


palčke iz ratana

dekorativna steklenička

polnilo za dekorativno stekleničko 150 ml 

set* | 42,70 €

* dekorativna steklenička napolnjena s 150 ml eteričnim oljem, dodatno polnilo 150 ml, 6 palčk iz ratana

polnilo | 18,80 €



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

osvežujoč in sladek saden vonj združuje 
peneč in edinstven pridih pomaranče, 
jabolka, breskve in črnega ribeza s 
poživljajočo močjo jasmina, lilije in 
svetlozelenimi odtenki.

WOODEN DREAM

hladna, čista in sproščujoča dišava 
z elementi pačulija, geranije, ev-
kaliptusa v edinstveni kombinaciji 
limone in k ančkom yl ang yl ang.

WATERFALL

brezčasen vonj razkošja, ki skriva nežen 
vonj lesnega mošusa, mešanico thuja, 
bora, cedre, pačulija in vetiverja s pridihom 
zelenega jabolka.

WHITE FLOWERS

edinstven vonj s pridihom poletja, ki je sesta-
vljen iz bogatega cvetličnega vonja jasmina, 
žlahtnih vrtnic z rahlim pridihom citrusov in 
zelenimi odtenki.



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

so elegantne dekorativne stekleničke z edinstvenim in dolgotrajnim 
polnilom, idealne za vsak dom. navdih brezčasnega in modernega 
sloga home parFume luksuznih dišav, se bo prijetno ujemal z vašim 
prostorom.

Fina eterična olja in palčke iz ratana so odlična kombinacija za 
oddajanje prijetnega, dolgotrajnega in stalnega vonja. vonj se 
v zrak dvigne skozi tanke kanale ratanovih palčk tako, da je inten-
zivnost optimalna in soba ni pretirano moteče odišavljena. poleg 
tega ta čisto naravna eterična olja ne proizvajajo škodljivih snovi.

razkošen vonj v dekorativni steklenički essens traja do 8 tednov 
in zaradi svoje sestave, je sposobna odišaviti površino 20 m2. 
intenzivnost je odvisna od količine aromatičnih snovi in ratanovih 
palčk, ki jih je treba enkrat na teden obrniti za doseganje optimalne 
ravni dišave v prostoru.
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