Název

100% přírodní éterické oleje
– SHARME ESSENTIAL 5ml

CENA CENA
Kč
€

BERGAMOT

Tajemné, trpké, nahořkle-kouřové citrusové
aroma, které inspiruje a dodává životní vitalitu.
Jedná se o vynikající antiseptikum a osvěžovač
vzduchu, který naplní interiér vůní čistoty a
komfortu.

164

6

Příjemné, teplé, plné, pryskyřičné, nahořkle
květinové aroma, které navozuje klid a dodává
rovnováhu. Zlepšuje náladu a je skvělým
květinovým afrodiziakem. Vynikající kondicionér
pro dámské spodní prádlo.

270

9,80

02801EU

KAKOST
(GERANIUM)
02802EU

GRAPEFRUIT
02803EU

YLANG YLANG
02804EU

CEDR
02805EU

LEVANDULE
02806EU

CITRON
02807EU

ČAJOVNÍK
02812EU

Čisté, chladivé, svěží citrusové aroma, které nabíjí 151
energií a zlepšuje duševní výkon. Éterický olej z
grapefruitu deodorizuje a dokonale provoní
vzduch. Jeho aroma má tonizační účinek a
zlepšuje náladu.

5,5

Podmanivé, intenzivní, komplexní kořeněně229
balzamické květinové aroma, které probouzí touhu
a zvyšuje sexuální výkonnost. Skvěle uvolňuje
stres a uklidňuje, afrodiziakum.

8,3

Ušlechtilé, slunné, hořké, pryskyřičné, pižmově
kořeněné dřevité aroma, které dodává
sebevědomí a zlepšuje koncentraci. Vynikající
sanitizér vzduchu v interiérech.

3,80

105

Jemné, chladivé, svěží balzamické květinové
183
aroma, které navozuje klid, odstraňuje únavu a
úzkost. Levandulový éterický olej zklidňuje
nervový systém, pomáhá při nespavosti a přepětí.
V domácnosti: vynikající prostředek proti molům,
vhodný na mokrý úklid v interiérech, přidáním do
čisticích prostředků deodorizuje a odstraňuje
pachy.

6,6

Svěží, chladivé, nahořklé citrusové aroma, které
128
dodává sílu a pozitivní naladění. Nepostřehnutelně
zlepšuje náladu a zbavuje únavy, zlepšuje
pracovní výkonnost. Deodorizuje a osvěžuje
vzduch v interiéru, přidáním do čisticích
prostředků dokonale odstraňuje nepříjemné pachy
při úklidu.

4,60

Svěží, chladivé, balsamické, nahořkle dřevité
aroma, které zbystří mysl a schopnost vnímání
světa. Vynikající antibakteriální a protiplísňový
prostředek pro čištění vzduchu v interiérech. Je
vhodný k přidání do čisticích prostředků pro
celkový úklid a udržení hygienické čistoty.

5

137
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137

5

Exotické, orientální, komplexní, pryskyřičně trpké, 220
sladce kořeněné dřevité aroma slibující potěšení a
probouzející city, stimuluje sexuální aktivitu.
Všeobecně uznávané afrodiziakum.

8

Sladké, hřejivé, pikantní, lehké, osvěžující
128
citrusové aroma, které dodává vitalitu a dobrou
náladu. Vůně pomeranče a jeho citrusová svěžest
rychle zbavuje stresu, pocitu přepracování a
únavy. Dokonale aromatizuje a osvěží vzduch v
interiéru, je nenahraditelný v čisticích prostředcích
pro domácnost.

4,60

Čisté, silné, nahořkle kořeněné, kafrovobalzamické bylinné aroma, které dodává životní
energii. Esenciální olej z rozmarýnu je jedním z
nejlepších prostředků pro zlepšení vnímání a
paměti. Vynikající prostředek pro obnovu energie
při pocitu vysílení a přepracování.

142

5,10

Pryskyřičné, hřejivé, jemné, tajemné, kouřově
224
dřevité aroma, které podporuje relaxaci a
regeneraci sil. Esenciální olej z růžového dřeva má
příznivý vliv na náladu a vitalitu. Naplňuje vzduch
v místnosti vůní orientálních paláců.

8,10

Svůdné, komplexní, kořeněně olejové, medové
aroma, které pomáhá při emocionálním vyhoření.
Esenciální olej z palmarosy chrání před stresem,
ztrátou energie a únavou. Pomáhá zlepšovat
náladu a doplnit vitalitu.

176

6,40

CITRONOVÁ TRÁVA Svěží, olejově zelené, explozivní, ostře kyselé
120
citrusové aroma, které stimuluje paměť a probouzí
02824EU
touhu po objevování nového. Esenciální olej z
citronové trávy osvěžuje vzduch v interiérech a
povznáší náladu. Při přidání do čisticích prostředků
dobře dezodoruje a naplní domácnost aromatem
citrusové svěžesti.

4,40

JALOVEC

11,1

02809EU

PATCHOULI
02810EU

POMERANČ
02808EU

ROZMARÝN
02811EU

RŮŽOVÉ DŘEVO
02826EU

PALMAROSA
02825EU

02823EU

Stimulující, svěží, silné, chladivé, mentolové
aroma s podtónem kafru, regenerující síly a
vyrovnávající emoce. Esenciální olej z máty
peprné je vhodný k osvěžení vzduchu v interiéru
v horkých dnech chladivým mentolem. Zvyšuje
pracovní výkonnost a dokonale tonizuje. Pomáhá
při kinetóze a závratích. Po přidání do čisticího
prostředku osvěží obuv.

Balzamické, trpké, pryskyřičné, kouřově kořeněné
jehličnaté aroma, které eliminuje apatii a
napomáhá činorodosti. Esenciální olej z jalovce
čistí a osvěžuje vzduch v interiérech a je
vynikajícím antiseptikem. Zlepšuje práci mozku,

307
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zmírňuje únavu a stres.
SKOŘICE
02822EU

EUKALYPTUS
02813EU

BENZOE
02821EU

Teplé, kořeněné, sladké, příjemné aroma, které
dodává křídla inspirace a tvůrčí kreativity.
Esenciální olej ze skořicových listů eliminuje
uvadlost a aktivuje životní vitalitu. Posiluje
potenci, je považován za přírodní afrodiziakum.
Zlepšuje náladu a tonus.

169

6,10

Silné, pryskyřičné, trpké, kořeněně kafrové,
chladivé bylinné aroma, které stimuluje duševní a
emoční energii. Eukalyptový éterický olej je
osvědčeným antiseptickým prostředkem pro
ošetření vzduchu v interiérech.

128

4,60

Mírné, sladké, vanilkové, balsamické aroma,
192
uklidňující a eliminující nervové napětí. Vzduch
nasycený vůní benzoinového éterického oleje,
vytváří atmosféru orientální elegance a přepychu.

7
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