
Africký jantár

• Zmyselná a bohatá zmes bergamotu a mandarínky s hrejivým drevom a 
mäkkými podtónmi jantáru. Vôňa je bohatá na santalové drevo, bourbonskú 
ružu, madagaskarskú vanilku a egyptské pižmo, a pôsobí hrejivým a exotickým 
dojmom.



Vzrušujúca
• Sexi a romantická zmes ruže s 

hrejivým santalovým drevom. 
Vzrušujúce tóny kardamónu a šafránu 
zvyšujú príťažlivosť vône a aromatická 
bazalka osviežuje.

• Obsahuje esenciálny olej z ruže, 
santalového dreva a kardamónu.

• Ruža sa vo väčšine kultúr považuje za 
najromantickejšiu vôňu.

• Santalové drevo sa ponáša na ľudský 
feromón androsterón, ktorý je súčasťou 
mužského potu a pôsobí príťažlivo na 
ženy.

• Kardamón je klasické arabské a indické 
afrodiziakum. Ľudia konzumujú jeho 
semená po večeri kvôli osvieženiu 
dychu a okoreneniu večera.

• Ideálna do priestorov, ktoré sa 
pokúšajú vytvoriť zmyselnú atmosféru.

Arómaterapia



Vyvážená
• S touto zmesou levandule, muškátu a 

oleja z čajovníka zaistíte pozornosť, 
koncentráciu a duševnú pohodu.

• Obsahuje esenciálny olej z levandule, 
muškátu a čajovníka.

• Muškát sa považuje za vyvažujúci a 
používa sa na udržanie emočnej stability.

• Olej z čajovníka má liečivú vôňu, otvára 
horné dýchacie cesty a podporuje hlboké a 
pokojné dýchanie.

• Ideálna do kancelárií, kúpeľov a ďalších 
priestorov, kde je snaha vytvoriť 
harmonické prostredie.

Arómaterapia



Boutique Noir
• Dráždivá a šik! Mango napustené paprikou v kombinácii so zemitou a 

pižmovou vôňou kože. Vlhké drevo pridáva eleganciu a hrejivosť.

• Táto vôňa je hrejivá a mierne industriálna. Ideálna pre hotely alebo 
priestory, ktoré chcú zútulniť moderný dizajn.



Chlieb
• Aróma domáceho bochníka chrumkavého bieleho chleba pečeného v 

peci.



Sušienky s kúskami 
čokolády

• Oddajte sa aróme čerstvo napečených 
sušienok s kúskami čokolády. 
Kombinácia polosladkých kúskov 
čokolády, teplej vanilky a dochrumkava 
upečeného cesta prebudí chute v 
každých ústach!



Vianočný 
stromček

• Nič neevokuje čas sviatkov viac, ako 
svieža vôňa skutočnej bielej borovice a 
brezy.



Intenzívny 
citrus

• Komplexná zmes citrusových plodov a 
sviežich zelených tónov, jemne doplnená 
kvetmi a korením, vyplní miestnosť 
osviežujúcou citrusovou vôňou.

• Sýte, osviežujúce a čisté.

• Citrusové vône sú stimulujúce a vhodné 
pre prostredie s vysokou aktivitou.

• Citrusové vône uvoľňujú mozgové vlny a 
zvyšujú bdelosť a koncentráciu.



Citrus splash

• Osviežujúca a ozónová citrusová vôňa s tónmi mandarínky a aromatického 
citróna.  Jemné ovocné podtóny zeleného jablka a šťavnatej hrušky pridávajú 
povznášajúci charakter.

• Citrusové vône sú stimulujúce a vhodné pre prostredie s vysokou aktivitou.
• Pomarančové tóny znižujú úzkosť a pôsobia povzbudzujúco.
• Hypoalergénna – táto vôňa neobsahuje žiadny z 26 známych alergénov podľa 

definície Európskej únie.



Citrusový čaj

• Táto svieža a čerstvá vôňa je zmesou tónov 
červeného, bieleho a zeleného čaju s vrchnými 
tónmi šťavnatej mučenky a sýtej verbeny a 
teplými drevenými podtónmi.

• Vytvára omladzujúcu a vyváženú atmosféru.

• Ideálna pre moderné a ekologické prostredie.

• Hypoalergénna – táto vôňa neobsahuje žiadny z 
26 známych alergénov podľa definície Európskej 
únie.



Čistá obloha

• Táto nezameniteľná vôňa vidieka 
vkĺzne dnu ako vánok po otvorení 
okna. Biele pižmo, čerstvo rozkvitnutá 
konvalinka a bulharská ruža sú 
doplnené jemnou vôňou mandarínky.

• Vytvorí modernú unisex atmosféru.

• Subtílna aróma, ktorá potlačí 
zatuchnutý vzduch.



Kávové zrno

• Nechajte sa prebudiť vôňou 
dotmava pražených kolumbijských 
kávových zŕn. Plná a aromatická.

• Obmedzenia:
� Nemôže sa predávať vo Francúzsku.



Uhorka s mätou

• Aromatická kombinácia šťavnatej uhorky a 
čerstvých lístkov mäty doplnená akordom 
vodového melónu s leknicou a jazmínom.

• Štúdie ukazujú, že vôňa uhorky zdanlivo 
zväčšuje a otvára priestor.

• Ideálna pre zariadenia, ktoré chcú vytvoriť 
povzbudzujúce, čisté a moderné prostredie, ako 
sú napríklad komerčné kancelárske budovy, 
ordinácie alebo hotely.



Kúzelné jablko

• Čerstvé jablká Granny Smith s 
nádychom pižma a bieleho dreva 
vytvárajú túto povzbudzujúcu, sviežu a 
mladistvú vôňu.

• Jablkové tóny sú osviežujúce, 
upokojujúce a znižujú úzkosť.

• Štúdie ukazujú, že vdychovanie 
jablkových aróm dokáže znížiť 
intenzitu migrén.

• Hypoalergénna – táto vôňa neobsahuje 
žiadny z 26 známych alergénov podľa 
definície Európskej únie.

• Ideálna pre komerčné kancelárske 
priestory, hotely alebo ordinácie.



Povzbudzujúca

• S touto zmesou citrónu, rozmarínu a mentolu 
povzbudíte svoju myseľ a dodáte si energiu.

• Obsahuje esenciálny olej z mäty a citróna.

• Všeobecne známe sú účinky mentolu na 
zlepšenie fyzického výkonu a zvýšenie bdelosti 
a koncentrácie.

• Citrusové oleje napríklad z pomaranča a 
citróna sú považované za povzbudzujúce a 
stimulujú mozgové vlny.

• Rozmarín stimuluje nervový systém, zvyšuje 
energiu a vylepšuje pamäť.

• Burza cenných papierov v Tokiu rozptyľuje 
citrusovú arómu v burzovnej hale. Povzbudzuje 
tým svojich obchodníkov a vytvára živšie 
prostredie.

• Ideálna pre kasína, fitness centrá alebo iné 
zariadenia, ktoré chcú povzbudiť svojich 
pravidelných návštevníkov.
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Svieža čistota
• Vôňa sviežeho vzduchu s nádychom sladkého 

pomaranča a zimozelu.  Táto jednoduchá vôňa je 
živá a osviežujúca, a vytvára čistú a sviežu 
atmosféru.

• Silný neutralizátor zápachov s ľahkou vôňou.

• Pomarančové tóny znižujú úzkosť a pôsobia 
povzbudzujúco.



Čistá bavlna

• Vôňa čerstvo vypraného prádla s 
jemným nádychom mandlí.

• Čistá, mäkká, upokojujúca.

• Mandľové tóny sú veľmi populárne, 
omladzujúce a gurmánske, a robia túto 
vôňu útulnou a ukľudňujúcou.



Čistá voda

• Chladivá vôňa morskej vody s aloe a orosenými zelenými tónmi. 
Zelené kvetinové tóny konvalinky dotvárajú túto jemnú a upokojujúcu 
vôňu.

• Konvalinka evokuje jar, a vďaka nej táto vôňa pôsobí čerstvo a 
opojne.

• Aloe vera je bežne používaný liečivý olej. Aróma je upokojujúca a 
dôverne známa.



Zelená tráva

• Vôňa čerstvo pokosenej trávy evokuje otvorené okná počas letných 
dní. Tóny sviežej zelenej trávy sú osladené jemnými kvetmi a 
neroliovým olejom a vytvárajú autentickú zmes.

• Štúdie ukazujú, že pri vôni zelenej trávy sa ľudia cítia športovejšie a 
atletickejšie, aj keď je použitá v nezatrávnenom športovisku, ako je 
napríklad bazén.

• Ideálna pre hotely, domácnosti alebo akékoľvek iné zariadenia, ktoré 
chcú vytvoriť atmosféru ako pri otvorených oknách.



Zimozel s jazmínom

• Šťavnatý a sladký zimozel v kombinácii s jazmínom, lipovými kvetmi a 
krehkými narcismi. Jemná zmyselnosť svetlého dreva a ľahkej vanilky 
dopĺňajú komplexný tón.



Ľadový perník

• Slastne bohaté a aromatické 
zázvorové keksíky osladené škoricou, 
vanilkou a muškátovým orieškom, a 
pokryté kryštálovým cukrom.

• Horúce, korenené a báječné!



Ľadová Piña 
Colada

• Klasická kombinácia šťavnatého ananásu a krémového 
kokosu je vynovená ovocnými tónmi pyré zo sladkej 
broskyne, papáje a mučenky.

• Slnečná a zábavná… ako na dovolenke!

• Ideálna pre tematické zariadenia, ktoré sa snažia doladiť 
tropické prostredie.



Jazmín
• Očarujúca a opojná vôňa v noci kvitnúceho jazmínu doplnená o zelený 

tón listov brečtanu a zmäkčená bielym pižmom.



Šťavnatá broskyňa

• Šťavnatá aróma dužinatej broskyne 
doplnená o tóny ružového grapefruitu a 
bieleho čaju.



Citrónová 
verbena

• Čerstvé listy verbeny s pikantným 
citrónom a pridané zemité tóny 
citrónovej trávy a muškátu vytvárajú 
sviežu a povznášajúcu atmosféru.

• Iskriace a úplne čisté.

• Listy verbeny napustené citrónom 
vytvárajú veselú a letnú vôňu.



Citrónový kvet

• Kytica citrusových kvetov s fréziou a čiernymi 
ríbezľami vytvára ostrú a čistú arómu.

• Citrusové vône sú stimulujúce a vhodné do prostredí s 
vysokou aktivitou, ako sú kasína a fitness centrá.



Lotosový kvet

• Osviežujúco čistý buket lotosových kvetov, jemnej konvalinky a zeleného 
brečtanu prekrýva náznaky cédrového dreva a machu. S touto luxusnou vôňou 
lekna prenesiete do vášho prostredia pokoj.

• Hypoalergénna – táto vôňa neobsahuje žiadny z 26 známych alergénov podľa 
definície Európskej únie.



Aróma mandarínky

• Nádherná citrusová aróma sicílskej 
mandarínky sa spája s jemným ovocným 
akordom šťavnatého jablka, zamatovej 
broskyne, medového melónu a vytvára túto 
podmanivú vôňu. Jemné zelené vodné tóny 
a konvalinka neutralizujú ostrý citrusový 
charakter a delikátne pomarančové kvety 
pridávajú na mäkkosti.

• Citrusové vône sú stimulujúce a vhodné pre 
prostredia s vysokou aktivitou.

• Pomarančové tóny znižujú úzkosť a pôsobia 
povzbudzujúco.
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Svieže more
• S tónmi hmly nad oceánom aromatického bergamotu, trávy piesočných dún 

a cédru môžete pocítiť vlny rozbíjajúce sa o pobrežie.

• Hypoalergénna – táto vôňa neobsahuje žiadny z 26 známych alergénov 
podľa definície Európskej únie.



Mojito

• Táto vôňa, ktorá má základ v módnom 
nápoji, obsahuje osviežujúce tóny limetky a 
rozdrvené mätové listy, ktoré vytvárajú 
kypiacu a opojnú atmosféru.

• Kombinácia citrusu a mäty stimuluje myseľ, 
dodáva energiu a zvyšuje pozornosť.

• Ideálna pre prostredia s vysokou aktivitou, 
ako kasína, kluby a finess centrá.



Varené korenie

• Teplý jablkový mušt okorenený 
škoricou, klinčekmi a celým 
čiernym korením. Jemný nádych 
pomarančovej vône dotvára túto 
útulnú a nostalgickú arómu.



Optimizmus

• Prírodné a zemité tóny citrónovej trávy 
kombinované s kvetinovým akordom 
svetlej pivonky a lotosového kvetu. 
Jemné náznaky šalvie a santalového 
dreva pridávajú hrejivosť do tohoto 
komplexu ukľudňujúcej vône.

• Obsahuje esenciálny olej z citrónovej 
trávy a šalvie.

• Olej z citrónovej trávy sa používal 
storočia pri boji proti depresii a 
uvoľňovaní stresu.

• Šalviové tóny prečistia myseľ, sú 
povznášajúce a zmierňujú depresiu.

• Santalové drevo uvoľňuje mozgové vlny 
a používa sa na zníženie úzkosti.
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Mentolové latte

• Chladivá mäta vyvážená s hrejivou, 
penivou vanilkou vytvára túto 
upokojujúcu zimnú arómu.



Ružový 
grapefruit

• Osviežujúce šťavy zo zrelého grapefruitu a 
pomaranča sa spájajú s jemnými odtieňmi 
šťavnatej broskyne a malín, a sú osladené 
osmanthusom, fialkou a konvalinkou.  

• Táto kombinácia citrusov – prenikavá a hojná 
– prináša skutočnú radosť!

• Vynikajúca voľba pre moderné a premyslené 
priestory.



Fúzia granátového 
jablka

Sýte a zrelé granátové jablká zmiešané so 
živými citrusovými tónmi citróna, limetky a 
mandarínky. Hrejivosť pridáva nádych 
zázvoru, ktorý dotvára túto pútavú a pikantnú 
vôňu.



Dažďová 
sprcha

• Sviežosť jarnej búrky. Tráva 
kosená za mokra a tropické lekná 
sú dušou tejto sviežej vône. 
Osviežená drveným bergamotom a 
zvláčnená machovými tónmi a 
vlhkým teakovým drevom.



Osviežujúca 
levanduľa

• Esencie francúzskej levandule, bergamotu a šalvie 
splývajú, aby vytvorili ukľudňujúce a pokojné prostredie.

• Levanduľa je široko známa svojimi relaxačnými a 
arómaterapeutickými účinkami.

• Štúdia univerzity Duke, ktorá merala mozgové vlny, 
ukázala, že vôňa levandule uvoľnila účastníkov výskumu 
rovnako, ako masáž.

• Ideálna pre hotelové izby, vestibuly, ordinácie a iné 
priestory, ktoré by mali ponúkať tichú a pokojnú 
atmosféru.



Relaxovanie
• S touto zmesou aromatickej levandule a upokojujúceho harmančeka môžete 

nechať zrelaxovať svoju myseľ a telo.
• Obsahuje esenciálny olej z levandule a harmančeka.
• Levanduľa je vďaka svojim relaxačným vlastnostiam najbežnejšie používaný 

esenciálny olej v arómaterapii.
• Štúdia univerzity Duke, ktorá merala mozgové vlny, ukázala, že vôňa levandule 

uvoľnila účastníkov výskumu rovnako, ako masáž.
• Harmanček znižuje stres a úzkosť, a potláča aj nespavosť.
• Ideálna na rozptyľovanie v hotelových miestnostiach, kúpeľoch, ordináciách alebo 

v hotelových vestibuloch a všade tam, kde chcú uvoľniť a upokojiť svojich 
pravidelných návštevníkov.
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Ruža a pivonka

• Jemný, ale napriek tomu rafinovaný buket 
krehkej ruže a svetlej pivonky, mierne 
osladený a osviežený nádychom zeleného 
jablka a pižma.

• Táto vôňa inšpirovaná záhradou vytvára 
ženské a romantické prostredie.

• Ideálna pre kvalitné, klasické alebo 
rafinované priestory.



Floridská 
trstina

• Jednoznačná a sladká aróma floridskej 
trstiny voní ako teplý slnečný deň s 
náznakmi citrónovej trávy, ruže a 
santalového dreva.

• Táto vôňa je autentická a zemitá.

• Tóny citrónovej trávy znižujú podráždenosť a 
malátnosť.

• Ružové tóny udržujú myseľ v strehu a 
stimulujú mozgové vlny.

• Táto kombinácia vôní je ideálna do prostredí 
s vysokou aktivitou, ako sú napríklad kasína.



Eukalyptový kúpeľ

• Orosená zmes vodného melónu a 
konvalinky je v rovnováhe s liečivým 
eukalyptom a vytvára decentnú, ale 
napriek tomu terapeutickú vôňu. Jemné 
náznaky dreva zo sauny zvyšujú jej 
relaxačné kvality.



Ukľudňujúca vanilka
• Bohatá, sladká a hrejivá vôňa čistej vanilky.



Biely čaj
• Svieža a upokojujúca zmes 

bieleho čaju a citrusového 
buketu sviežeho citrónu a 
aromatického bergamotu. 
Náznaky čistej frézie a 
jemného pižma dopĺňajú túto 
očistnú vôňu.



Lesná krajina

• Vôňa sviežeho, večne zeleného a ostrého ihličia borovice, zachytávajúca nádych 
čerstvo rozkvitnutých kvetov šalvie a tymiánu. Spomienka na jarnú prechádzku 
lesom.

• Osviežujúca a prírodná.

• Borovicové tóny pôsobia osviežujúco a stimulujú zmysly.

• Tymiánové tóny čistia myseľ a vylepšujú sústredenie.

• Šalviové tóny sú povznášajúce a zmierňujú depresiu.

• Ideálna pre prakticky akýkoľvek priestor!


