




Léto se blíží a my si chceme užít pobyt venku. Budeme šťastnější, zdravější a
uvolněnější. Musíme ale chránit naši pokožku a náš domov před agresemi z
okolního prostředí. Slunce, znečištění nebo  komáři mohou být nebezpečím ve
chvíli, kdy pracujeme venku na  slunci nebo si prostě užíváme přírodu. Vaše
letní večery venku budou nyní mnohem klidnější a příjemnější. 

UŽÍVEJTE SI ČAS VENKU
NAPLNO! 



Pro letošní léto vám přinášíme perfektní kombinaci 
 esenciálních olejů - citronely, máty a bazalky. 

Tyto esence jsou přírodními repelenty proti komárům, jejich osvěžující kombinace potěší vaše
smysly a poskytne vám relaxaci a klid  během večerů doma i venku. Dodává se ve formátech Mikado

difuzér, vonná esence, zahradní vonné tyčinky, náplň do katalytické lampy a tělový sprej. 
Obsahuje také esenciální olej z Eucalyptu Citriodora, který je díky svým silným účinkům nejlepším

repelentem proti komárům přírodního původu. 



 Máta stimuluje nervový systém
a podporuje koncentraci.

Pomáhá zklidnit mysl, zvyšovat
produktivitu a otevřít dýchací
cesty.Kromě příjemné vůně je

výborným repelentem proti
komárům. 

 
Citronela je účinný přírodní

insekticid proti hmyzu.  Pročišťuje
také  naši mysl.Díky svým

antiseptickým a antibakteriálním
vlastnostem skvěle pomáhá lépe
překonávat nachlazení, chřipku a

infekce.
 

Bazalkový esenciální olej
dezinfikuje životní prostředí díky
svým vysušujícím a baktericidním

vlastnostem. Pomáhá bojovat s
příznaky nachlazení, astmatu a

alergií. Její čerstvé listy vydávají
svěží a květinové aroma. 

 

MÁTA

CITRONELA

BAZALKA



PROVOŃTE, DEZINFIKUJTE, OZDOBTE A CHRAŇTE SI SVŮJ DOMOV.

Katalytické lampy jsou také fantastickým prostředkem k
využití  esenciálních olejů s repelentním účinkem obsažených
v mátě, citronele a bazalce. Můžete je používat ve vnitřních
nebo venkovních prostorách

KATALYTICKÉ LAMPY



Esence jsou vhodné pro použití v   rozprašovači
nebo pro rozetření několika kapek ve vašem
domě či na vaší zahradě. Osvěžující účinky
máty, citronely  a bazalky zajistí  příjemnou
atmosféru bez obtížného hmyzu.

VONNÁ ESENCE



Aroma difuzér s ratanovými tyčinkami, který
kombinuje směs esenciálních olejů z máty,
citronové trávy a bazalky. Určeno pro vnitřní i
venkovní použití. Odpuzuje hmyz a provoní
místnosti svěží a příjemnou vůní. 

DIFUZÉR MIKADO



Provoňte své venkovní akce s obřími zahradními
vonnými tyčinkami o velikosti 40 cm a užijte si večer
bez hmyzu. Zapíchněte tyčinku do země nebo do
podstavce, fouknutím na ni uhaste plamen a nechte
ji pomalu dohořet. Hoří déle než 2 hodiny.

VONNÉ
TYČINKY 12Sticks



ÚČINNÝ REPELENT

HYDRATAČNÍ 

PŘÍJEMNÁ VŮNĚ

RESPEKTUJE VAŠI POKOŽKU

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

ODOLNÝ VŮČI VODĚ A POTU

OCHRANA PROTI HMYTU

OSVĚŽUJÍCÍ

OCHRANA PROTI UV PAPRSKŮM

PROTI KOMÁRŮM

OBSAHUJE PANTENOL

NEOBSAHUJE SILIKONY


