
>|  NABÍDKA VŮNÍ



>|  Exotické

Africký jantar
Smyslná a bohatá směs bergamotu a mandarinky s nádechem 
hřejivého dřeva a jantaru. Vůně je bohatá na santalové dřevo, 
burbonovou růži a madagaskarskou vanilku, které vytváří hřejivý 
a exotický pocit.

Síla vůně = 5.5



>|  Aromaterapie 

Síla vůně = 5.5

Vzrušující
Sexy a romantická směs růže s příjemným 

santalovým dřevem. Vzrušující náznaky 

kardamonu a šafránu dodávají na přitažlivos-

ti, zatímco aromatická bazalka osvěžuje.

Obsahuje esenciální oleje z růže, santalového 

dřeva a kardamonu. Růže je považována 

za nejromantičtější vůni u většiny kultur. 

Santalové dřevo připomíná lidský feromon 

androsteron, který je součástí mužského 

potu a je přitažlivý pro ženy. Kardamon 

je klasické arabské a indické afrodisiakum. 

Svěle se hodí do prostor, kde je snaha

o vytvoření smyslných vibrací.



>|  Gourmand

Síla vůně = 3.75

Chléb
Aroma doma upečeného, 
křupavého chleba.



>|  Exotické

Síla vůně = 6.25

Chic
Ostrá a šik! Vůně kůže obohacená výrazným aroma papriček 
a manga v kombinaci s mokrým dřevem dodá vašemu prostoru 
na vřelosti. Ideální pro hotely či prostory, které se snaží doplnit 
a zvýraznit moderní design.

                



>|  Květiny

Síla vůně = 5.5

Rozkvetlá třešeň

Čerstvé květy třešně skvěle 
doplňují exotické a svůdné 
náznaky broskve, jablka 
a meruňkové šťávy, a vytvářejí 
tak povznášející a svěží vůni.



>|  Gourmand

Čokoládové Cookies

Dopřejte si aroma čerstvě 
upečených čokoládových 
cookies. Z náznaků lehce 
nasládlé, hřejivé vanilky 
a do křupava upečeného 
těsta se budou každému 
sbíhat sliny.

Síla vůně = 6.5



>|  Sezonní

Síla vůně = 7.5

Vánoční stromeček
Nic nepřipomene sváteční období víc jako osvěžující vůně 
pravé borovice a břízy.



>|  Citrus

Síla vůně = 5.0

Štavnatý citrus
Komplexní směs citrusů a svěží vůně zeleně 
s nuancemi květin a koření naplní prostor 
osvěžující citrusovou vůní. Energická, 
povzbuzující, čistá vůně. Vůně z citrusů 
jsou stimulující, a tudíž nejlépe 
využitelné v energickém  a rušném 
prostředí. Citrus relaxuje mozkové vlny, 
což zvyšuje bdělost a koncentraci.



>|  Citrus

Síla vůně = 5.0

Osvěžující a citrusová vůně s náznaky 
mandarinky a  šťavnatého citronu. 
Citrusové  vůně jsou osvěžující 
a tudíž nejlépe využitelné 
v energickém a rušném prostředí. 
Aroma pomeranče zmírňuje stres 
a povzbuzuje.

                

Povzbuzující citrus



>|  Citrus

Síla vůně = 3.75

Čaj s citrónem
Tato svěží, čistá vůně, je směsí červeného, 
bílého a zeleného čaje s náznaky marakuji,  
bergamotu a s nádechem dřevin. 
Vytváří oživující a vyrovnanou atmosféru. 
Skvěle se hodí pro trendové 
a ekologické prostředí.

                



>|  Gourmand

Síla vůně = 4.5

Kávové boby
Probuďte se a prociťte tmavou praženou kolumbijskou kávu. 
Intenzivní a aromatická.



>|  Ovoce

Síla vůně = 4.75

Okurka a máta  
Aromatická směs okurky a čerstvých 
lístků máty, která je doplněna ovocnou 
vůní melounu společně s leknínem 
a jasmínem. Studie ukazují, že vůně 
z okurky vytváří v místnosti dojem 
otevřenosti a prostornosti.
Skvěle se hodí do prostor, které chtějí 
vytvořit čisté a moderní prostředí, jako 
jsou komerční kancelářské budovy 
nebo hotely.



>|  Aromaterapie    

Síla vůně = 4.75

Energická
Kombinace citrónu, rozmarýnu a máty s obsahem 
esenciálních olejů probouzí mysl a zvyšuje energii.
O mátě se obecně ví, že zlepšuje fyzickou výkonnost 
a zvyšuje bdělost a koncentraci. Oleje z citrusů jako 
jsou pomeranč nebo citron povzbuzuji a stimulují 
mozkové vlny. Rozmarýn stimuluje nervový systém, 
zvyšuje energii a zlepšuje paměť. Na tokijské burze 
rozptylují citrón v místě obchodu, aby povzbudili 
své makléře a vytvořili energické prostředí. 
Ideální např. pro kasina a  fitness centra.



>|  Svěžest a čistota

Síla vůně = 5.0

Čistoskvoucí
Vůně čerstvého vzduchu podbarvená sladkým 
pomerančem a zimolezem. Tato jednoduchá 
vůně je osvěžující a vytváří čistou a svěží 
atmosféru. Silný neutralizér pachů s lehkou 
vůní. Aroma pomeranče povzbuzuje a snižuje 
úzkostlivost.



>|  Svěžest a čistota

Síla vůně = 5.25

Čisté prádlo
Vůně čerstvě vypraného prádla 
s jemným nádech mandlí, která je 
čistá, jemná, příjemná.
Aroma mandlí je velmi populární, 
oživující a vytvářející domáckou 
a uklidňující atmosféru.



>|  Příroda

Síla vůně = 3

Čerstvá rosa 

Chladná vůně aloe s nádechem orosené trávy a  dotekem konva-
linky vytváří tuto jemnou a uklidňující vůni. Konvalinka připomíná 
jaro, a tím dělá tuto vůni svěží a opojnou. Aloe vera je obvyklý 
léčivý olej a jeho aroma je uklidňující a důvěrně známé.



>|  Květiny

Síla vůně = 5.5

Lipový květ
Šťavnatý a sladký zimolez je kombinován s jasmínem, lípovým 
květem a líbezným narcisem. Komplexnosti dodá jemná smyslnost 
bílého dřeva a vanilky.



>|  Gourmet

Síla vůně = 5.5

Ledový perník
Slastně bohatý a aromatický 
zázvor je provoněn skořicí, vanilkou, 
muškátovým oříškem a  karamelem. 
Vřelá, kořeněná a chutná vůně.



>|  Ovoce

Síla vůně = 3.75

Klasická kombinace šťavnatého ananasu 
a krémového kokosu je vylepšena mixem tónů 
sladké broskve, papaji a maracuji. Prosluněná 
a zábavná... jako dovolená! Skvěle se hodí 
do tématicky laděných zařízení, které se snaží 
navodit tropickou atmosféru.

Ledová Piňa Colada 



>|  Květiny

Síla vůně = 5.25

Jasmín
Svůdné, opojné aroma kvetoucího jasmínu je lehce doplněno 
vůní břečťanu a zjemněno lehkým pižmem.



>|  Ovoce

Síla vůně = 5.25

Šťavnatá broskev
Dužnaté aroma šťavnaté 
broskve doplněné o tóny 
růžového grapefruitu 
a bílého čaje.



>|  Exotické  

Síla vůně = 6.25

Kožený luxus
Oživující aroma jemné kůže, 
dužnaté mandarinky, bílého 
čaje a bergamotu. To vše 
podpořeno nevšední vůní 
květů frézie a pomeranče. 
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>|  Květiny  

Síla vůně = 4.5

Limetkový květ
Aroma citrusových květů vytváří společně s frézií 
  a černým rybízem svěží a čistou vůni. Citrusové          
    vůně jsou osvěžující a nejlepší pro energické 
        a rušné prostředí, jaké panuje v kasinech 
               či fitness centrech.



Čisté aroma lotosových květů, jemné konvalinky a zeleného 
břečťanu společně s náznaky cedru a mechu. Tato svéží vůně 
leknínu přinese do vašeho prostředí klid. 

                

Lotosový květ

>|  Květiny

Síla vůně = 5



>|  Aromaterapie

Síla vůně = 3.75

Mandarinková kůra
Slastnou a uchvacující vůni vytváří mix sicilských 
mandarinek spojených s jemným aroma šťavnatých 
jablek, broskví a žlutého melounu. Jemný tón mokré 
trávy a konvalinek zmírňuje štiplavost citrusů, zatímco 
pomerančové květy přidávají na jemnosti. 
Citrusové vůně jsou stimulující, proto se nejvíce 
hodí do energického a rušného prostředí. 
Aroma pomerančů snižuje stres 
a působí povznášejícím dojmem.



>|  Příroda

Síla vůně = 4.75

Mořská svěžest
Pociťte vlny lámající se o pobřeží, kapky dopadající vody, 
aromatický bergamont, suchou trávu a cedr.



>|  Citrus        

Síla vůně = 4

Mojito
Tato vůně je založena na oblíbeném 
nápoji, obsahuje aroma limetky 
a rozmačkaných lístků máty. Vytváří 
energickou a opojnou atmosféru. 
Kombinace citrusu a máty stimuluje 
mysl a probouzí bdělost. Ideální 
pro energická prostředí jako kasina, 
kluby či fitness centra.

                



>|  Sezonní  

Síla vůně = 5.75

Svařák
Horký jablečný cider 
okořeněný skořicí, 
hřebíčkem a celým pepřem. 
Vůně je doplněna špetkou 
pomerančové kůry, 
která dotváří příjemné 
a  nostalgické aroma.



Vůně letní bouřky se silným, krémovým aroma oleandru, mořskou 
rosou, šťavnatou okurkou a svěží vyvážeností šalvěje, tymiánu, 
bazalky a rozmačkaných lístků máty.

Oleandr & Šalvěj

>|  Přírodní

Síla vůně = 4



>|  Aromaterapie      

Síla vůně = 5.5

Optimistická
Přírodní a zemité náznaky citronové trávy 
jsou kombinovány s květinovými tóny pivoňky 
a lotosového květu. Jemné stopy luční šalvěje 
a santalového dřeva dodávají této komplexní, 
avšak uklidňující vůni na vřelosti. Obsahuje 
esenciální oleje citrónové trávy a luční šalvěje. 
Olej z citronové trávy je používán po staletí 
v boji proti depresi a stresu. Aroma šalvěje 
čistí mysl, povznáší a zbavuje deprese. 
Santalové dřevo uklidňuje mozkové 
vlny a používá se ke snižování úzkostí.



Oživující a lehce mátové aroma patchouli je vyváženo 
hřejivým santalovým dřevem a líbeznou vanilkou.

Patchouli

>|  Exotické 

Síla vůně = 5



>|  Sezonní  

Síla vůně = 4.5

Mátové latté
Svěží máta vyvážená 
hřejivou a pěnivou 
vanilkou vytváří uklidňující
chladivou vůni. 

                



>|  Citrus

Síla vůně = 6.5

Růžový grapefruit
Osvěžující šťávy zralého grapefruitu a pomeranče 
jsou spojeny se šťavnatou broskví s nuancemi 
červených bobulí, oslazené voňavými květy, 
fialkou a konvalinkou. Tato kombinace citrusů 
přináší štiplavou a živelnou vůni. Skvělá volba 
pro trendy sledující a kultivované prostředí.



>|  Ovocné

Síla vůně = 4.75

Směs granátových jablek
Živelná a zralá granátová jablka se mísí 
s jasnými citrusovými náznaky citrónu, 
limetky a mandarinky. Vřelost je doplněna 
špetkou zázvoru, který dotváří tuto 
příjemnou a šťavnatou vůni.



>|  Čistota s svěžest

Síla vůně = 4

Dětský pudr
Hýčkejte a potěšte své smysly sladkou vůní dětského pudru 
kombinovaného s osvěžující konvalinkou a aromatickou směsí 
levandule, bergamotu a luční šalvěje. Ideální pro šatny a toalety.



>|  Příroda 

Síla vůně = 3.75

Lehký déšť
Svěžest jarní bouřky. 
Nařezaná mokrá tráva 
a tropické lekníny jsou 
srdcem této svéží vůně. 
Je oživena drceným 
bergamotem a zjemněna 
vůní mechu a mokrého 
týkového dřeva.



Osvěžující levandule
Směs esencí levandule, bergamotu a luční šalvěje tvoří 
uklidňující prostředí. Levandule je známá pro své relaxační 
aromaterapeutické vlastnosti. Studie Duke Univerzity měřila 
mozkové vlny a bylo zjištěno, že vdechování levandule mělo 
na pacienty stejný relaxační účinek jako masáž. Ideální pro                  
                        hotelové pokoje, lobby, ordinace lékařů 
                                    a čekárny nebo jiná prostředí, která 
       nabízejí uklidňující atmosféru.

>|  Květiny

Síla vůně = 4.75



Relaxační

>|  Aromaterapie  

Síla vůně = 4.75

Vůně obsahuje esenciální oleje levandule a heřmánku. Esenciální olej z levandu-
le je z nejrozšířenějších v aromaterapii vzhledem ke svým relaxačním účinkům. 
Heřmánek redukuje stres a úzkosti, stejně jako pomáhá při nespavosti. Studie 
Duke Univerzity měřila mozkové vlny a bylo zjištěno, že vdechování levandule 
mělo na pacienty stejný relaxační účinek jako masáž. Relaxujte mysl a tělo touto 
směsí levandule a uklidňujícího heřmánku. Skvěle se hodí pro hotelové pokoje, 
lázně, ordinace lékařů, čekárny nebo hotelové lobby.



>|  Květiny

Síla vůně = 5.25

Růže a pivoňka
Jemnému avšak sofistikovanému 
aroma něžné růže a jasné pivoňky 
dodává lehkou sladkost a svěžest 
špetka zeleného jablka. Tato 
zahradou inspirovaná vůně vytváří 
příjemné a romantické prostředí. 
Skvělé pro luxusní, klasické 
či noblesní zařízení. 



Vodní tráva
Výrazné a sladké aroma floridské vodní 
trávy se špetkou růže, santalového dřeva
a citrónové trávy připomíná teplý letní den. 
Tato vůně je zemitá a ryzí. Tóny citronové 
trávy snižují podrážděnost a ospalost, růže 
udržují mysl soustředěnou a bdělou 
a stimulují mozkové vlny. Tato kombinace 
je tudíž skvělou volbou do energického 
prostředí jakým jsou kasina.

>|  Příroda

Síla vůně = 5



>|  Aromaterapie 

Síla vůně = 4.75

Zklidňující vanilka
Bohaté, sladké a vřelé aroma čisté vanilky.

                



>|  Aromaterapie 

Síla vůně = 5.5

Svěží směs vodního melounu 
a konvalinky v harmonii s léčivým 
eukalyptem je jemnou, avšak 
terapeutickou vůni. Lehký náznak 
aroma severských dřevin zvyšuje 
relaxační účinky.

Lázeňský eukalyptus



>|  Ovocné  

Síla vůně = 5

Ovocná rozkoš se šumivými hrozny 
a šťavnatými bobulemi, jemnou 
okurkou a žlutým melounem. 
Jemné květinové tóny jasmínu, 
frézie a právě vykvetlých tulipánů 
vedle čerstvé zeleniny přidávají 
intenzitě a sofistikovanosti.

Šumivé hrozny



Jasná vůně čerstvého vzduchu 
za slunečného dne! Této zářivé 
vůni dominuje čerstvá mandarinka, 
zatímco jemné květinové tóny 
konvalinky, bulharské růže 
a slunečnice ji zjemňují.
Lehká vůně, která osvěžuje 
starý vzduch se závanem slabé 
vůně. Vytváří moderní atmosféru.

Slunečná obloha

>|  Čistota a svěžest

Síla vůně = 4.5



>|  Citrus

Síla vůně = 5.25

Čaj z verbeny
Svěží a jemná směs bílého čaje, čerstvého 
citrónu, aromatického bergamotu a čiré 
frézie vytváří tuto čístoskvoucí vůni.



>|  Exotické  

Síla vůně = 6.5

Bílý dub, kůra z břízy a svěží 
trávy vetiverie byly propojeny 
tak, aby evokovaly vůni 
horského vzduchu, klidného 
a odlehlého místa.

Bílá dřeva



>|  Příroda  

Síla vůně = 7.5

Lesy
Vůně svěžích jehličnanů a čerstvého 
jehličí z borovice se snoubí s tóny 
rozkvetlých bylin – šalvěje a tymiánu. 
Evokuje pocit jarní procházky 
lesem.  Aroma borovice je osvěžující 
a stimuluje smysly, tymián čistí 
a zbystřuje mysl a šalvěj je 
povzbuzující a zmírňuje depresi. 
Vhodná pro každý prostor.



Hadovka Office Park
Evropská 2589/33b
160 00  Praha 6
M > +420 721 844 889
E > obchod@gaiagroup.cz

www.gaiagroup.cz
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