
Az érzékek utazása...



A madebyzen® brit márkát, melyre a Zen 
kultúra nagy hatással volt, 2009-ben hoztuk 
létre, ekkor kezdte meg saját útját az érzékek 
világában. 

Útunkon az a vágy indított el minket, hogy 
terjesszük mindazt, amiben hiszünk; hogy 
lelkünk kapujához az érzékeinken át vezet 
az út, és hogy testi és szellemi jólétünkre 
környezetünk hatással van.

A természetet és ôsi filozófiákat a 
modern tudománnyal ötvöztük, melynek 
eredményeképpen autentikus termékeink 

elôsegítik a jólét érzésének megteremtését és 
környezetünket esztétikailag gyönyörködtetô 
módon ékesítik. 

Célunk a tudatos luxus megteremtése, ezért a 
madebyzen® számra központi szerepet kap 
az innováció, dizájn, jólét és a környezet. 

Termékeinket a minôség, kreativitás, 
elegancia és a Zen életérzés fémjelzi, ennek 
köszönhetôen a madebyzen® mára világszerte 
ismert és elismert luxus márkává vált a 
térillatosítás és aromaterápia területén.

BEMUTATKOZÁS
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ZEN

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

A Zen egy létforma. Egy tudat-
állapot.

A Zen modern definíciója a 
békésség és ellazultság érzésének.

Mindaz, amit a madebyzen® 
márka képvisel, ezt az érzést idézi.
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KASPER Aromadiffúzor és lámpa
Kézzel készült kerámia
Jellemzôk: Meleg fényû hangulatvilágítás, folyamatos és szakaszos párafunkció. 
Szabályozható páramennyiség, pulzáló vagy folyamatos fény.
Lámpafunkció. Távirányítós mûködtetés. 

HANDMADE

4
Ár: .....................



AROMADIFFÚZOROK

Tapasztalja meg a Zen érzését az illat a fény a pára és a hang kom-
binációját lenyûgözô aromadiffúzoraink segítségével. 

Az idôtlen, elegáns élvonalbeli formatervezett madebyzen® diffúzo-
raink mind kiváló minôségû alapanyagokból készülnek, beleértve a 
kézzel készült kerámiát, fenntartható forrásból származó kézzel farag-
ott bambuszt, fúvott üveget. 

Lenyûgözô aromadiffúzoraink hô-, láng és füstmentes módját kínálják 
a térillatosításnak, miközben segítenek csökkenteni a központifûtés és 
a légkondícionálók általi levegô szárazságot. 

Az azonnali illatvarázshoz mindössze csapvízre és kedvenc illóo-
lajára van szükség, hogy bárhol és bármikor megnyugató légkört 
teremtsen. 

5



OSKA Aromadiffúzor és lámpa
Kézzel készült kerámia
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció. 
App vezérlés.

HANDMADE

6 Ár: .....................



SOPHIE Aromadiffúzor
Kézzel készült kerámia
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód. 

 

HANDMADE

7Ár: .....................



MAYA Aromadiffúzor
Kézzel faragott gumifa és kerámia
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás, lámpafunkció. 
Szabályozható páramennyiség, 
idôzítô funkció (1-2-3 óra). 

HANDMADE

8 Ár: .....................



ARRAN Aromadiffúzor
Kézzel faragott bambusz.
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód. 

 

HANDMADE

9Ár: .....................



ESTA Aromadiffúzor
Kézzel faragott bambusz
Jellemzôk: Állítható fényerejû hangulatvilágítás.
Éjszakai üzemmód.
Folyamatos és szakaszos párafunkció.

HANDMADE

10 Ár: .....................



SKYE Aromadiffúzor
Kézzel faragott bambusz és üveg
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód. 

 

HANDMADE

11Ár: .....................



ATHENA Aromadiffúzor
Francia stílusú vágott üveg
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás.
Éjszakai üzemmód. 

 
12 Ár: .....................



MERCURA Aromadiffúzor
Kézzel készült fúvott üveg
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. Éjszakai üzemmód.
Folyamatos és szakaszos párafunkció. 
Választható színek: szürke és fehér

HANDMADE

13Ár: .....................



ROSSO Aromadiffúzor
Kézzel készült fúvott üveg
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Éjszakai üzemmód.14

HANDMADE

Ár: .....................



PEARL Aromadiffúzor
Kézzel készített gyöngyházfényû üvegmozaik búra
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Éjszakai üzemmód.

HANDMADE

15Ár: .....................



ORA Aromadiffúzor
Kézzel készült fúvott üveg
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció.
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Éjszakai üzemmód.
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HANDMADE

Ár: .....................



VITRA Aromadiffúzor
Kézzel készített geometriai formájú üvegbúra
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Éjszakai üzemmód.

HANDMADE

17Ár: .....................



FERN Amber Aromadiffúzor
Kézzel készített halszálka mintás üvegbúra
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció. 
Éjszakai üzemmód.18

HANDMADE

Ár: .....................



FERN Grey Aromadiffúzor
Kézzel készített halszálka mintás üvegbúra
Jellemzôk: Meleg hangulatvilágítás. Lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Éjszakai üzemmód.

HANDMADE

19Ár: .....................



ARIA Aromadiffúzor
Matt, tejfehér üvegbúra.
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód.

20 Ár: .....................



„Légy a saját lámpásod, ne 
keress más menedéket, mint 
önmagad, legyen az igazság
a fényed.” – Buddha

„A szaglás a legôsibb, leg-
erôsebb, legelemibb érzékünk,
mely bármely más érzékünknél
bensôségesebben kötôdik 
emlékeinkhez és érzelmeink-
hez. Egy illat spirituális, érzel-
mi vagy fizikai békét nyújthat, 
elôsegítheti 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® ter-
mékek ezeket az érzékeket 
hivatottak felkelteni, a testi, 
szellemi és lelki megnyugvás 
elôsegítéséért.



GLO Aromadiffúzor és Himalája sólámpa
Jellemzôk: Melegsárga hangulatvilágítás, 5 szintû fényerôsséggel. 
Lámpafunkció. Éjszakai üzemmód.
Extra funkció: Sóterápia

22 Ár: .....................



KUBE Aromadiffúzor
Jellemzôk: Melegsárga hangulatvilágítás. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.

23Ár: .....................



LIV Aromadiffúzor
Ihlette: Zen on the Go®  
Jellemzôk: USB csatlakozó. Éjszakai üzemmód.
Színváltós hangulatvilágítás.Fehér színhez pamuttáska.
Réz-metál színben limitált darabszámban.
 

24 Ár: .....................



BLOOM Aromadiffúzor
Jellemzôk: Pulzáló fényû hangulatvilágítás. Éjszakai üzemmód.
Szakaszos és éjszakai üzemmód. Lámpafunkció. 
Választható színek: szürke és piros

 
25Ár: .....................



KHARIS Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód, lámpafunkció. 
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
 26 Ár: .....................



THALIA Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód, lámpafunkció.
Folyamatos és szakaszos párafunkció.
 27Ár: .....................



AURORA Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás, pulzáló fény.
Éjszakai üzemmód. Idôzítô funkció (1–3–6 óra).
Állítható páramennyiség.
Választható színek: fehér és fekete 28 Ár: .....................



QUARTZ Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás, éjszakai üzemmód. 
Lámpafunkció. Folyamatos és szakaszos párafunkció. 
Választható színek: fehér és fekete
 29Ár: .....................



ALINA Aromadiffúzor
Jellemzôk: Melegsárga hangulatvilágítás, éjszakai üzemmód. 
Lámpafunkció. Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Választható színek: fehér és metál szürke (limitált)

30 Ár: .....................



ALINA GREY Aromadiffúzor
Jellemzôk: Melegsárga hangulatvilágítás, éjszakai üzemmód. 
Lámpafunkció. Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Választható színek: fehér és metál szürke (limitált)

31Ár: .....................



SOTO Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód.
Választható színek: fehér és fekete

32 Ár: .....................



ZENBOW Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód.

33Ár: .....................



LUNA Aromadiffúzor
Jellemzôk: Visszafogott, kék hangulatvilágítás. 
Éjszakai üzemmód.
Választható színek: fehér és fekete

34 Ár: .....................



IRIS Aromadiffúzor
Jellemzôk: Színváltós hangulatvilágítás. Éjszakai üzemmód. Állítható 
páramennyiség. Folyamatos és szakaszos párafunkció.
Választható színek: fehér és fekete

35Ár: .....................
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ILLATOK

A madebyzen® szenvedélyes rajongó-
ja az illatoknak.

Nem elég környezetét illattal meg-
tölteni a megfelelô illat kiválasztása a 
megfelelô helyen és idôben, a leg- 
tökéletesebb módon, elengedhetetlen 
a legjobb élmény elérése érdekében.

Kizárólag a madebyzen® számára 
kevert kiváló illóolaj és esszenciális 
olaj keverékeink a legjobb minôségû 
összetevôket tartalmazzák, így alkot-
va egyedi és csábító illatokat, melyek 
egyszerre idéznek kellemes múltbeli 
pillanatokat és ösztönöznek új em-
lékezetes élményekre.

Széles illatskálánk garantálja, hogy 
minden hangulatra és alkalomra meg-
találja a tökéletes választást.



ESSZENCIÁLIS OLAJKEVERÉKEK

• Természetes olajokat tartalmaznak

Elérhetô illatok:

Balance
Breath easy
Bliss
Calm
Clarity
Comforting
De-Stress
Euphoria
Happy
Inspire
Joy

Love
Peace
Relax
Revitalise
Sensual
Sleep
Soothe
Spa
Tranquility
Unwind
Uplifting



PARFÜMOLAJOK

42

Minden illatkészítményünk lelke a gondossággal megálmodott 
összetétel, mely az egyediség és kimagasló minôség maximális 
luxusát adja.

A legjobb parfümházakkal együtt mûködve születtek meg illataink, 
amelyek kizárólag csak a madebyzen®  számára készülnek. 

Mindannyiunk szívében élô egyedi és luxus illatok megalkotása iránti 
vágy teszi megkülönböztethetôvé illatkeverékeinket. 

„Az illat olyan, mint egy besurranó tolvaj az agyunkban:  rendelkezik 
a kulccsal, mellyel feltöri a zárat, és szabadjára engedi emlékeinket„ 
– Roja Dove 



BOTANIKAI OLAJOK

43

Belépni egy csodás illattal teli térbe az élet apró luxusai közé tartozik, 
de ha mindezt a fantasztikus környezetet természetes összetevôkkel 
teremtjük meg, az maga a tökély. Egy finom illat azon túl, hogy 
érzékeinknek kellemes, hangulatunkat is javítja. 

A növények gyógyító tulajdonságai ihlették a madebyzen® új 
esszenciális olajkeverékeit, melyek felpezsdítik az érzékeket. 
A Botanikai termékcsaládot a test, lélek és szellem ápolására 
alkottuk meg. Tisztában vagyunk vele, mennyit jelent, hogy kiváló 
forrásokból származó termékeket nyújtsunk Önnek, ezért a Botanikai 
olaj keverékek mindegyike az Egyesült Királyságban kézzel készül 
és kerül kikeverésre, a legtisztább esszenciális olajok és növényi 
kivonatok felhasználásával.



A madebyzen® klasszikusok illatkollekciója kimagasló minôségû, az 
örök kedvenc illatok termékskálája. Ezek a tiszta esszenciális olajok 
és illólajok használhatók önmagukban vagy más madebyzen® ola-
jokkal kombinálva, így alkotva egyedi, saját illatokat. 

A klasszikus olajok elôállításához a legkiválóbb minôségû 
alapanyagokat használjuk. Ezek az olajok stimulálják, felpezsdítik, 
ellazítják és frissítik az érzékeket.    

KLASSZIKUS OLAJOK
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B O T A N I C A L S

C L A S S I C S  –  1 0 0 %  P U R E  &  N A T U R A L  E S S E N T I A L  O I L S .  
Surround yourself in the healing power of essential oils

Surround yourself in the 
healing power of essential oils. 

Walking into a beautifully scented 
environment is one of life’s little 
luxuries but using natural ingredients 
to create that wonderful environment 
is even better. A pleasing scent is not 
just for the senses but could change 
your mood. Smell is the most primitive 
of our senses and links to the areas 
of the brain governing memory and 
emotions. Essential oils can have 
dynamic effects on our emotional 
state. They could help to transform 
our moods and change our state of 
mind.

Our expertly blended Botanicals 
range is exclusively created in the UK.  
Made with 100% natural essential oils 
and botanical extracts, madebyzen® 
has created a new range of luxuriously 
English scents.

Eucalyptus
Essential Oil 

Distilled from the 
leafy branches 
of Eucalyptus 

Globulus.

Aids decongestion, 
reviving, uplifting, 

refreshing and 
stimulating. 

The Classics range has been developed for aromatherapy use.  Available in 10ml bottles, these pure essential oils can be used individually or 
combined with other oils from the madebyzen® ranges to create your own unique scents.  They are sourced using only the highest quality raw 
ingredients to produce pure essential oils that help to stimulate, invigorate, refresh, rejuvenate, relax and calm the senses.

Sweet Orange 
Essential Oil

Extracted from the 
pressed citrus rind 
of Brazilian Citrus 

Aurantium (Dulcis).  

Ideal mood 
enhancer, uplifting, 
energising, warming 

and calming.

Rosemary
Essential Oil 

Extracted from the 
flowers and leaves 

of Rosmarinus 
Officinalis 

Lamiaceae.  

Supports respiratory 
function, purifying, 

invigorating, 
reviving and 

strengthening.

Lemon
Essential Oil  

Extracted from the 
rind of Citrus Limon.  

Improves 
concentration, 

soothing, 
energising, 

balancing and 
cleansing.

Peppermint
Essential Oil 

Steam distillation 
of Indian Mentha 

Piperita.

Refreshes the 
mind, body and 
soul, stimulating, 
revitalising and 

uplifting.

Lavender
Essential Oil

Steam distillation of 
flowering Lavandula 

Angustifolia from 
Provence.

Aids restful sleep, 
relaxing, calming, 

reduces anxiety and 
stress. 

Eukaliptusz olaj
Az Eucaliptus Globulus  
leveles ágaiból nyerik ki 

vízgőz desztillvióval

Hangulatjavító
frissítő 

stimuláló 
serkentő 

Levendula olaj 
A provence-i 

lavadula angustifolia 
virágos tetejéből nyerik
ki  vízgőz desztillációval. 

Segíti a pihentető alvást,
nyugtató,

csökkenti a stresszt és
feszültség

Citrom illóolaj 
A citrom héjából 

hidegsajtolással nyerik

légfertőtlenítő, frissítő
nyugtató, energetizáló,

hangulat javító

Borsmenta illóolaj 
Mentha Piperita 

leveleiből nyerik ki
vízgőzdesztillációval 

frissíti az elmét 
a testet és a leket, 
stimulál, felemel, 

vitalizál 

Rozmaring illóolaj
A rosmarinus officinalis 

Virágos leveleiből 
nyerik ki 

vízgőz desztillációval 

Légút tisztító, élénkítő,
Frissíti az elmét, 

elűzi a fáradtságot

Édesnarancs illóolaj 
A citrus aurantium héjából 

hidegsajtolással nyerik

Ideális hangulat fokozó,
felemelő energizáló, 

melegítő és nyugtató, 
szellemileg 

kiegyensúlyozó
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KLASSZIKUS PARFÜMOLAJOK
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SZANTÁL PARFÜMOLAJ: Misztikusan csábító illat. Szantálfa illatú  
olajunk a legmagasabb minôségû, erôs  megnyugtatóan édes, fás 
illatú.    

VANÍLIA PARFÜMOLAJ: Csodálatosan finom! A Vanilla illatú olajunk 
az érzékek kényeztetésére szolgál. Fényûzô krémes illatával felemel, 
és kielégít.   



Elegáns formájú üvegben, 
pazar szalaggal, 
látványos ajándékdobozban.

Utántöltô is kapható!46
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S I G N A T U R E  T I M E L E S S  R E E D  D I F F U S E R S

Featuring elegantly shaped bottles, finished with a lavish ribbon, 
each reed diffuser is filled with a long lasting fragrance liquid and 
beautifully presented in an opulent gift box. 

The entire range is alcohol free and includes natural fruit and floral 
oils. madebyzen® has carefully handpicked a selection of our most 
popular fragrances from our Signature range to be incorporated 
into our reed diffuser collection.

Black

Fig & Cassis

Fresh Mint & grapefruit

Moroccan Rose

Serenity

Colonia

Amber Sakura

Berry Vanille

Nerola

Paradise
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Amber Sakura
Berry Vanille
Black
Colonia
Fig & Cassis

REED DIFFÚZOROK

A madebyzen® gondosan válogatta ki a legnépszerûbb parfümil-
latait, melyet Reed pálcás diffúzor kollekcióban is elkészített. A 
teljes skála alkoholmentes, ezért hosszantartó illatú, különleges 
gyümölcs- és virágolajokat tartalmaz. 

Fresh Mint & Grapefruit
Moroccan Rose
Nerola
Paradise
Serenity
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Mónika Agape Kft.
Tel.: 06-30/97-94-125

 A madebyzen® termékek hivatalos
forgalmazója Magyarországon:

E-mail: info@aromadiffuzorok.hu
www.aromadiffuzorok.hu


