


ratanové tyčinky

sklenený difuzér

náplň do difuzéra 150 ml 

set* | 42 €

* sklenený difuzér s éterickým olejom 150 ml, náplň do difuzéra 150 ml, 6 ks ratanových tyčiniek

náplň | 18,50 €



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

osviežujúca a sladká ovocná vôňa nesúca 
v sebe jedinečnú arómu pomarančov, jabĺk, 
broskýň a čiernych ríbezlí v doprovode 
jazmínu, orgovánu a s ľahkými zelenými tónmi. 

WOODEN DREAM

pohodová, čistá a po relaxácii volajúca 
vôňa s prvkami pačuli, pelargónie, 
eukalyptu v jedinečnej kombinácii s 
citrónom a nádychom ylang ylang.

WATERFALL

nadčasová vôňa luxusu, ktorá v sebe ukrýva 
arómu vzácneho drevitého pižma, zmes tuje, 
borovice, cédru, pačuli, vetiveru s jemnými 
dotykmi zeleného jablka.

WHITE FLOWERS

jedinečná vôňa s nádychom leta, tvorená 
opulentnou sýtou kvetinovou vôňou jazmínu, 
ušľachtilou ružou s jemným nádychom citrusov 
a zelených tónov. 



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.

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.

essens home perfume

sú elegantné aróma difuzéry s jedinečnou a dlhotrvajúcou vôňou 
ideálnou pre každý interiér. miestnosŤ krásne prevoňajú a zároveň 
jej dodajú moderný štýl.

jemné éterické oleje a ratanové tyčinky sú ideálnou kombináciou 
k navodeniu príjemnej, dlhotrvajúcej a konštantnej vône. aróma 
uvoľňujúca sa do ovzdušia vzlína tenkými kanálikmi ratanu, a preto 
je jeho intenzita optimálna. miestnosŤ sa vôňou nepresýti a naviac 
vĎaka čisto prírodným éterickým olejom nevznikajú škodlivé látky. 

aróma difuzéry od essens vydržia voňaŤ po dobu až 8 týždňov

a vĎaka svojmu obsahu sú schopné prevoňaŤ miestnosŤ s rozlohou 
až 20 m2. intenzita vône je závislá od množstva vonnej esencie

a počtu ratanových tyčiniek, ktoré je vhodné pre optimálnu intenzitu 
vône každý týždeň otočiŤ. 

essens slovakia, s.r.o. 
do stošky 576
010 04 žilina

tel.: +421 41 555 72 11 
WWW.essens.sk




