


bastoncini di rattan

diffusore in vetro

ricarica da 150 ml per il diffusore 

set* | 45,20 €

* diffusore di vetro con olio essenziale da 150 ml, ricarica per il diffusore da 150 ml, 6 pezzi di bastoncini di rattan

ricarica | 19,95 €



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

fragranza fresca e fruttata che porta un 
aroma unico di arance, mele, pesche e ribes 
nero in accompagnamento a gelsomino, lillá 
e leggeri toni verdi.

WOODEN DREAM

fragranza pulita e rilassante, dona 
serenità con elementi di patchouli, 
geranio, eucalipto, combinazione unica 
con un pizzico di limone ed ylang ylang

WATERFALL

fragranza di lusso, di altri tempi, cela un 
aroma di muschio nobile legnoso, miscela di 
tuia, pino, cedro, patchouli, vetiver e note 
delicate di mela verde.

WHITE FLOWERS

un profumo unico con un pizzico di estate, 
formato da una fragranza floreale, gelsomino, 
rose nobili una punta agrumata  e note delicate 
di mela verde. 



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

sono diffusori di essenze molto eleganti e mantengono il profumo a 
lungo. unici ed ideali per ogni interno. oltre ad un ottimo profumo, 
dona alla stanza un tocco di stile moderno.

gli oli essenziali delicati ed i bastoncini di rattan sono la combinazi-
one ideale per rilasciare un profumo piacevole, costante e di lunga 
durata. l‘essenza che si libera nell‘aria esce tramite i bastoncini di 
rattan in modo discreto, cosÌ da rendere gradevole e piacevole la 
permanenza nella stanza. grazie agli oli essenziali assolutamente 
naturali, non si producono all‘interno dell‘ambiente sostanze nocive.

i diffusori di essenze della essens durano fino a 8 settimane e grazie 
al loro contenuto (150 ml )sono in grado di profumare stanze fino 
a 20 m2. l‘intensità del profumo dipende dalla Quantità di essenza 
e dal numero di bastoncini di rattan, che, per avere un risultato 
ottimale È opportuno capovolgere ogni settimana.
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