
MILLEFIORI VIA BRERA 
Inspirována jménem jedné z nejvíce fascinujících starých ulic Milána 
je řada Via Brera uměleckým ztělesněním interiérových vůní. Díky 

jedinečnému obalu s rafinovanými detaily dodá prostředí, které vás 
obklopuje, unikátní atmosféru a styl. K dispozici jsou difuzér, 

interiérový sprej a náhradní náplň do stébel. 

PROVEDENÍ VŮNÍ A JEJICH POUŽITÍ 

Difuzér   Vonná kapalina vzlíná po přírodních stéblech a nadlouho provoní   
  interiér.  

Náhradní náplně Poté, co vonná kapalina z nádobky vyprchala, do ní nalijte   
  náhradní vonnou náplň, můžete použít i odlišnou.  

Bytový sprej  Nastříkejte do prostoru dle požadované intenzity vůně pro okamžité  
  osvěžení libovolně velkého interiéru vaší oblíbenou vůní. 



NABÍDKA VŮNÍ

ROZDĚLENÍ VŮNÍ DO SKUPIN



VONNÁ STÉBLA 
Vonná kapalina (složená z alkoholu a parfému) vzlíná po přírodních stéblech a nadlouho 

 provoní interiér. Doba provonění se liší podle mililitráže.  

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

 Stébla s ozdobnou stuhou jsou rafinovaným a elegantním doplňkem interiéru. 

Přítomnost vonných stébel v místnosti vytvoří harmonii nebo povzbuzující  
atmosféru - dle zvolené vůně. Ta může působit pozitivně nejen na náladu, ale  

také na pracovní výkon. 

K dispozici ve 2 velikostech:  
100 ml (679 Kč) a 250 ml (999 Kč)  

Náhradní náplň k dispozici ve velikosti: 

250 ml (479 Kč)



STÉBLA 100 ml, 7 stébel v délce 25 cm 
Velikost difuzéru 100 ml je vhodná do menších prostor. Náplň vydrží 5-6 týdnů. Poté můžete zakoupit 
náhradní náplň 250 ml ve stejné anebo jiné vůni, případně také vyměnit tyčinky za nové.

STÉBLA 250 ml,  8 stébel v délce 30 cm 
Velikost difuzéru 250 ml je vhodná do středně velkých prostor. Náplň vydrží minimálně 3 měsíce. 
Poté můžete zakoupit náhradní náplň 250 ml ve stejné anebo jiné vůni, případně také vyměnit 
tyčinky za nové.

Intenzita vůně difuzéru se liší podle počtu a délky vložených 
stébel. Délka vonění se liší podle mililitráže a také v závislosti na 

velikosti, teplotě a větrání místa, kam difuzér umístíte.

TIPY 

Po vyprchání původní 
náplně kupte náplň ve 
stejné anebo jiné 
vůni. Skleněný difuzér stačí 
vypláchnout teplou vodou a 
můžete také vyměnit tyčinky 
za nové, zvláště pokud si 
pořídíte náhradní náplň v 
jiné vůni, než byla původní.  

Intenzitu vůně ovlivníte 
počtem vložených stébel. 
Můžete ji také zvýšit tím, že 
čas od času stébla v lahvičce 
otočíte namočenou částí 
nahoru. 

Čím vyšší obsah lahvičky, tím 
je v balení více stébel, která 
jsou také delší a intenzita 
vůně vyšší (větší plocha 
vzlínání). 

Do menší lahvičky je možné 
koupit delší stébla, v tom 
případě bude vůně 
intenzívnější, ale vonná směs 
vydrží kratší dobu. 



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 (349 Kč)



VONNÁ SVÍČKA 
Svíčka má dózu z hladkého prvotřídního skla, je 

opatřena bavlněným knotem a bude vás 
příjemnou vůní oblažovat až 60 hodin. Je 

zabalena v luxusní krabičce, což jí předurčuje být 
vkusným dárkem.  

180 gramů (519 Kč)



VŮNĚ MILLEFIORI VIA BRERA 

CRISTAL 
Krystal 

- svěže citrusová -  

V čistotě této svěže citrusové vůně se potkávají osvěžující citrusy s balsamikovými tóny 
borovice. Vrchol: citrón, brambořík a borovice. Srdce: růže, kardamon, červené ovoce a vodní 

akord. Základ: cedrové a růžové dřevo, bílé pižmo. 

GREEN REVERIE 
Zelené snění 

- svěže citrusová -  

Nadčasová vůně zelené svěžesti se sladkým balzámovým aroma. Ovocně citrusové tóny ve 
vrcholu oživuje zářivost ojíněné borovice, cypřiše a jedle a odkrývají smyslné dřevité aroma v 

základu. Vrchol: červené ovoce, jmelí, pomerančová kůra. Srdce: borové jehličí, cypřiš, ozónový 
mrazík. Základ: balzámová jedle, cedr, santálové dřevo, vetiver a ambra. 

MINERAL SEA 
Průzračné moře 

- svěže citrusová -  

Osvěžující spršku citrusů a máty s kořeněným a květinovým srdcem uzavírají spodní delikátní 
dřevité tóny. Vrchol: borovice, máta, citrón, eukalyptus, bergamot. Srdce: geranium, muškátový 

oříšek a karafiát. Základ: cedrové dřevo, bílé pižmo. 

TANGERINE GARDEN 
Mandarinková zahrada 

- svěže citrusová -  

Bohatá osvěžující vůně s citrusovými a ovocnými tóny. Vrchol: pomeranč, grapefruit, citrón, 
silice z hořkého pomerančovníku. Srdce růže, geranium, fialka a brambořík. Základ: kumarín a 

pižmo. 

FLORAL ROMANCE 
Květinová romance 

- sladká -  

Výsostně ženská květinová vůně s ovocnými tóny. Sladká vůně červeného ovoce zvýrazněná 
granátovým jablkem. Kombinace červených plodů, broskve a malin s cedrovým dřevem, vanilky 

a jasmínu. Vrchol: neroli, granátové jablko, jasmín. Srdce: broskev, maliny a červené ovoce. 
Základ – cedrové dřevo, vanilka a pižmo.



VELVET 
Samet 

- květinová - 

Okouzlující sametově květinový buket s ovocnými, dřevitými a pižmovými tóny. Vrchol: neroli, 
brambořík, bílé květy, citrus. Srdce: růže, geranium, červené ovoce. Základ: cedrové dřevo, 

vanilkový lusk, pižmo a ambra.  

EARL GREY  
Earl Grey 

- květinová -  

Květinová vůně, v níž se poprvé setkává unikátní aroma čaje Earl Grey s dotekem citrusů. 
Vrchol: pepř, citron, grep, bergamot. Srdce: Earl Grey, levandule a růže. Základ: cedr, kašmeran, 

ambra. 

SANDALWOOD  
Santálové dřevo 

- dřevitá kořeněná  - 

Hřejivá vůně santálového dřeva s tóny levandule a citrusů. Vrchol: citrón, levandule, grapefruit a 
bergamot. Srdce: červené ovoce, jasmín a koriandr. Základ: santálové a gaiacové dřevo a 

vanilka. 

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, dbá na výběr nejkvalitnějších esencí a nabízí 

několik řad produktů pro každou místnost, prádelníky i auto. Všechny se vyznačují 
elegantním obalem a sofistikovanou vůní s unikátním příběhem. 


