


rattan sticks

glass diffuser

refill for diffuser 150 ml

set* | 42 €

* glass diffuser with essential oil 150 ml, refill for diffuser 150 ml, 6 pcs of rattan sticks

refill | 18,50 €



CANDY FRUIT

osvěžující a sladká ovocná vůně nesoucí v 
sobě jedinečné aroma pomerančů, jablek, 
broskví a černého rybízu v doprovodu 
jasmínu, šeříku a s lehkými zelenými tóny.

WOODEN DREAM

pohodová, čistá a po relaxaci volající vůně 
s prvky pačule, pelargónie, eukalyptu v 
jedinečné kombinaci s citronem a nádechem 
ylang ylang.

WATERFALL

nadčasová vůně luxusu, která v sobě 
ukrývá aroma vzácného dřevitého pižma, 
směs túje, borovice, cedru, pačule, vetivéru 
s jemnými doteky zeleného jablka.

WHITE FLOWERS

jedinečná vůně s nádechem léta, tvořena 
opulentní sytou květinovou vůní jasmínu, 
ušlechtilou růží s jemným nádechem 
citrusů a zelených tónů.

CANDY FRUIT

refreshing and sweet fruity scent combines 
sparkling and unique touch of oranges, 
apples, peaches and black currant with 
revitalising power of jasmine, lilac and 
light green tones.

WOODEN DREAM

cool, pure and relaxing fragrance 
with elements of patchouli, geranium, 
eucalyptus in unique combination 
with lemon and a hint of ylang ylang.

WATERFALL

timeless scent of luxury which conceals  
delicate fragrance of woody musk, blend of 
thuja, pine, cedar, patchouli, vetiver with a 
touch of green apple.

WHITE FLOWERS

a unique blend of fragrance oils combining  
light fresh touch of summer with top notes 
of jasmine, noble roses and a gentle hint of 
citrus and green tones. 



essens home perfume

jsou jedinečné a dlouhotrvající vůně pro váš interiér v podobě 
elegantních aroma difuzérů, které místnost krásně provoní a 
zároveŇ jí dodají moderní styl.

jemné éterické oleje a ratanové tyčinky jsou ideální kombinací 
k navození příjemné, dlouhotrvající a konstantní vůně. aroma 
uvolŇující se do ovzduší vzlíná tenkými kanálky ratanu, a proto 
je jeho intenzita optimální, místnost se vůní nepřesytí a navíc 
díky čistě přírodním éterickým olejům nevznikají škodlivé látky.

aroma difuzéry od essens vydrží vonět až 8 týdnů a díky 
svému obsahu 150 ml jsou schopné provonět místnosti o 
rozloze až 20 m2. intenzita vůně je závislá na umístění difuzéru 
v prostoru, množství vonné esence i na počtu tyčinek, které je 
vhodné každý týden otočit.
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essens home perfume

are elegant aroma diffusers with unique and long-lasting scent perfect 
for every interior. inspired by timeless and modern design, this home 
perfume luxurious fragrances will pleasantly permeate your room.

fine essential oils and rattan sticks are a perfect combination to 
evoke a pleasant, long-lasting and constant scent. aroma released 
into the air rises through thin rattan channels so the intensity is 
optimal and the room is not overfilled by fragrance. moreover, these 
pure natural essential oils do not produce harmful substances. 

the luxurious fragrance in essens aroma diffusers lasts for up 
to 8 weeks and due to its content is capable of covering an area 
of 20 m2. the intensity is dependent on the amount of aromatic 
substances and rattan sticks, which should be turned over once 
a week to obtain the optimum fragrance level. 
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