
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 

Vůně: výsostně něžná květinová vůně, přesto intenzívní. 
Klíčová slova: něha, čistota, optimismus 
Vhodná na jaro a léto 
Místnosti: koupelna, ložnice, dámská pracovna, obývák 
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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 

Vůně: osvěžující zelená citrusová vůně 
Klíčová slova: lehkost, komfort, povzbuzení, nová energie 
Vhodná na jaro a léto, unisex vůně 
Místnosti: kdekoli potřebujete pročistit vzduch 
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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 

Vůně: fantasticky svěží sportovní vůně, i pro muže 
Klíčová slova: léto, jachting, moře, dynamika 
Vhodná na jaro a léto, unisex vůně 
Místnosti: koupelna, WC, pánská pracovna, studovna 

- bestseller 
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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. 

Vrchol: bergamot, máta, máta peprná 
Srdce: zelený čaj, kmín 
Základ: fazole tonka, cedrové dřevo 

Vůně: lehká a zajímavá vůně mátového 
typu, vhodná i pro muže 
Klíčová slova: zářivá svěžest, 
nevtíravost, přirozenost 
Vhodná na jaro a léto, unisex vůně 
Místnosti: hodí se kamkoli pro svou 
neutrální svěžest a lehkost 
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GREEN FIG & IRIS 
Zelený fík a kosatec 

Elegantní vůně, charakteristická hřejivými nuancemi, které se otvírají 
jemnou vůní fialky a zelených tónů. V srdci naleznete kombinaci 

zeleného fíku a kosatce, jež se v základu mísí s harmonií 
kašmírských dřev, santálového dřeva a doteku kávy. 

Pompelmo 
Grapefruit 

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. 

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. 

BYTOVÝ SPREJ MILLEFIORI NATURAL 
Vonný sprej slouží k okamžitému provonění interiéru a pohlcení 

pachů. 150 ml 319 Kč
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VONNÁ STÉBLA 
Vonná kapalina vzlíná po přírodních stéblech a nadlouho  provoní interiér.  

100 ml 599 Kč, 250 ml 799 Kč a 500 ml 1349 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. 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. 15 ml 299 Kč

VONNÁ SVÍČKA 
Svíčka má dózu z hladkého silného prvotřídního skla, je opatřena bavlněným knotem a 

voní až 60 hodin. Je zabalená v luxusních černé krabičce. 
180 g 419 Kč
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