
 

MOVEO 
Kompaktní dobíjecí vonný difuzér pro stimulaci nálady 

Moderní způsob, jak změnit atmosféru v místnosti

Tento unikátní elektrický difuzér diskrétně rozptyluje příjemnou vůni po místnosti 
formou lehkého obláčku. Vůně mají zklidňující nebo naopak povzbudivý efekt a 
obsahují pravé esenciální oleje. Výhodou je možnost USB dobíjení a malá velikost, díky 
které ho můžete vzít kamkoli. Na výběr je 6 náplní s vůněmi.  

Detaily difuzéru: 

• Dvě barvy přístroje - bílá a černá - a elegantní matný povrch 

• Kompaktní přenosná velikost 

• Světelný efekt s měnícími se barvami na přístroji 

• 6 vonných náplní s esenciálními oleji. Snadná výměna vůně za jinou podle nálady. 
Nastavitelná intenzita. Vůně vydrží až 30 dnů při použití 4 hodiny denně. 

• Vůně: MOVED BY PASSION, JOY ABOVE ALL, LET THE ENERGY FLOW, MOMENTS OF 
INSPIRATION, LIVING BALANCE, STAY CONFIDENT 

• Nabíjení prostřednictvím USB 

Cena přístroje 999 Kč. Cena náplně 259 Kč. 

www.millefiori.cz 

http://www.millefiori.cz


 

Vonné náplně: 

MOVED BY PASSION 

Najděte novou vášnivou životní energii s touto intenzívní vůní esenciálního oleje z 
pomerančové kůry a zázvoru v kombinaci se sladkou tonkou a pačuli.         

Vrchol: bergamot, pomeranč, muškátový oříšek 
Srdce: zázvor, citrónová tráva, levandule 
Základ: tonka, pačuli 

JOY ABOVE ALL 

Usmějte se a pociťte radost s touto veselou vůní zelené mandarinky! Heřmánkový 
esenciální olej s lahodnými tóny papáji a rebarbory rozzáří váš domov optimismem.  

Vrchol: krvavý pomeranč, grep, černý rybíz 
Srdce: heřmánek, papája, zelená mandarinka 
Základ: santálové dřevo, listy rebarbory, pižmo 

LET THE ENERGY FLOW 

Načerpejte dávku nové energie s touto stimulační vůní. Má povzbuzující účinek díky 
svěžesti esenciálního oleje z pomerančové kůry, jehož příjemnou vůni doplňuje aroma 
bazalky, rozmarýnu a pižma. 

Vrchol: pomeranč, bazalka, citrón, limeta, galbanum 
Srdce: ylang ylang, rozmarýn, iris, jasmín 
Základ: pižmo, orcanox, bílá ambra 

MOMENTS OF INSPIRATION 

Vůně pro zlepšení soustředění a získání inspirace. Esenciální olej z čerstvého citrónu 
a hořkého pomeranče se půvabně mísí s vůní konvalinky a sladké broskve. Vůně vám 
pročistí myšlenky. 

Vrchol: citrónová kůra, petitgrain, hořký pomeranč, grep 
Srdce: konvalinka, broskev, aldehyd 
Základ: palisandr, vetiver, pižmo 
           



Vonné náplně: 

LIVING BALANCE 

Obklopte se klidem a získejte ztracenou rovnováhu. Esenciální oleje svěžího 
eukalyptu a uklidňující levandule doplňuje vůně gerania a bílého čaje pro vytvoření 
harmonické atmosféry u vás doma. 

Vrchol: eukalyptus, geranium, shiso, bílý čaj 
Srdce: levandule, růže, fialka 
Základ: quaiacové dřevo, pačuli 

STAY CONFIDENT 

Získejte pozitivní a sebejistý přístup! Esenciální olej z pačuli společně s vůní zeleného 
vetiveru a šafránu vás obklopí pocitem optimismu a pevné půdy pod nohama. 

Vrchol: lístky fialky, zelený vetiver, grep 
Srdce: tonka, muškátový oříšek, šafrán 
Základ: pačuli, vanilka, cedrové dřevo 


