
Barva elegance.
                            Heslo je exkluzivita. 



Kolekce parfémů Black Edition se vyznačuje dlouhotrvajícími vůněmi, které se šíří po

místnostech a poskytují nádech stylu v každé domácnosti. Moderní řešení pro vyjádření

osobnosti prostřednictvím výrazných parfémů a pro autentický zážitek z vůně. 

Nejexkluzivnější a nejefektivnější řada Boles d ´olor 



Osvěžovač vzduchu ve spreji je nadčasovou
klasikou, která nikdy nevyjde z módy. Je užitečný
pro jakoukoliv dobu nebo místo a okamžitě
provoní vzduch nádechem vaší oblíbené vůně.
Sprej respektuje vnímání vonné kompozice a
během okamžiku vyjadřuje veškerou komplexnost
vůně. Naše nové osvěžovače vzduchu ve spreji
Black Edition jsou k dispozici 
v elegantní vysoce kvalitní skleněné nádobce o
objemu 100 ml, jsou vyráběny s lihem z cukrové
třtiny bez konzervantů a barviv a jsou ohleduplné
k životnímu prostředí. Vytvářejí mimořádně
lehkou mlhu, která dlouhodobě   provoní vzduch
ve vaší domácnosti. 

Ultra  efektivní použití podle vašich představ
(přesně kdy a kde to potřebujte).

Okamžité vnímání vůně.
Obsah: 100 ml. vůně 
(více než 500 střiků).

Osvěžovač vzduchu
sprej Black Edition



Difusión ultra e ciente de acuerdo con tus deseos
(cuando y donde lo necesites).

Percepción instantánea de la fragancia.
Alta duración: 100 ml. de fragancia 

(más de 500 pulverizaciones).

Vonné esence Black Edition Ambient Mists jsou
silné vonné koncentráty rozpustné ve vodě ,
které lze použít se všemi našimi mlhovými
difuzéry a  s jakoukoli ze stávajících technologií
mikronizace za studena. Použít je lze i 
v aromalampách, ve kterých  se  smíchají
s vodou.
Esence jsou dodávány ve vysoce kvalitní
skleněné nádobce s obsahem 30 ml a 
s pohodlným kapátkem, které usnadňuje
adekvátní dávkování vůně podle vašich potřeb.

Užijte si mikrokapky čistého čichového potěšení
z vonných esencí, které jsou nyní k dispozici
také v naší prémiové řadě Black Edition. 

·Vysoká účinnost díky složení rozpustnému ve vodě. 

·Konstantní a trvalá difúze pro velké i malé prostory. 

·Okamžité vnímání vůně se všemi jejími nuancemi a čichovými

tóny. 

·Maximální koncentrace a dlouhé trvání: 30 ml  vůně. 

·Vylepšené dávkování pomocí dávkovacího kapátka.
 

VONNÉ ESENCE
rozpustné ve vodě



Kolekce Black Edition Mikado je tvořena
nádhernými přírodními vůněmi bez alkoholu,
živočišných materiálů a těkavých organických látek.
Navíc je jeho receptura ohleduplná k životnímu
prostředí. 
Tyčinky difuzéru využívají nové technologie: jsou
vyrobené z bavlněného vlákna, mají vysokou
absorpční kapacitu a postupnou a kontinuální
difuzi. 

MIKADO NÁHRADNÍ NÁPLŇ 200 ml
Náplň Mikado Black Edition pomáhá prodloužit
životnost skleněné nádoby. Každé aroma má svou
náplň a difuzér, který ji obnovuje. Naplňte nádobku
Mikado Black Edition pohodlnou náplní o objemu
200 ml a vyměňte tyčinky, když jsou již zcela
nasycené, nebo klidně změňte aroma dle libosti.
 
NÁHRADNÍ TYČINKY
Tyčinky difuzéru jsou vyrobené z černého
bavlněného vlákna a mají 5x větší difuzní sílu než
běžný ratan. Dodávají sofistikovaný nádech typický
pro řadu Black Edition, pro kterou byly speciálně
navrženy s perfektní délkou 22 cm.

DIFUZÉR MIKADO



Maximální koncentrace parfému. 
Každý sáček obsahuje o 50 % více obsahu než
tradiční sáček.
Vyrobeno z minipryskyřic v koncentraci
300krát vyšší než u minipryskyřic Ambients. 
S novou složkou, která pomáhá udržet
oblečení bez roztočů a molů. 
Absorpce v kuličkách pryskyřice zabraňuje
stárnutí výrobku zajišťuje velmi dlouhou
životnost. 
Vzduchotěsný vnější celofán zajišťuje dlouhou
životnost. 
Dlouhá výdrž : asi 3 měsíce vůně.
Box se 6 sáčky.

Sáčky Black Edition jsou vyrobeny z minipryskyřic
s maximální koncentrací parfému, která je  vyšší
než u běžných sáčků. Díky absorpční schopnosti
pryskyřičných kuliček a hermetickému vnějšímu
celofánu docílíme efektu, který zajišťuje delší
životnost výrobku. 

VONNÝ SÁČEK



Tyčinky Black Edition jsme vytvořili tak,
aby měly nejvyšší kvalitu a účinnost díky
přidání vyšší koncentrace vůně.

Jsou vyráběny ručně za použití 100%
přírodních ingrediencí: bambusové
tyčinky, prášek ze santalového dřeva z
kontrolovaných kácení lesů, pryskyřice,
kokosové uhlí, mleté   aromatické bylinky a
naše ikonické vůně. Bez umělých barviv a
lepidel.

Laboratorně testovaný kouř z tyčinek
neobsahuje těkavé organické sloučeniny,
jako je formaldehyd, benzopyren a
toxické kovy.

TYČINKY



Cassis Noir  Hanami  Vanilla Cookies
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