
Μια οικογενειακή εταιρεία παραγωγής 

και μεταποίησης βιολογικών αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων, 

με έδρα την Αμμουδιά Σερρών.

Aπόλαυση στο tea & φι!



Η παραγωγή

Ξεκινώντας από την καλλιέργεια και φτάνοντας ως τη δια-
κίνηση, κάθε στάδιο παραγωγής έχει την προσοχή και φρο-
ντίδα των ανθρώπων της Φυτοσοφίας, που μοιράζονται το 
πάθος για την ποιότητα και την αγάπη για το προϊόν. Η περι-
ορισμένη παραγωγή μας προέρχεται από μια συγκεκριμένη 
έκταση καλλιεργημένης γης. ‘Ετσι, εστιάζουμε καλύτερα στη 
φροντίδα κάθε καλλιέργειας και εφαρμόζουμε στο έπακρο 
τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Κάθε διαδικασία γίνε-
ται από ανθρώπινα χέρια, ενώ οι μηχανές επεμβαίνουν μόνο 
και όταν είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο, από την επι-
λογή των φυτών ως την συσκευασία, έχουμε μια σαφή και 
συνολική εικόνα της ποιότητας κάθε προϊόντος μας. 

Και επειδή θέλουμε αυτή η εικόνα ν’ αποτυπώνεται και στην 
πράξη, τόσο η εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γε-
ωργίας όσο και το εργαστήριο επεξεργασίας, μεταποίησης, 
τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, και διακίνησης 
είναι πιστοποιημένα από τη ΔΗΩ.

Η Φυτοσοφία

Φύση. Φυτό. Φιλοσοφία. 

Αφετηρία και των τριών το φ, μαθηματικό σύμβολο της χρυσής τομής και σημείο αναφοράς της 

Φυτοσοφίας, από τις αναλογίες των συσκευασιών της έως την επωνυμία και τα ονόματα των μιγ-

μάτων που διαθέτει. Πρόσωπα, τοπωνύμια, ονόματα πόλεων και έργων τέχνης, συγκροτούν ένα 

αμιγώς ελληνικό μωσαϊκό ονομασιών, που πλαισιώνει ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της 

ελληνικής φύσης!   

Η πρώτη ύλη

Η ιστορία των βοτάνων χάνεται στις απαρχές του πολι-
τισμού, μιας και οι χρήσεις τους είναι συνδεδεμένες με 
σχεδόν κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ζού-
με σε μια χώρα όπου η μορφολογία και το κλίμα της σε 
κάνουν να συναντάς σε κάθε της γωνιά μια πληθώρα αυ-
τοφυών και ενδημικών φυτών, μ’ έναν πραγματικό θησαυ-
ρό μοναδικών συστατικών. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το 
γεγονός πως αποτελούν σημαντικό μέρος της κουλτούρας 
μας...

Εμείς στη Φυτοσοφία, ανακαλύπτουμε ξανά και φέρνουμε 
κοντά σας αυτό το κομμάτι της φυτικής σοφίας της ελ-
ληνικής χλωρίδας, αυθεντικό και αναλλοίωτο. Δίνοντας 
έμφαση στην καλλιέργεια μόνον ελληνικών αρωματικών 
φυτών, φροντίζουμε έτσι ώστε η διάθεσή τους να γίνεται 
κάτω από ιδανικές συνθήκες, και με την ελάχιστη απαιτού-
μενη επεξεργασία. Έτσι, διασφαλίζουμε την ποιότητα και 
το άρωμα των βοτάνων, καθώς και όλες τις ευεργετικές 
και γευστικές του ιδιότητες, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει 
στα χέρια σας!

Production

From cultivation to distribution, every production stage 
has all the necessary attention and care, since our people 
share a common passion for quality. Our limited production 
comes exclusively from specific fields. This way, we can 
focus on the special demands of every herb, and apply 
the principles of bio agriculture. Manual labor is present in 
almost every stage of the process, limiting any automated 
procedure to a necessary minimum. This is how we manage 
to have a precise and full image of each product’s quality, 
from collection to seasoning. 

And in order to ensure this quality, all our plantations, bio 
agriculture standards and facilities (processing, packaging, 
storage, distribution) are DIOnet certified.

Phytosophia

Physis (nature). Phyto (plant). Philosophy. 

In Greek, all three start with φ, the symbol for golden ratio and a reference point of Phytosophia, 

from packaging to brand and mixture names. People, places, cities and works of art that start 

with φ, constitute a mosaic of names that fits perfectly with one of the most important aspects 

of Greek nature!   

Raw materials

Herbs have a long presence in the human civilization, 
with a wide range of uses. Our country’s soil and climate 
conditions make the local flora so rich in herbs, each with 
a unique set of ingredients and properties. That is why it 
is no mystery that herbs are a significant part of our 
culture...

Phytosophia’s goal is to bring you a segment of our local 
herbal wisdom, as pure and authentic as possible. We 
focus on cultivating exclusively Greek aromatic plants, 
with a minimum post-collecting process, and distribute 
them under the best possible conditions. It’s our way 
to ensure that you will enjoy their quality, aromas and 
properties to the fullest!



Ανακαλύπτουμε ξανά και φέρνουμε 
κοντά σας αυτό το κομμάτι της 
φυτικής σοφίας της ελληνικής 
χλωρίδας, αυθεντικό και αναλλοίωτο. 

Καρυκεύματα: Έξι διαφορετικά μίγματα 
μαγειρικών βοτάνων σε γυάλινο βάζο. 
Seasonings: Six different herb mixes in sealed glass jars.

Διαφορετικά συστατικά, προσφέρουν μια σειρά από γεύσεις και αρώματα που συνοδεύουν 
τις ευεργετικές ιδιότητές τους, και δίνουν μια νότα ποιότητας στην κουζίνα σας!

A mix of different ingredients, create a series full of flavors, aromas and beneficial 
properties, destined to give a quality touch to your kitchen!

Φίλιπποι
Philippoi

Φαιστός
Phaestos

Φενεός
Pheneos

Φάλανθος
Phalanthos

Φώκαια
Phokea

Φολόη
Pholoe



Οκτώ διαφορετικά βότανα, 
συσκευασμένα σε σακουλάκι (doypack). 
Eight different herbs, packed in sealed bags (stand up pouches). 

Αυθεντικά όσο και η ελληνική γη, μπορούν να αποτελέσουν είτε μια ιδιαίτερη πινελιά γεύσης 
στο μαγείρεμα, είτε την πρώτη ύλη για ένα απολαυστικό ρόφημα!

As authentic as the Greek terrain, they can either become that special touch to your 
cooking, or the raw material for a delightful drink!

Βοτανικό τσάι: Εννέα διαφορετικά 
μίγματα ροφημάτων σε γυάλινο βάζο.
Herbal Tea: Nine different herb mixes in sealed glass jars. 

Εννέα (9) διαφορετικά μίγματα ροφημάτων σε βάζο. Μοναδικοί συνδυασμοί συστατικών, 
αρωμάτων, γεύσεων και ευεργετικών ιδιοτήτων, που διασφαλίζονται από την ελάχιστη δυνα-
τή επεξεργασία των βοτάνων, τη μέγιστη συνέπεια στη σύνθεση κάθε μίγματος και τη γυάλινη 
συσκευασία! 

A selection of unique ingredients, aromas, tastes and beneficial properties, preserved in a 
glass container in order to ensure the benefits of the minimum process and the proportional 
consistency for each mix!

Φαέθουσα 
Phaethousa

Φερενίκη
Pherenike

Φυλλίς
Phyllis

Φαιναρέτη
Phaenareti

Φοίβη
Phoebe

Φάεννα
Phaenna

Φιγάλεια
Phigaleia

Φαίδρα
Phaedra

Φιλύρα
Philyra

Δενδρολίβανο
Rosemary

Λεβάντα
Lavender

Μελισσόχορτο
Lemon Balm

Ρίγανη
Oregano

Θυμάρι
Thyme

Ύσσωπος
Hyssop

Φασκόμηλο
Sage

Σπαθόχορτο
St. John’s Wort

www.dionet.gr

Προїόντα υπό μετατροπή
στη βιολογική γεωργία
Products under conversion 
to organic farming



www.phytosophia.gr
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      Phytosophia


