


ΠΟΙΟΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ 

 
Η επιχείρησή μας είναι μικρή και οικογενειακή 

Νέος αγρότης         ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 

Νέα αγρότισσα      ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ 

Οι γονείς μας  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ 

 

 

Μεγαλώνοντας όμως οι καλλιέργειες μας, μεγαλώνουμε και      
αναπτυσσόμαστε κι εμείς μαζί τους. 



 

Το 2012 ξεκινώντας με λίγα μόνο στρέμματα λεβάντα, φτάσαμε 
σήμερα να καλλιεργούμε περίπου 300 στρέμματα βιολογικά 

αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που ταιριάζουν στο κλίμα και 
στο έδαφος του τόπου μας όπως Λεβάντα, Τριαντάφυλλα, 

Μελισσόχορτο, Τσάι του Βουνού και Ελίχρυσο. 

 

Γνωρίσαμε και δουλέψαμε τη γη με σεβασμό και αγάπη κι αυτή 
μας ανταπόδωσε με εξαιρετικής ποιότητας σοδειές. 

 

 

 



Στόχος μας είναι  ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας και για 
αυτό αποφασίσαμε για μια καθετοποιημένη παραγωγή, την 

καλλιέργεια, την επεξεργασία, την μεταποίηση και την 
τυποποίησή τους, σύμφωνα με ευρωπαϊκά ποιοτικά πρότυπα. 
 

 

 



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 

• Αιθέρια έλαια  
 

• Ανθόνερα 

 

• Ροδόνερο 

 

• Φυτικά καλλυντικά 

 

• Εκχυλίσματα   
 

• Βότανα 

 



Καινοτομία στην Επεξεργασία 

• Ογκομετρικό γεμιστό: γεμίζει 500 φιαλίδια ανά ώρα ανάλογα με το υγρό, 
από 50 ml έως 1 λίτρο 

• Γεμιστό στάθμης: γεμίζοντας 500 φιάλες ανά 750 ml ανά ώρα, από 3 ml 

έως 1,5 λίτρα 

• Ημιαυτόματη ετικέτα: με δυνατότητα εκτύπωσης Lot N. κτλ, κατάλληλη 
για στρογγυλά και τετράγωνα δοχεία 

• Σύστημα αντλίας και φίλτρου: τα συγκεκριμένα φίλτρα καθαρίζουν σε 
πολύ υψηλό επίπεδο χωρίς να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των υγρών. 



Οι Θεμελιώδεις μας Αρχές: 
  

Φυσικά Προϊόντα 

Οι πρώτες ύλες των προϊόντων μας προέρχονται από τις πιστοποιημένες  
Βιολογικές Καλλιέργειές μας. 

 

Όχι επιβλαβή συστατικά! 
Δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιήσουμε Συντηρητικά, Παράγωγα 

Πετρελαίου, διαλύτες όπως η προπυλεν-γλυκόλη ή η βουτυλεν-γλυκκόλη, 
σιλικόνες, ερεθιστικά επιφανειοδραστικά όπως SLS, ή άλλες επιβλαβείς 

χημικές ουσίες. 

 

Πιστοποίηση 

 Τα Καλλυντικά Προϊόντα  παράγονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια από 
επίσημους Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

  Τα  Προϊόντα LIFE SECRETS  δεν ελέγχονται σε ζώα.  

 



ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

Τα προϊόντα μας διατίθενται επίσης για χονδρική πώληση.  Είναι 
πιστοποιημένα βιολογικά,  φυτικά  και υψηλής ποιότητας για να 
εμπλουτίσουν καταστήματα, που θέλουν να ικανοποιήσουν τα 

υψηλά ποιοτικά στάνταρντ των πελατών τους. 
 



 

Πλέον, όλα τα βήματα, από την προετοιμασία του εδάφους και τη φύτευση, μέχρι τη 
συγκομιδή και τη μεταποίηση, περνούν από τα χέρια μας και γίνονται με την προσωπική 

μας επίβλεψη. 
 

 ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: καθαρίζουμε χωράφια που έχουν πολύ πέτρα και δεν δουλεύονται 
εύκολα και δημιουργούμε καλλιεργήσιμες εκτάσεις   

 Φυτευτικές Μηχανές: η φύτευση γίνεται πολύ εύκολα, ταχύτερα και μπορούμε να 
ρυθμίσουμε τις αποστάσεις της φύτευσης  

 Μηχανές Συγκομιδής: κάνουν τη συγκομιδή και τη συλλογή πιο εύκολα και γρήγορα, η 
άμεση μεταφορά μετά τη συγκομιδή μας δίνει υψηλή ποιότητα αιθέριων ελαίων  



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει από την προσωπική 
μας ενασχόληση, αποτέλεσε την δυνατότητα  να 

προσφέρουμε τις γνώσεις και τις υπηρεσίες μας σε τρίτους, 
σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιεργητές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Που μπορούμε να βοηθηθούμε; 

 
• Προετοιμασία του εδάφους για καλλιέργεια με τη χρήση των ανάλογων 

μηχανημάτων. 
• Πώληση αρωματικών φυτών και βοτάνων.  
• Υπηρεσίες φύτευσης και θερίσματος 

• Συμβουλές για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων, για τις 
ιδιαιτερότητες της γης στη Βόρεια Ελλάδα και τις βιολογικές καλλιέργειες. 
 

 

 

 



 

Το 2016 ξεκινήσαμε τις εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, βάζοντας το 
πρώτο λιθαράκι για την υλοποίηση του επόμενου στόχου μας, που 
είναι η ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση των ελληνικών προϊόντων 
στις αγορές του εξωτερικού και η δημιουργία ενός ισχυρού brand 

name με βασικό χαρακτηριστικό την σταθερή και υψηλή ποιότητα. 
 



• Ολοκλήρωση της καθετοποιημένης παραγωγής,  με την   
δημιουργία ενός σύγχρονου αποστακτήρα αρωματικών   
φαρμακευτικών φυτών. 

• Δημιουργία ενός επισκέψιμου καινοτόμου Πολυλειτουργικού 

αγροκτήματος.  
• Δημιουργία νέων βιολογικών καινοτόμων προϊόντων, δίνοντας 

στην παραγωγή μας την μεγαλύτερη μεταποιητική αξία που 
μπορούμε.  

• Αυτό που επιδιώκουμε να πετύχουμε είναι να ενισχύσουμε το 
αγροτικό εισόδημα μας, παράλληλα, να δώσουμε ώθηση στην 
τοπική οικονομία, να ενισχύσουμε τον τοπικό τουρισμό, να 
καταπολεμήσουμε την ανεργία και φυσικά να αναδείξουμε τα 
τοπικά προϊόντα μας.  
 

 

ΣΤΟΧΟΙ  







ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

www.bio-lifesecrets.com  

   2017  2018  2019 

 

Κύκλος εργασιών (€) 19.171  29.661  48.000 (εκτ.) 

 

Κέρδος / ζημία (€)  7.883  (9.574) 


