
Kolekce vůní v živých a veselých barvách, které dodají osobní dotek 
vašemu domovu.   

Nově v provedení vonná svíčka. 
419 Kč 

K dispozici také jako difuzér/vonná stébla, olejíček  
do vody, bytový sprej a náhradní náplň do difuzéru. 

VONNÉ SVÍČKY NATURAL 
Elegantní, v Itálii vyráběné, vonné svíčky Millefiori Natural nabízejí 18 vůní. Svíčky mají dózu 
z hladkého prvotřídního skla, jsou opatřeny bavlněným knotem a budou vás příjemnou vůní 

oblažovat až 60 hodin. 
Jsou zabalené v luxusních černých krabičkách, což je předurčuje být vkusným dárkem. 

Váha 180 gramů. 

www.millefiori.cz 
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FIORI D’ORCHIDEA 
Květy orchideje 

Krásná květinová vůně, jemná a svěží. Vrchol: broskev, citron, švestka, fíkové listy. Srdce: 
orchidej, damascénská růže, kosatec a brambořík. Základ: ambra, santálové dřevo, pižmo  

a cedrové dřevo. 

JASMINE YLANG  
Jasmín a Ylang Ylang 

Intenzivní květinová vůně jasmínu a jemných aromatických tónů růžového dřeva a pačuli. 
Vrchol: jasmín, Ylang Ylang. Srdce: kardamon, kašmír, růže, pelargónie, brambořík, fialka  

a kopr. Základ: pačuli, ambra, vanilka a růžové dřevo. 



MAGNOLIA BLOSSOM & WOOD  
Květy magnólie a dřevo 

Vůně, odkrývající dosud skryté stránky kouzelné magnólie: snění pod rozkvetlým stromem 
magnólie, vdechování svěží zelené a ovocné vůně kvetoucích poupat a také tónů ambry, 
santálového dřeva a pačuli, které evokují dřevitou podstatu tohoto majestátního stromu. 

Květina jedinečné krásy se v této svěží a okouzlující vůni noří do vůně delikátních okvětních 
lístků magnólie, aby v závěru odhalila rafinovaný dřevitý základ. 

BERRY DELIGHT 
Ovocné potěšení 

Šťavnatá ovocná vůně s citrusovým nádechem, zjemněná květinovými tóny a vanilkou. 
Vrchol: pomeranč a citrón. Srdce: moruše, konvalinka, jasmín, zelené lístky. Základ: vanilka, 

pižmo. 

MELODY FLOWERS 
Akordy květin 

Okouzlující květinová vůně se sladkými a kořeněnými tóny, připomínajícími orientální 
parfémy. Vrchol: pryskyřice Elemi, bergamot, klementínka, grapefruit, muškátový oříšek a 
máta peprná. Srdce: růže, jasmín, konvalinka, zelený list, skořice. Základ: cedrové dřevo, 

tabák, kumarín  
a pižmo. 

GRAPE CASSIS  
Hrozny a černý rybíz 

Lahodná ovocná vůně hroznového vína společně s černým rybízem odhaluje citrusové, 
květinové a zároveň sladké tóny granátového jablka, broskve a vanilky. Základ vůně tvoří 
dřevité tóny a jemné pižmo. Vrchol: citrusy, konvalinka, černý rybíz, hroznové víno. Srdce: 

granátové jablko, broskvové květy, vanilka. Základ: vetiver, pižmo. 

VANILLA & WOOD 
Vanilka a dřevo 

Dokonale harmonickou orientální vůni vytváří spojení nevinné vanilky se vzácným 
santalovým dřevem. Jednoduchá a krásná vůně navozující atmosféru, pohody, vyrovnanosti 

až euforie láká každého k přivonění. Vrchol: bergamot, petitgrain, vodní jasmín, hořký 
pomeranč. Srdce: mrkvová semínka, vanilka z Madagaskaru. Základ: cedrové, ebenové a 

santálové dřevo, pálený slad a kosatec. 

COLD WATER 
Chladná voda 

Lehká vůně vody, která se letmo dotýká santálového dřeva, rozmarýnu, šťavnatého citronu  
a bergamotu. Vrchol: eukalyptus, borovice, máta, zelená mandarinka, bergamot, růže a 

grep. Srdce: pelargónie, konvalinka, hřebíček, pivoňka, šalvěj, tymián, rozmarýna a 
levandule. Základ: bílé pižmo, dubový mech, kadidlo, kosatec a cedrové dřevo. 

LEGNI E FIORI D’ARANCIO  
Dřevo a pomerančové květy 

Smyslná vůně s intenzivními tóny exotického dřeva, které jemně doplňují osvěžující 
pomerančové květy. Vrchní tóny dotváří temperamentní květinové tóny konvalinek. Vrchol: 
neroli, bergamot, petitgrain, konvalinka. Srdce: pomerančové květy a eukalyptus. Základ: 

ambra, kumarín, pačuli, dřevo gaiac a mech. 



LEMON GRASS  
Citrónová tráva 

Harmonie energizující vůně zelené citrusové kůry, bergamotu a listů verbeny. Jemný 
květinový dotek posiluje pocit svěžesti. Vrchol: sladký pomeranč, vavřín kubébový, citrónová 

kůra. Srdce: bílá broskev a pomerančové květy. Základ: marocké cedrové dřevo. 

NERO 
Černá 

Podmanivá dřevitá vůně, výrazná a exotická. Základ vůně je tvořený tóny vanilky, kumarínu  
a pižma, které jemně doplňují střední tóny pačuli se špetkou skořice. Vrchol: měsíček a 

skořice. Srdce: tymián a pačuli. Základ: vanilka, kumarín a mech. 

WHITE MINT & TONKA 
Bílá máta a tonkové boby 

Povzbuzující vůně stimuluje smysly svěží kombinací citrusu a máty a odhaluje jemné tóny 
zeleného čaje, který se mísí s delikátními dřevy a tonkovými boby. Vůně je inspirována 

nezapomenutelnou procházkou zahradami. 

POMPELMO 
Grep 

Zlatavé sicilské slunce dává zdejším právě dozrávajícím grepům osvěžující a příjemně 
citrusové aroma. Vůně grepů svou svěžestí povzbudí vaši mysl. Grepové aroma navíc 

neutralizuje nežádoucí pachy. Vrchol: pomeranč, petitgrain, grep, citrón, aksamitník. Srdce: 
levandule, pelargónie, růže, fialka, brambořík. Základ: bílé pižmo a tonkové boby. 

MELA & CANNELLA 
Jablko a skořice 

Vůně jablka, navozující příjemné a klidné okamžiky ve spojení skořice, koření starého světa, 
které jako afrodiziakum znali již staří Egypťané dává vzniknout bohaté a svůdné vůni, jako 

stvořené pro příjemné zimní večery. Vrchol: bílé květy, jablečná dužina. Srdce: skořice, 
hřebíček a muškátový oříšek. Srdce: cedrové dřevo a vanilka z Madagaskaru. 

SANDALO BERGAMOTTO 
Santálové dřevo a bergamot 

Vzácné koření ze santálového dřeva je považované za symbol životní síly. Jeho intenzivní 
kořeněné aroma odstraňuje stres a nervozitu, zpomaluje ale neuspává, lehce se snoubí s 
čerstvým závanem levandule, grapefruitu a jiskřícím bergamotem. Vrchol: grep, bergamot, 

levandule, sicilský citrón. Srdce: červené plody, koriandr, jasmín, myrta, kmín. Základ: 
guajakové dřevo, santálové dřevo, vanilka a pačuli. 



MILLEFIORI je italská společnost, sídlící v Miláně od roku 1990. Její misí je obohatit 
váš svět výjimečnými a elegantními vůněmi. Tolik inspirace, vůní a tvarů! Všechny Vám 

umožňují obklopit se atmosférou, která vypovídá o Vaší jedinečnosti. MILLEFIORI patří 
k lídrům průmyslu s interiérovými vůněmi a nabízí několik řad produktů pro každou 

místnost, prádelníky i auto. Všechny se vyznačují elegantním obalem a sofistikovanou 
vůní s unikátním příběhem. 

WHITE MUSK 
Bílé pižmo 

Čisté a svěží kapky rosy lehce se snoubící s nádechem vanilky. Vůně půvabná a nevinná, ale  
evokující tajemství, působí příjemně na všechny vaše smysly. Vrchol: konvalinkma, 

brambořík, bílé pižmo, pomerančový květ. Srdce: hřebíček, bílé pižmo, pelargónie, badyán. 
Základ: kosatec, cedrové dřevo, vanilka z Madagaskaru, tonkové boby. 

GREEN FIG & IRIS 
Zelený fík a iris 

NOVÁ VŮNĚ 2017 

Elegantní vůně, charakteristická hřejivými nuancemi, které se otvírají jemnou vůní fialky a 
zelených tónů. V  srdci naleznete kombinaci zeleného fíku a irisu, jež se v základu mísí s 

harmonií kašmírských dřev, santálového dřeva a doteku kávy. Vrchol: fialka, orosené zelené 
lístky. Srdce: zelený fík, iris. Základ: kašmírské dřevo, santálové dřevo a káva 

INCENSE & BLOND WOODS 

Kadidlo a bílá dřeva 

NOVÁ VŮNĚ 2017 

Tajuplná vonná kompozice, kde se kořeněné vrchní tóny postupně mění do srdce se 
vzácným kadidlem, jež je v základu vůně zjemněno ušlechtilou a svůdnou vůní světlého 

dřeva. Vrchol: muškátový oříšek, myrha a pepř. Srdce: kadidlo, fialka, bílé květiny. Základ: 
pačuli, cedrové dřevo a bílá bříza 


