FENG SHUI má svůj původ ve východní filozofii. Pro dosažení rovnováhy harmonizuje energii a využívá
sílu přírody, která nás obklopuje.
Účelem FENG SHUI a Pěti elementů je harmonizovat energii okolního prostředí, využívat prvky na
správných místech, generovat pozitivní energii a minimalizovat nebo rušit uvolňování negativní energie
pro lepší kvalitu vašeho života.
FENG SHUI vytváří prostředí, ve kterém se cítíte lépe a které potřebujete i u vás doma.
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Země vytváří pohodu a
řád. Podporuje stabilitu,
metodické myšlení,
rodinný prostor, domov a
bezpečí.
Země překonává vodu a
posiluje kov. Jihozápad,
podzim, okrová barva,
oranžová a trvalá láska
jsou její náležité vazby.
Náš parfém je založen na
svěžím vrchním tónu
mandarinek, pomerančů,
bergamotu a šťavnatého
ovoce v kombinaci
s kořeny pačuli a
zázvorem.

Jeho protáhlé a
obdélníkové tvary
vytvářejí revitalizující
atmosféru, která zvyšuje
koncentraci, iniciativu a
kreativitu a podporuje
sebevědomí. Je to místo
pro nové nápady,
projekty a práci.
Naše vůně je založena
na živých tónech
exotických květin,
ženšenu a kořenech
vetiveru a dřevitého
základu santalového
dřeva a mahagonu.

Vytváří horkou a lesklou
energii ideální pro
družnost, vášeň,
spontánnost, vzrušení a
slávu. Pomáhá v boji
proti stydlivosti a
obtížím v soužití. Jeho
energie souvisí s elánem
a představuje místo
pro zvířata a kuchyni.
Naše vůně ve znamení
tohoto prvku je hřejivá,
smyslná, s jasmínovými
květy, kořenitá, s tóny
skořice a pepře a
hřejivostí ambry a
vanilky.

Vytváří atmosféru plného
štěstí. Pomáhá vám
přemýšlet o vašich
projektech a poskytuje
vám konzistenci k jejich
dokončení. Můžeme
vidět tolik věcí, které se
na něm odrážejí:
plánování, podnikání a
péče o nás. Náš parfém
v tomto prvku je
inspirován bílým
jasmínem, zeleným
čajem, jalovcovou
kyselostí, mátou a
jemností a konzistencí
pižma.



Voda symbolizuje klid,
štěstí a hloubku.
Díky

duchovní stránce své
energie poskytuje
vašemu domovu velmi
relaxační atmosféru.
Navíc vám pomůže při
stresu, nespavosti,
rekonvalescenci a
sexuálních problémech.
Vůně, ke které nás
inspirovala, má svěží
vrchní tóny, ve středních
tónech vodopád leknínů ,
mořské řasy a bambus a
v základu vůni
naplaveného dřeva.
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DIFUZÉR MIKADO
Vonný difuzér na bázi ratanových tyčinek z rostlinného vlákna,
který pohlcuje a rozptyluje vůni postupně po celé týdny .
Umístěte difuzér na zvolené místo a během několika hodin se
vůně začne plynule a postupně rozšiřovat po dobu několika
měsíců. Přirozeně voní a je také originálním dekorativním
prvkem do domácnosti nebo kanceláře. K dispozici máte také
náplň s 200 ml esence, která naplní difuzér vámi požadovanou originální vůní Boles d'olor.
Obsah balení: 1 difuzér, 6 ratanových tyčinek, 1200 ml náplň
a 1 plnicí nálevka.

DIFUZÉR MIKADO DECOR
Feng Shui proudí v domácím aroma volně a harmonicky. Nyní ho
bude zdobit také elegance díky novému Feng Shui Mikado DECOR,
keramickému dekorativnímu doplňku, který je v souladu s klidnou
a elegantní řadou Feng Shui od Boles d'olor. Dodáváme v krásné
krabičce, která bude i perfektním dárkem.
Obsah balení: 1 difuzér, 6 ratanových tyčinek, 1 náplň 200 ml
a 1 nálevka na doplňování.
Dostupné barvy : Bílá / Černá

MIKADO NÁPLNĚ
S náplněmi MIKADO z kolekce FENG SHUI můžete používat
opakovaně originální difuzér tak často, jak chcete. Změňte vůni dle
libosti díky náhradnímu balení, které obsahuje další originální
náplň a ratanové tyčinky.
Obsah balení : 200 ml
Doba používání: po dobu až 3 měsíců nabízí stálou vůni, kterou
oceníte pokaždé, když se dostanete do místnosti.

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Jednoduchý a rychlý způsob, jak provonět váš domov. Naše
osvěžovače vzduchu lze použít v jakékoli místnosti vašeho
domova a pomohou vám najít rovnováhu a harmonii s vůněmi
orientálního původu. Má pohodlný rozprašovač, který rychle a
efektivně dodá potřebné množství tak, aby zajistil příjemnou vůni
s prodlouženým účinkem.
Obsah : 50 ml, více než 500 střiků

VONNÉ TYČINKY
Vonné tyčinky z aromatických rostlinných pryskyřic, které
při hoření vydávají vonný kouř. Naše vonné látky Feng Shui
harmonizují a vytvářejí příjemnou atmosféru ve vašem
domově a zlepší kvalitu vašeho života.
Použití: zasaďte tyčinku do podložky, zapalte, nechte
vyhořet a vychutnejte si vaši oblíbenou vůni.

VONNÉ ESENCE
5 parfémových esencí z řady FENG SHUI v jejich nejčistší
podobě.
Vytvořené speciálně pro použití ve vonných difuzérech
od Boles d'olor. Mikrokapky čichového potěšení, které
okamžitě provoní váš domov. Technologie studené
mikronizace umožňuje vnímat vůni v celé její nádheře a
jemnosti, beze změn a úprav. Mohou být také použity
jako parfémový koncentrát pro revitalizaci potpourri, pro
parfémování keramiky a pro širokou škálu dalšího využití.
Obsah : 50 ml

VONNÝ SÁČEK
Sáček do šatníku podle stejné estetiky Feng Shui,
s velmi dlouhotrvající vůní, s použitím 100%
přírodní podpory. Dodává se v samostatné
krabičce a je tak ideální pro využití jako krásný
dárek.

VONNÝ SÁČEK ORGANZA
Vonné organzové sáčky obsahují parfémované keramické kuličky.
Jejich vlastnosti z nich dělají velmi odolné osvěžovače do skříní a
malých prostor. Lze je také použít v klasických aromalampách
nebo je smíchat s vodou, protože díky jejich schopnosti
vypařování a vysoké absorpci tepla jsou pro použití k těmto
účelům ideální. Malé množství (8 až 10 kuliček) stačí k provonění
místnosti.
Výdrž : v šatníku až 6 měsíců.

