
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

elegantne arOme u diFuzOrima, s jedinstvenim i dugOtrajnim mirisOm 
savršenim za svaki interijer. inspiriran bezvremenskim i mOdernim 
dizajnOm, Ovi luksuzni mirisi će ugOdnO ispuniti vašu sObu. 

Fina eterična ulja i ratan štapići savršena su kOmbinacija za pružanje 
ugOdne i dugOtrajne arOme. tanki štapići ratana prOpuštaju u zrak 
mirisne nOte i takO pružaju Optimalan intenzitet prOstOru u kOjemu 
se nalaze.  Ova prirOdna eterična ulja ne prOizvOde štetne tvari.

luksuzne mirisne nOte iz diFuzOra traju i dO 8 tjedana, a zbOg svOg 
dizajna mOže pOkriti pOvršinu Od 20 m2. intenzitet Ovisi O kOličini 
arOmatičnih tvari i ratan štapića, kOje se treba Okrenuti jednOm u 
tjedan dana da bi se dObila Optimalna razina mirisa.

essens d.O.O.
WWW.essens.hr

rattan štapići

stakleni diFuzOr

set* | 334 kn

* stakleni diFuzOr sa eteričnim uljima 150 ml, punjenje za diFuzOr 150 ml, 6 ratan štapića

punjenje za diFuzOr 150 ml 

punjenje | 147 kn



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

Osvježavajuć i sladak vOćni miris kOmbinira 
pjenušav i jedinstven miris naranče, jabuke, 
breskve i crnOg ribizla sa revitalizirajućOm 
mOći jasmina, jOrgOvana i zelenih mirisnih nOta.

WOODEN DREAM

cOOl, svjež i rel aksir ajuć miris s 
elementima pačulija, pel argOnije 
i eukaliptusa u jedinstvenOj kOmbi-
naciji mirisa limuna i ylang ylanga.

WATERFALL

bezvremenski miris luksuza kOji krije delikatne 
mirisne nOte drvenastOg mOšusa, mješavinu 
thuja, bOrOvine, cedra, pačulija i vetivera, 
s dOdatkOm arOme zelene jabuke.

WHITE FLOWERS

jedinstven ljetni miris kOji sadržava raskOšan 
cvjetni miris jasmina, plemenite ruže s daškOm  
citrusa i zelenih tOnOva. 




