LIFESTYLE

V Ô Ň A D O M O V A ...

„Nechajte sa unášať krásou
týchto kolekcií a rôznorodosťou
krásnych vôní“

INTERIÉROVÉ VÔNE, AKO SI PRÍJEMNE
PREVOŇAŤ BYT ČI KANCELÁRIU

Dlhotrvajúca vôňa, vďaka ktorej Váš domov získa tú
pravú atmosféru!

Aróma difuzéry sú veľmi obľúbenými doplnkami na prevoňanie priestorov. Svojim jednoduchým a čistým dizajnom sa hodia do každého interiéru a príjemným
nev4eravým spôsobom mu dodajú tú pravú atmosféru.
Aróma difuzér má väčšinou podobu skleneného ﬂakónu
s vonnou esenciou, ktorá sa „šplhá“ hore po ratanových
tyčinkách a rozplýva sa v ovzduší. Použité esencie sú
čisté prírodné éterické oleje a zdravotne nezávadné,
čoho dôkazom je aj cer4ﬁkát vydaný IFRA (Interna4onal
Fragrance Associa4on). Mnohé z nich, majú dokonca
blahodarný vplyv na naše zdravie, zvyšujú koncentráciu,
navodzujú pocit pokoja a dobrú náladu. Dlhotrvajúca
vôňa je pre difuzéry naozaj výs4žná charakteris4ka,
nakoľko kvalitná vonná esencia v difuzéri vydrží skutočne veľmi dlho, a to až 12 mesiacov.

TIPY PRE POUŽITIE AROMA DIFUZÉROV
Ideálne umiestnenie - Difuzér môže byť v miestnos4 umiestnený v podstate kdekoľvek. Flakóny, sú už sami o sebe
jedinečnou a štýlovou ozdobou interiéru. Pre umocnenie
vône a silnejší účinok odporúčame difuzér umiestniť na
miesto, kde sa hýbe vzduch, miesto, okolo ktorého častejšie chodíte, kde sa častejšie otvárajú a zatvárajú dvere,
prípadne v blízkos4 okna, kde z času na čas vetráte. Zintenzívnenie vône - Každý aróma difuzér je predávaný s
určitým op4málnym množstvom a dĺžkou tyčiniek.

„Jedinečný dizajn a nádherná vôňa.
Doprajte si ten luxus aj Vy!“

Rôznorodosť ich prevedení a tvarov nepozná hraníc. Na
svoje si prídu priaznivci čistých a jasných línií i extravagantnejších prevedení. Zrazu sa prichy5te, že si neviete
vybrať!
"NOVINKA - kataly5cká lampa"

Túžite po jedinečnom výrobku
ktorý Váš domov skrášli, krásne
prevoní a OZDRAVÍ?
Potom je kataly4cká
lampa to pravé pre
Vás. Koniec pachu po
varení, cigaretách a redukcia až 85% baktérií
v ovzduší ! S kataly4ckou
lampou bude Váš domov
nielen krásne prevoňaný,
ale aj dokonale čistý!

Pohyb vzduchu podporuje uvoľňovanie vonnej esencie z
tyčiniek a vzduch je príjemne prevoňaný. Intenzívnejší
účinok a silnejšiu vôňu docielite zvýšením počtu tyčiniek,
prípadne ich častejším pretáčaním (nasiaknutou stranou
nahor). Okrem jednoduchých sklenených ﬂakónov je na
trhu aj čoraz viac dizajnových nádob. Obľúbené sú pre
svoje precízne prevedenie, originalitu a luxusný vzhľad.

Kompletný servis:
- návrh
- realizácia
- starostlivosť
- prenájom
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domácnos% - hotely - kancelárie - relaxácia

Predajňa:
Gorkého 11, 811 01
Bra4slava,
www.bytovevone.sk

Otváracie hodiny:
Po-pia: 11:00 - 18:00
So: 10:00 - 14:00

