
MILLEFIORI LAUNDRY 
Luxusní kolekce péče o prádlo přináší pocit čistoty  

a svěžesti. Vyberte si z jednu z 5 vůní, která vás bude provázet  
ve všech krocích péče o prádlo od praní, přes žehlení až po 

cestování. Vůně vydrží déle, pokud jí vrstvíte, tedy z jedné řady 
použijete více výrobků.  

PROVEDENÍ VŮNÍ A JEJICH POUŽITÍ 
Prací gel    Použijte jako klasický prací gel na prádlo.  

Aviváž   Použijte jako klasickou aviváž. 

Voda na žehlení Nastříkejte přímo na prádlo a vyžehlete.  

Osvěžovač tkanin Slouží k okamžitému osvěžení tkanin a dodání vůně 100% čistoty.   
   Pohlcuje pachy a nezanechává skvrny. 

Vonné karty 3 ks Parfémované gumové kartičky jsou skvělé k provonění malých   
   prostor jako šatní skříň a zásuvky s prádlem. 

Znáte ženu, která nemiluje voňavé ručníky a cíchy a nadlouho provoněné oblečení? 
Millefiori dodal péči o prádlo italský šmrnc, takže Laundry můžete věnovat jako 

praktický a přitom luxusní dárek, který se obdarovanému hodí. Tady prostě 
nesáhnete vedle. Pro muže je výbornou volbou vůně Ocean Wind. 

www.millefiori.cz



NABÍDKA VŮNÍ

PERLA 
Perla 

Jemná krémová vůně, ve které se snoubí něžné 
okvětní lístky růží s omamným muškátovým 
oříškem a dřevitými tóny. Absolutně elegantní, 
atraktivní a přitom zcela neutrální vůně dodá 
oblečení pocit vrcholného luxusu. Náš 
bestseller. 

CASCATA DI GLICINE 
Modrý vodopád 

Tato vůně je samotným synonymem pro čistotu 
a svěžest. Nadpozemsky zářivá vůně  
s hřejivými tóny vanilkových lusků, hřebíčku  
a jahod. Prodchne vaše prádlo nadčasovou 
svěžestí a luxusní vůní. 

LAVANDA 
Levandule 

Dlouhé léto v Provence a must have pro milovníky levandule. Sluncem prodchnutá a čistá letní 
květinová vůně, ve které se snoubí aroma divokým bylin, růže a levandule.  

JOUNQUILLE  
Narcis 

Velmi příjemná květinová vůně narcisu s tóny kosatce, šťavnatého jablečného pyré a grenadiny 
pohladí vaše smysly a navodí pocit romantiky a svěžesti.  
OCEAN WIND  
Mořský vítr 

Maximální svěží chladivá mořská vůně stimuluje mysl. Je oblíbená hlavně u mužů a skvěle se hodí na 
sportovní oblečení. Okouzlí vás vánek bílého pižma, indonéské vůně a jemné tóny vanilky  
z Madagaskaru. 



PRACÍ GEL 
Použijte jako klasický prací gel na prádlo. 
Gel je opatřen elegantním keramickým 
víčkem, které usnadní dávkování: 1 víčko 
= 1 praní. Nepřekračujte dávku, jedno 
víčko skutečně stačí. 

1 litr 399 Kč

AVIVÁŽ 
Použijte jako klasickou aviváž. Aviváž je opatřena 
elegantním keramickým víčkem, dávkování: 1 
keramické víčko = 1 praní. Aviváž má hlavní úkol 
prádlo učinit měkkým a příjemným k nošení. Navíc 
mu dodá dotyk čisté svěží vůně.  

Náš tip: Pokud používáte sušičku, po vyjmutí 
prádla ho ještě teplé nastříkejte osvěžovačem 
tkanin, tím se vůně zintenzívní a déle vydrží. Poté 
můžete do prádelníku vložit vonnou kartu, tím 
dochází k vrstvení vůně. 

1 litr 429 Kč



VODA NA ŽEHLENÍ 
Nastříkejte přímo na prádlo a vyžehlete. 
Žehlení je díky vůni nejen příjemnější, ale 
také snazší. Voda není určena k plnění 
napařovacích žehliček. 

1 litr 279 Kč

OSVĚŽOVAČ TKANIN 
Sprej ve 2 velikostech zajistí ze všech výrobků 
nejvíce intenzívní a dlouhotrvající vůni a svěžest. 
Slouží k okamžitému osvěžení tkanin a  dodání 
pocitu 100% čistoty. Pohlcuje pachy. Malé balení 
je skvělé na cesty. Vůně vydrží na oblečení celý 
den a neruší váš parfém.Pokud si přejete vonět 
pouze čistotou, parfém použít vůbec nemusíte, 
díky spreji budete celý den obklopeni obláčkem 
čisté vůně. Sprej se hodí i na záclony, vystříkat 
můžete i potahy sedaček v autě - nezanechává 
skvrny, pouze úžasnou vůni. Skvělý je na zatuchlé 
oblečení nebo to, které dlouho leželo ve skříni. 

250 ml 249 Kč 
75 ml   159 Kč 



VONNÉ KARTY (3 KS) 
Parfémované gumové kartičky jsou skvělé k provonění malých prostor jako šatní skříň 
a zásuvky s prádlem. V krásné krabičce s mašličkou jsou 3 kusy, jednotlivě zabalené.  

Náš tip: nenákladný a přitom luxusní dárek. 

3 ks 299 Kč


