
ACQUA BLU 

Modrá voda 

Ponořte se do chladivě čiré, tyrkysově modré vody.  

Svěží citrusové vrchní tóny se postupně transformují do květinového srdce s mořským 
akordem a celá kompozice končí v základních tónech z cedrového dřeva a pižma. 

Vrchol: citrón, bergamot, jablko 

Srdce: levandule, rozmarýn, mořský akord  

Základ: ambra, cedrové dřevo, pižmo 

www.millefiori.cz 

Millefiori Milano uvádí dvě nové vůně na sezónu  
jaro-léto 2021: Acqua Blu, Lime & Vetiver 



LIME & VETIVER 

Limetka a vetiver 

Vůně inspirovaná procházkou na pobřeží a osvěžující letní atmosférou.  

V této vůni se nápaditě snoubí svěží citrusové a květinové tóny limetky a frézie s 
hořce kořeněným srdcem, které tvoří petitgrain a pepř. V základu vás pak okouzlí 

šedá ambra. 

Vrchol: limetka z Peru, hořký pomeranč, frézie 

Srdce:  sečuánský pepř, petitgrain, mandarinkový strom 

Základ: vetiver di Java, šedá ambra 



VONNÝ DIFUZÉR 
Vonná kapalina vzlíná po přírodních stéblech a nadlouho 

 provoní interiér. Skleněná lahvička je zakončena elegantním keramickým kroužkem.  

Intenzitu provonění ovlivňuje počet a délka stébel, která určují celkovou plochu,  
ze které vonná tekutina vzlíná. 

K dispozici ve 3 velikostech:  
100 ml (599 Kč), 250 ml (799 Kč)  

a 500 ml (1399 Kč) 
Náhradní náplň k dispozici ve 2 velikostech: 

250 ml (429 Kč) a 500 ml (749 Kč) 



BYTOVÝ SPREJ 
Vonný sprej slouží k okamžitému provonění 

interiéru a pohlcení pachů. Účinkuje na 
jakkoli velký prostor, intenzitu regulujete 

počtem stříknutí. Umožní prodchnout 
místnost okamžitou sprškou čisté svěžesti. 

Po vypotřebování je třeba výrobek nahradit 
jiným. Nepoužívejte náhradní náplně k vůním 

Millefiori k naplnění bytového spreje.  
K dispozici ve velikosti:  

150 ml (319 Kč)

AROMA OLEJ DO VODY 
Vonný olej je základem aromaterapie, po 

nakapání do vody a jejím zahřátí a odpařování se 
místností rozline vůně, která povzbudí nebo 

naopak zklidní Vaše smysly. Olej se používá ve 
spojení s elektrickými ultrazvukovými difuzéry 

MILLEFIORI HYDRO, můžete je použít do 
zvlhčovačů vzduchu, nakapat do potpourri a 

skvělé jsou i v běžné aromalampě.  
K dispozici ve velikosti:  

15 ml (299 Kč)
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