Na nákupoch
Parfumované
keramické a sklenené
dekoratívne kamene
Teck and Tonka,
48,75 €, Esteban,
predáva Le Patio

Katalytická lampa Etretat s okruhliakmi
z bukového dreva, pieskovca a kovu, výška
22,5 cm, info o cene v predajni, Lampe
Berger, VaseKuchyne.sk

Voňajú
aj na pohľad
Vôňa dodá interiéru osobitú atmosféru.
Zmierni stres a úzkosť, podporí koncentráciu. Keď sa k nej pridá
zaujímavá forma, očarí hneď dvakrát.

Keramika vo forme potpourri s esenciou
santalového dreva, 40,15 €, Le Patio

Keramická
nádoba Ginger
s akrylátovým
vrchnákom
a ratanovými
tyčinkami, 300 ml,
30,36 €,
Mr & Mrs Fragrance,
ponúka Bagno.sk

Butterfly Crackle z prírodných extraktov
a esenciálnych olejov
s relaxačnou vôňou uvoľňujúcou myseľ,
vydrží horieť 65 – 90 hodín, cena 25 €,
dekoračný klobúčik, 19 €,
Yankee Cande, predáva Nábytok Galan
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Kameninová aromatická
lampa Croco s textúrou
kože, výška 13 cm,
objem 270 ml, 80,80 €,
Lampe Berger,
VaseKuchyne.sk

Katalytická
lampa
Zebra
z porcelánu,
výška 13,5 cm,
objem 365 ml.
91,50 €,
Lampe Berger,
VaseKuchyne.sk

Ak chcete svoj domov nielen prevoňať, ale i zbaviť vzduch rôznych
baktérií, pachov a nečistôt, siahnite po katalytických lampách. Podstata
ich funkcie je vysoká teplota, na ktorú sa rozpáli keramický kahan lampy.
Ten potom procesom katalytickej oxidácie rozkladá nežiaduce molekuly
obsiahnuté vo vzduchu a ničí baktérie. Oproti bežným osviežovačom vzduchu a arómolampám, ktoré pachy len prekryjú vôňou, katalytické lampy
vzduch aktívne čistia a zanechávajú ho príjemne parfumovaný. Navyše
horia len krátko, takže neprodukujú žiadny zbytočný dym. Vďaka tomu je
ich používanie veľmi hygienické a bezpečné.

Michaela N I KO D Ý M OVÁ , Foto: archív firiem

Skrine, zásuvky a malé priestory prevoňajú
parfumované vrecúška s jemnou
dlhotrvajúcou vôňou, 16,70 €/2 kusy,
Millefiori, Bytovévône.sk

Glazovaná
porcelánová
nádobka
v kombinácii
s klobúčikom je
navrhnutá
talianskym
dizajnérom
Lucom Trazzim.
Keramické
katalytické lampy,
300 ml,
39,60 €,
Mr & Mrs
Fragrance,
Bytovévône.sk

