας ειναι,ανα τακτα χρονικα διαστηματα,με ενα καθαρο πανακι 
να καθαριζουμε τα φυλλα του φυτου μας απο τυχον συσσωρευμενη σκονη. 
 
Σανσεβιερια = Η sansevieria trifasciata θα λεγαμε πως αν δεν ειναι το πιο ανθεκτικο φυτο 
εσωτερικου χωρου τοτε σιγουρα ενα απο τα πιοανθεκτικα.Προσαρμοζεται ευκολα σε διαφορετικα 
επιπεδα φωτος, ενω ταυτοχρονα καθαριζει και την ατμοσφαιρα.Η σανσεβιερια προτιμα φωτεινα 
σημεια χωρις ομως αμεσο ηλιακο φως αφου κατι τετοιο υπαρχει πιθανοτητα να της προκαλεσει 
εγκαυματα.Τωρα για το ποτισμα πρεπει να αφηνουμε να στεγνωνει το χωμα πριν το επομενο 
ποτισμα,ενω ειναι απαραιτητο το καλο στραγγισμα μετα το ποτισμα.Η συχνοτητα ποτισματος 
ιδανικα χρειαζεται να γινεται μεταξυ 20-30 ημερων αναλογα την εποχη.Ειναι γενικα φυτο αργης 
αναπτυξης με μεγιστο υψος 70-100 εκατοστα. Τελος για την καλη αναπτυξη και αναπνοη του 
φυτου καλο θα ειναι ανα τακτα χρονικα διαστηματα να καθαριζουμε τα φυλλα του με ενα καθαρο 
πανακι, για την απομακρυνση τυχον συσσωρευμενης σκονης. 
 
 
 


