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Իմ պարտեզի ծաղիկները
My garden flowers



Մայիս – Հունիս 2009 Թ
May - June





Փիփերթ
Mallow  from my garden





Նատյուրմորտ պատուհանի վրա
Still on the window



Իմ դատարկ դարակները
My empty drawers





6 ամիս անց
6 month later



ԱՅՍՕՐ
TODAY











Մեր սինթեզի արդյունքը- օճառային հիմք
The result of our synthezis – soap base



Աշխատանք մոխրի հետ
The work with ashes





Վարդիթեր տատիկի աշխատանքը
The grandma’s work



Պիտակներ օճառների համար
Labels for the soaps



Իմ լավ Մայրիկ, ես ոնց էի հավատում, որ դու
կոգևորվես իմ գործը տեսնելով….այդպես էլ

եղավ….



•

Գլոբուլները տատիկի հոգնած ձեռքերում
The globules in grandma’s all-out hands



Զմրուխտ
Emerald



Մարջան
Coral





Ամիրդովլաթ Ամասիացի
Amyrdovlat Amasiaci XV century



ՀԻՆ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ
OLD ARMENIAN GODS 



ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՍԵՊԱԳԻՐ
«ԱՐՄԱՆԵՆ ՃԻՇՏ Է ԽՈՍՈՒՄ»

Armenians do not lie







Հավերժահարս
Mymph



Գիհի
Fir



Վանակատ
Vanakat



Եղրևանի
Lilac



ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ
SEASONS

Apricot, Cherry, Eglantine 
SeabuckThorn,Parsley• ԴԴՈՒՄ PUMPKIN

“   ՈՐՔԱ~Ն ՄԱՔՈՒՐ Է”-ասաց մեղուն
“  It’s so clean, o my god!!!! “ ,- said the bee 



Մարջան Coral Զմրուխտ Emerald



Կաղճին
Bolus  Armena “Kaghchin”



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ,ԿԱՆԱՉ, ՍՊԻՏԱԿ,ԴԵՂԻՆ
ԿԱՎ

ARMENIAN RED, GREEN, WHITE, YELLOW CLAY



ՎՈՒՇ
FLAX



Վուշի սերմերով օճառ

Մարտունու շրջանի Վերին Գետաշեն գյուղի Սաթենիկ տատը իր պապերից 

ժառանգած դեղատոմսով վուշից յուղ է քամել, Արգիճ գետի յուրահատուկ 

բույսերց «փալախ» է հյուսել, ( նկարում հենց նրա ձեռքերով հյուսած 

փալախն է, տեղացիները նաև կյամ են ասել ), Հայոց Խոսրով թագավորի 

պատմական արգելոցից հավաքել է Գերիմաստի շիվեր (կամ ինչպես հայտնի 

է տեղացիներին` գյարմշի ), ապա տաքացրել կավե կճուճը: Այդ ամենը 

միախառնվելով վուշի յուղին և տատի սուրբ աղոթքներին, նրա հրաշագործ 

ձեռքերում վեր են ածվել դարմանի, որով նա մազաթափություն է բուժել, 

մաշկային զանազան հիվանդություններին ճար արել: Սաթենիկ տատի 

տեխնոլոգիայից մի փոքր մաս վերականգնված է այս օճառի մեջ, 

կատարելագործված ժամանակակից մոտեցումներով, և օճառը ստացել է նոր 

կիրառում.

Նկարում պատկերված բոլոր պարագաները ՎերդեՖարմին նվիրել է Սաթեն 

տատի թոռը, որի համար ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում...



Soap with flax seeds!.
Grandmother Satenik from village Verin Getashen of 
Martuni district has extracted oil by the medicinal recipe 
inherited from her grandfathers, has woven a “palakh” from 
special plants of Argich river (in the picture you can see one 
woven by her, locally also called “kyam”). She has collected 
Viburnum lantana (locally known as “gyarmshi”) branches 
from the historical reserve of the Armenian King Khosrov, 
and then heated the clay jar. Mixing all this with flax oil and 
Grandmother’s holy prayers, in her magical hands they 
become a cure to hair loss and different skin diseases. A small 
part from Grandmother Satenik’s technology has been 
restored in this soap with perfected modern approaches, and 
the soap has acquired a new usage.

All the pictured items were given to VerdeFarm by 
Grandmother Saten’s grandson, and I want to thank him for 
that



Վուշ
Flax seed



Շափյուղա Shapyugha



Սուրճ
Coffee



Մազաթափության , 
սեբորեայի դեմ օճառ

Hair soap 

ՏԿՈՒՆՑ
TAKUNC



Հեղուկ օճառներ մազերի համար
liquid soap  - hair treatments with herbs 



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԵԶՈԱՐ
ARMENIAN BEZOAR



Հայկական Բեզոար
Բեզոարյան այծը հայ ժողովրդի համար շատ խորհրդանշական
է և կարծես նրա հավաքական կերպարն է: Կայծակի ժամանակ
նա մագլցում է ժայռի կատարին, պարզում է իր պոզերը
կայծակին , համարձակորեն վերցնում է իր վրա հարվածը իր
հոտը փրկելու համար…
“The Bezoarian goat is a symbol for us, as when there is 
lightning it is said to go the top of the mountain ‘harvadzi
dag’ in order to save the herd, and I named my goat’s milk 
soap after it to immortalize it. While the milk itself is not from 
the bezoar goat, as they are notorious for being impossible to 
catch, I still wanted to dedicate mine to it and personalize it, 
while preserving a piece of our history.”
Это как бы символический образ  нашего народа : Когда молния, 
она поднимается к вершине горы, протягивает свои рога к 
молнии, тем самим стараясь брать на себя удар, спасая этим стада



ՍԱՌԸ ՄԱՄԼՄԱՄԲ ՍՏԱՑՎԱԾ ՅՈՒՂԵՐԻ
ԿՈՍՄԵՏԻԿ ԽԱՌՆՈՒՐԴ

COLD PRESS COSMETIC OILS’MIXTURE



Edible Verde Cold Pressed Oils



ԴԱՂՁ
MINT



ԹԱՐԽՈՒՆ
TARRAGON



ԿԱՆԵՓ
HEMP



ՀԱՎԱՔՆԵՐ
SETS



ԱՐԵԳԱԿ
SUNSHINE



ԱՐԵԳԱԿ





Royal Gift Set



ԵՐԿՎՈՐԱՏԵՐև
TWIN LEAF



Plywood gift box with ancient 
Armenian ornaments





HANDMADE CLAY BOXES –
(unique Gift Sets with Soaps)

Original solution for long term soap usage and 
for keeping the soap dry.
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