
Az érzékek utazása...
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A madebyzen® brit márkát, melyre a Zen 
kultúra nagy hatással volt, 2009-ben hoztuk 
létre, ekkor kezdte meg saját útját az érzé-
kek világában. Útunkon az a vágy indított 
el minket, hogy terjesszük mindazt, amiben 
hiszünk; hogy lelkünk kapujához az érzéke-
inken át vezet az út, és hogy testi és szellemi 
jólétünkre környezetünk hatással van.  

A természetet és ősi filozófiákat a modern tu-
dománnyal ötvöztük, melynek eredménye-
képpen autentikus termékeink elősegítik a 

jólét érzésének megteremtését és környeze-
tünket esztétikailag gyönyörködtető módon 
ékesítik.  Célunk a tudatos luxus megterem-
tése, ezért a madebyzen® számra központi 
szerepet kap az innováció, dizájn, jólét és a 
környezet. Termékeinket a minőség, kreati-
vitás, elegancia és a Zen életérzés fémjelzi, 
ennek köszönhetően a madebyzen® mára 
világszerte ismert és elismert luxus márkává 
vált a térillatosítás és aromaterápia terüle-
tén.  

BEMUTATKOZÁS
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Az elmélyülés, teljes összpontosítás állapota, mely 
magában foglalja a test és szellem egységét.  

A Zen egy létforma. Egy tudatállapot.

A Zen modern definíciója a békésség és ellazultság 
érzése.  

Mindaz, amit a madebyzen® márka képvisel, ezt 
az érzést idézi.  

ZEN
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„Légy a saját lámpásod, ne keress más menedéket, mint ön-
magad, legyen az igazság a fényed.” – Buddha

„A szaglás a legősibb, legerősebb, legelemibb érzékünk, 
mely bármely más érzékünknél bensőségesebben kötődik 
emlékeinkhez és érzelmeinkhez.  Egy illat spirituális, érzelmi 
vagy fizikai békét nyújthat, elősegítheti gyógyulásunkat és 
jólétünket.” – Donna Karan

„A zene a hang mozgása, mellyel eléri a lelket, hogy annak 
erényeit csiszolja.” – Platón

A fény, illat és hang a legtöbb spirituális rituálé 
tradicionális része.  A madebyzen® termékek ezeket az 
érzékeket hivatottak felkelteni, a testi, szellemi és lelki 
megnyugvás elősegítéséért.
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SOPHIE Aromadiffúzor 
ELÉRHETŐ: Kézi készítésű kerámia kivitelben 
JELLEMZŐK: Színváltó hangulatvilágítás
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madebyzen® Ultrahangos Aromadiffúzorok

Amikor az időtlen, elegáns, korszerű dizájn 
találkozik a modern tudománnyal, hogy 
egy kirobbanó illatot alkosson.

Lenyűgöző aromadiffúzoraink hő-, láng- és 
füstmentes módját kínálják a térillatosítás-
nak.

Vizuálisan stimuláló, multifunkcionális ter-
mékeink gazdagítják környezetét, míg 
megnyugtató, hűvös, illatos párát képez-
nek.

Az azonnali aromavarázshoz mindössze 
desztillált vízre és a kedvenc esszenciális 
olajára vagy illóolajára van szükség.

AROMADIFFÚZOROK



ALTO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Tölgyfa alap átlátszó vagy opálos üvegbúrával 
JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás, Bluetooth hangszóró és páraszabályozás

Természetes anyagok, 
a zene és illat találkozása
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SKYE  Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Bambusz és üveg kombinációjában 

JELLEMZŐK: Színváltó hangulatvilágítás

A nyugalom érzése 
a mindennapokban



ESTA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Bambusz kivitelben 
JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás, szakaszos párásítás

A természet szépsége 
otthonában
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AMAYA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Bambusz kivitelben kézi készítésű kerámia búrával 

JELLEMZŐK: Páraszabályzás, időzítés, alvó üzemmód 

Kézi készítésű 
természetes elegancia



OSKA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Kézi készítésű kerámia  
JELLEMZŐK: Színváltó fény és mobil applikáción keresztüli vezérlés 

Elegancia 
megvilágítva
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ATHENA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Rózsaszín vagy szürke üveg kivitelben 

JELLEMZŐK: Visszafogott hangulatvilágítás és alvó üzemmód 

Meleg hangulatfény 
gyönyörű üveggel 



MERCURA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Kézi fúvású üveg  
JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás és szakaszos párásítás

A stílus és funkció 
találkozása



ROSSO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Kézi fúvású üveg 

JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás és szakaszos párásítás

Illatos 
ragyogás



ARIA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Üveg kivitelben   
JELLEMZŐK: Színváltó világítás

Dobja fel otthonát illattal 
és színes fényjátékkal 



17

IRIS Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér és fekete színben

JELLEMZŐK: Színváltó világítás és többféle üzemmód

Modern 
luxus
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SOTO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér és fekete színben 
JELLEMZŐK: Színváltó világítás

Innovatív térillatosítás 
és aromaterápia 
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ZENBOW Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér színben 

JELLEMZŐK: Színváltó világítás

Fény- és illatpiramis, a testi, lelki 
és szellemi megnyugvásért



BLOOM Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Bordó, borostyán sárga, szürke, lime zöld és kék színben  
JELLEMZŐK: Finoman pulzáló fény és szakaszos párásítás 

Tökéletes módja a 
tér gazdagításának 
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GEO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér és fekete színben 

JELLEMZŐK: Színváltó világítás

A belső béke és 
jólét ajándéka 



NIKO Úti Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fekete színben fekete csíkkal, fehér színben szürke csíkkal 
JELLEMZŐK: Szakaszos párásítás

Zen on the Go® - 
Útközben is Zen
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NIKO
Úti és autós aromadiffúzor

Zen on the GoTM

Teremtse meg a belső egyensúly és 
nyugalom érzését hűvös illatos párával

Otthon

Hotel

Autó

Iroda

Hajó

Edzőterem



KHARIS Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér színben
JELLEMZŐK: Színváltó világítás és szakaszos párásítás 

Aromaterápia a testnek, 
szellemnek és léleknek



THALIA Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér színben

JELLEMZŐK: Színváltó világítás és szakaszos párásítás

Fényjáték és illat-
varázs otthonában



QUARTZ Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fekete színben
JELLEMZŐK: Színváltó világítás és szakaszos párásítás

Relaxáció és 
kikapcsolódás



QUARTZ Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér színben 

JELLEMZŐK: Színváltó világítás és szakaszos párásítás

Szín- és 
aromaterápia



ENSO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fehér színben kék világítással és fehér színben fehér világítással 
JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás

Ragyogó 
életstílus



ENSO Aromadiffúzor
ELÉRHETŐ: Fekete színben kék világítással és fekete színben fehér világítással

JELLEMZŐK: Hangulatvilágítás

Az éjszaka 
fénye
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A madebyzen® szenvedélyes rajon-
gója az illatoknak.

Nem elég környezetét illattal meg-
tölteni- a megfelelő illat kiválasztá-
sa a megfelelő helyen és időben, a 
legtökéletesebb módon, elenged-
hetetlen a legjobb élmény elérése 
érdekében.

Kizárólag a madebyzen® számára 
kevert kiváló illóolaj és esszenciális 
olaj keverékeink a legjobb minősé-
gű összetevőket tartalmazzák, így 
alkotva egyedi és csábító illatokat, 
melyek egyszerre idéznek kellemes 
múltbeli pillanatokat és ösztönöz-
nek új emlékezetes élményekre.

Minden illatkészítményünk lelke a 
gondossággal megálmodott ösz-
szetétel, mely az egyediség és ki-
magasló minőség maximális luxusát 
adja.

Széles illatskálánk garantálja, hogy 
minden hangulatra és alkalomra 
megtalálja a tökéletes választást.

ILLATOK
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PURITY OLAJKEVERÉKEK 

•  Esszenciális olajokat 
 tartalmaznak

Elérhető illatok:

Idill

Könnyű légzés

Megnyugvás

Tisztaság

Eufória

Boldogság

Inspiráció

Öröm

Szerelem

Relaxáció

Érzékiség

Alvás

Spa 

Nyugalom

Lecsendesülés



A Signature illóolajkeverékek kizárólag a madebyzen® részére készülnek, természetes 
gyümölcs- és virágolajok felhasználásával. Egyedülálló, luxus minőségű illatkészítmények.
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SIGNATURE OLAJKEVERÉKEK
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Belépni egy csodás illattal teli térbe 
az élet apró luxusai közé tartozik, de 
ha mindezt a fantasztikus környe-
zetet természetes összetevőkkel te-
remtjük meg, az maga a tökély. Egy 
finom illat azon túl, hogy érzékeinek 
kellemes, hangulatunkat is javíthatja.  

A szaglás a legelemibb érzékünk és 
összeköttetésben áll agyunk emléke-
zetért és érzelmekért felelős területe-
ivel. Az esszenciális olajok dinamikus 
hatással bírhatnak lelkiállapotunkra. 
Segíthetnek kedvünk és lelkiállapo-
tunk pozitív változtatásában.

A Botanikai olajkeverékek mindegyi-
ke az Egyesült Királyságban készül 
és kerül kikeverésre. 100%-ban ter-
mészetes esszenciális olajok és nö-
vényi kivonatok felhasználásával a 
madebyzen® luxus minőségű angol 
illatkollekciót alkotott. 

BOTANICALS



37

KLASSZIKUSOK

A klasszikus olaj termékskálát aromaterápiás alkalmazásra fejlesz-
tettük. Ezek a tiszta esszenciális olajok és illóolajok, melyek elérhe-
tők 10ml-es kiszerelésben, használhatók önmagukban vagy más 
madebyzen® olajokkal kombinálva, így alkotva egyedi, saját illato-

kat. A klasszikus olajok előállításához a legkiválóbb minőségő alap-
anyagokat használjuk. A tiszta esszenciális olajok és illóolajok stimulál-
ják, felpezsdítik, ellazítják és frissítik az érzékeket. 

Eukaliptusz esszenciális olaj 

Tiszta esszenciális olaj, mely az 
Eucalyptus Globulus leveles ágaiból 
nyernek ki vízgőzdesztillációval. Ola-
junk származási helye Kína, napjaink 
első számú eukaliptusz olaj gyártója. 
Illata fűszeres, kámforos. Ez a hangu-
latjavító, frissítő és stimuláló olaj kiváló-
an alkalmazható szellemi kimerültség 
esetén és orrdugulás megszüntetésé-
re.100% tiszta és természetes esszen-
ciális olaj.

Édesnarancs esszenciális olaj

Tiszta esszenciális olaj, mely a Citrus 
Sinensis préselt citrushéjából kerül ki-
vonásra. Olajunk Brazíliából származik. 
Életvidám, édes és üde illata egyet je-
lent az örömmel és napsütéssel. A na-
rancshéj a kínai orvoslás szerves része, 
és egyes hiedelmek szerint szerencsét 
is hoz. Felemelő, energizáló, melegítő 
és nyugtató hatása révén ideális han-
gulatjavító és relaxáló olaj, ugyanak-
kor szellemileg kiegyensúlyozó hatás-
sal bír. 100% tiszta és természetes olaj.

Borsmenta esszenciális olaj

Tiszta esszenciális olaj, mely vízgőz-
desztillációs kivonással készül a bors-
menta leveleiből (Mentha Piperita), 
mielőtt a növény virágozni kezdene. 
Olajunk Indiából származik, illata friss, 
hűvös, zöldfűszeres. „A kerti menta il-
lata önmagában is gyógyítja és felfris-
síti a lelket.”- Plinius, római természet-
tudós. Serkentőleg és frissítőleg hat 
testileg, szellemileg és lelkileg, segíti a 
koncentrációt. 100% tiszta és termé-
szetes esszenciális olaj.

Levendula esszenciális olaj

Tiszta esszenciális olaj, mely a Lavandula 
Angustifolia gyógynövény frissen vágott 
virágából készül vízgőzdesztillációs eljá-
rással. Olajunk származási helye a Fran-
ciaországbeli Provence. A levendula olaj 
évszázadok óta közkedvelt világszerte. 
A virágok nyelvében jelentése odaadás, 
szerencse, siker és boldogság. Levendula 
esszenciális olajunk könnyű, virágos, friss il-
lat, ideális aromaterápiás kezeléshez. Segít 
ellazulni, nyugtató hatású, oldja a szoron-
gást, csökkenti a lelki stresszt, és segítheti a 
pihentető alvást.100% tiszta és természetes 
esszenciális olaj.
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Elegáns formájú üvegben, pazar szalaggal díszítve, minden Reed 
nádpálcás diffúzort hosszantartó illatfolyadékkal töltünk meg és 
csodás kiszerelésben, látványos ajándékdobozban kínáljuk.

A teljes skála alkoholmentes és természetes gyümölcs- és vi-
rágolajokat tartalmaz. A madebyzen® gondosan válogatta ki 
a Signature termékskála legnépszerűbb illatait, melyeket Reed 
nádpálcás diffúzor kollekciónkban felhasználtunk.

SIGNATURE REED DIFFÚZOROK

SIGNATURE IDŐTLEN ILLATOK

Fekete

Egzotikus szenvedély

Friss menta és grapefruit

Marokkói rózsa

Derű

Fehér

Borostyán és cseresznyevirág

Áfonyás vanília

Nerola 

Paradicsomi idill 
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Elegáns formájú üvegben, minden Reed nádpálcás diffúzort 
hosszantartó illatfolyadékkal töltünk meg és csodás kiszerelés-
ben, látványos ajándékdobozban kínáljuk.

A teljes skála alkoholmentes és természetes gyümölcs- és vi-
rágolajokat tartalmaz. A madebyzen® gondosan válogatta ki 
a Signature termékskála legnépszerűbb illatait, melyeket Reed 
nádpálcás diffúzor kollekciónkban felhasználtunk.

MODERN REED DIFFÚZOROK 

SIGNATURE MODERN REED DIFFÚZOROK

Égei füge

Borostyán és bergamott

Bergamott és szantál

Cédrusos virágok

Tea rituálé

Tiaré és szantál
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Az aromagyertyák csodás illattal töltik meg a teret, 
táncoló fényük pedig beragyogja a szobát. 

Gazdagon illatosított olasz gyertyáink mindig töké-
letes hangulatot teremtenek, a nyugodt, csendestől 
a hívogató, vérpezsdítőig. Adjon egy leheletnyi ele-
ganciát és luxust mindennapjaihoz.

madebyzen® Signature aromagyertyák károsanyag-
mentesek, 100% finomított élelmiszer minőségű viasz-
ból és tiszta, ólom- és műanyagmentes pamut ka-
nócból készülnek Olaszországban.

LUXUSMINŐSÉGŰ OLASZ 
SIGNATURE AROMAGYERTYÁK 

Friss menta és grapefruit

Fekete

Marokkói rózsa

Derű



42
JUDE OLLIE ELLA SOPHIE OLIVIA

Egyedi kézi készítésű, modern kerámialámpáink csodálatosan relaxáló környezetet teremtenek. Visszafogott, meleg, pazar fényükkel stílusos és 
elegáns kiegészítői bármely térnek.

Lámpáink egy tehetséges, fiatal brit formatervező munkái. A madebyzen® elhivatott, hogy az ifjú brit tehetségeknek teret adjon, ezért folyama-
tosan működünk együtt fiatal dizájnerekkel, és támogatjuk az újszerű elképzelések megvalósítását.

KÉZI KÉSZÍTÉSŰ KERÁMIA LÁMPÁK 



43

A madebyzen®-nél hiszünk benne, hogy az út lelkünk kapujához 
érzékeinken keresztül vezet, és hogy környezetünk hatással van 
testi és szellemi jólétünkre. Termékeinket odaadással, képzelőe-
rőnk teljes kreativitásával és nagyfokú szakértelemmel készítjük. 
Célunk, hogy a természetest, olykor ősi filozófiákat egyesítsük a 
modern tudománnyal, hogy továbbra is olyan termékeket alkos-
sunk, melyek támogatják a jólétet és ékesítik az Ön környezetét, 
esztétikai élményt nyújtanak.

A madebyzen® minőséget, kreativitást és eleganciát jelent, ez 
teszi minden termékünket egyedivé és keresetté.

Kizárólag annak van helye termékpalettánkon, ami feltüzeli kép-
zeletünket.

2011 óta dolgozunk a brit egyetemekkel. Kiemelten fontos szá-
munkra, hogy segítsük a kreatív ifjakat karrierük elindulásában. 
Nagyszerű fiatalokkal van lehetőségünk együttműködni, mely 

számukra azt jelenti, hogy azzal foglalkozhatnak, ami a szenve-
délyük, Önnek pedig azt, hogy exkluzív, egyedi, kimagasló dizáj-
nú termékek közül választhat. 

További információért látogasson el honlapunkra, vagy csatla-
kozzon hozzánk a Facebookon, hogy mindig naprakész legyen a 
madebyzen® termékekkel kapcsolatban.

Látogasson el blogunkra, és legyen a zen test, szellem és lélek 
élményének, a madebyzen® stílusnak részese. 

http://blog.madebyzen.com/

Mélyen hiszünk ebben a mottóban. Folyamatosan segítünk 
együttműködésünkkel és támogatásunkkal jótékonysági szerve-
zeteket, személyeket és jó célokat. Önzetlenül igyekszünk adni, 
és nem a számunkra üzleti hasznot hozó helyzeteket keressük.

Nem korlátozzuk ez irányú tevékenységünket egyetlen alapít-
ványra, mivel szeretnénk a lehető legtöbbet és legtöbbször nyúj-
tani, a bürokráciai gátló tényezők nélkül. Néhány ügy, melyet 
működésünk alatt rendszeresen támogatunk: Francis House és 
Rainbows gyermek hospice alapítványok, Barnabus Manchester 
alapítvány a hajléktalanokért, DEC a digitális oktatásért, Brit Vö-
röskereszt, The Hope Foundation és Nanhi Kali a hátrányos hely-
zetű fiatalokért, rákkutatás.

FILOZÓFIÁNK

IFJÚ TERVEZŐK TÁMOGATÁSA

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

„Adni, többet adni, jobbat adni.” Catherine Walker – The Researchery

www.madebyzen.com

www.madebyzen.hu
Hivatalos magyarországi forgalmazója:



Mónika Agape Kft.
Tel.: 06-30/97-94-125

E-mail: belimonika@monikaagape.hu
www.madebyzen.hu

A madebyzen™  termékek hivatalos 
forgalmazója Magyarországon:


