ILLATOK
parfüm
klasszikus
botanikai
esszenciális

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

A madebyzen®
az illatok szenvedélyes
rajongója
Olajaink készítéséhez a legjobb
minőségű összetevőket használjuk,
hogy egyedi és csábító illatokat alkossunk, melyek egyszerre idéznek kellemes múltbeli pillanatokat és ösztönöznek új emlékezetes élményekre.
„Az illat olyan, mint egy besurranó tolvaj az
agyunkban: rendelkezik a kulccsal, mellyel
feltöri a zárat, és szabadjára engedi
emlékeinket.”- Roja Dove

PARFÜMOLAJOK
Luxus minőségű, egyedi keverékeink, melyek
kizárólag a madebyzen® számára készülnek
gyümölcs- és virágolajok felhasználásával.
Szintetikus anyagot tartalmaznak.

AMBER SAKURA: Melengető, virágos illat, melyet a gyönyörű
Japenese Sakura, a japán cseresznyevirág ihletett. Rózsabors,
jázmin, borostyán és pézsma.
AQUA JAVA: Füstös fa illata keveredik a friss borsmentával, a
pacsuli földességével és a meleg vaníliával. A gazdag cédrus
és a szakrális szantálfa különleges szinergiája. Felsőbbrendű,
izgalmas és erőteljes.
ASPEN: Gyönyörűen friss és elragadó. Egy frissítő keverék
buja örökzöldek és tűlevelek illatával, amelyet citrus
félék törnek meg. Egy csodálatos téli estét idéz a hófedte
fenyőerdőben.
BERRY VANILLE: Érett, zamatos áfonya krémes Bourbon
vaníliával fűszerezve.
BLACK: Férfias, mégis lágy, ellenállhatatlan illat, a mágnes
vonzerejével. A menta, levendula és neroli frissessége,
könnyed fűszerekkel és cédrussal, a vanília és szantálfa
melegségével.
CHRISTMAS SPICE: Egy igazán ünnepi illat, mely a meleg
hatású karácsonyi fűszereket zamatos naranccsal és pazar
borostyánnal kombinálja.
CLEMENTINE & WOOD: Citrusos, fűszeres klementin,
melegséget adó borostyán és pézsma, fás cédrussal és
vetiverrel. Időtlen, kifinomult illat, mely elegáns, pazar
légkört teremt.
COLONIA: Friss érzéki és vibráló illat. Egy csokor citrusféle,
magnólia, pacsuli meleg fűszeres jegyeivel, megkoronzázva

egy csepp vetiverrel. Egy igazán elegáns és klasszikus illat
amely csábítóan hat érzékeinkre.
EXOTIC PASSION: Elképesztően érzéki, nagyon szexi
és rendkívül tartós egzotikus keverék. Himalájai cédrus,
pézsma, maracuja, nyugat-indiai szantálfa és tiaré virág.
FIG & CASSIS: Kellemesen buja illat, amely igazán fényes
és luxus illatot teremt. Érett füge, szilva, fekete ribizli illatos
virágokkal gazdagítva egy kis édes gyantával bolondítva.
FLORESSA: Magával ragadó, fenséges keveréke a mesés
megjelenésű liliomnak, a nőiességet szimbolizáló ylangylangnak, a luxus parfümök alapjául szolgáló nerolinak, a
szantál és a vanília melegségével fűszerezve.
FRESH LINEN: Könnyű és felemelő illat, mely a frissen
mosott, napon szárított ágynemű illatára emlékeztet.
Tubarózsa, liliom, narancsvirág, tölgy és gyümölcsök frissítő
elegye, a meleg borostyán érintésével.
FRESH MINT & GRAPEFRUIT: A menta frissessége, zamatos
grapefruittal és egy leheletnyi melengető gyömbérrel.
GINGERBREAD:
Melengető,
fűszeres
Szerecsendió, fahéj, barna cukor és vanília.

illatkeverék.

HABANA MANDARIN: Luxust hozó rejtélyes illat.
Vibráló mandarin, pirosbors összefonódása az elbűvölő
dohányvirággal és a hinoki fával létrhozva egy csábító és
vonzó illatot amelynek szívjegyei a cédrus és a pacsuli. Egy
iagzi érzéki utazás Havanna vibráló és romantikus utcáin.
JOURNEY: Mesés utazást idéző illatkompozíció a keleti
nemesség csodálatos olajaival. A keveréket a neroli
előkelősége az oud fa hihetetlen csábereje jellemzi,
fűszerezve egy csipetnyi kardamommal és feketeborssal.
Különlegességét megkoronozva vetiverrel és tölgymohával.
MARRAKECH: Egy keleties illatkompozíció extoikus
kardamommal, fényes jázminnal, bergamottal, levendulával,
földes pacsulival és meleg szantállal. Ez az illat a fényűző
marrakechi kertek pompájába vezet és a mesés kelet
illatélményét nyújtja.

MONSOON: Egy nyári záport követő friss levegő megnyugtató
ereje. Virágzó rózsa, jázmin és zagara virág, meleget adó
pacsulival és vaníliával.
MOROCCAN ROSE: A világ legnemesebb
borostyánnak és pézsmának érzéki keveréke.

rózsáinak,

MULLED WINE: Egy csodálatosan hívogató karácsonyi illat,
a vörösbor gazdagságával, hangulatemelő naranccsal, és
meleg ánizszsal és fahéjjal.
NEROLA: Melegséget és boldogságot árasztó keverék, mely
mediterrán hangulatot idéz. A narancsvirág, tavirózsa, zöld
tea és pézsma sugárzó, intenzív illata szívmelengető és
lélekemelő hatású.
ORANGE & SPICE: Narancs és fűszerek balzsamos elegye,
melyek a karácsonyt idézik. A meleg, vidám narancs és
feketeribiszke illatot fahéj, szegfűszeg, ánizs, borostyán és
pézsma fűszerezi.
OSMANTHE: Selymes keveréke az luxusparfümök illatainak.
Osmanthus szirmok és neroli keveréke melegítve pacsulival
és fehér ámbrával. A virágok nyelvén az Osmathus egyet
jelent a szerelemmel és a romantikával. Krémesen virágos,
olyan mint egy nyári fuvallat, amely a távolból csodás virágok
illatát hozza.
PARADISE: Egy igazi trópusi keverék a Karib-térség összes
finomságával. Ananász, narancs, nádcukor, kókusz, szantál,
pézsma és vanília.
PEONIA: Bazsarózsa, ibolya és rózsa csábító, flörtre hívó
illata, érzéki ylang-ylanggal és pacsulival elegyítve.
SERENITY: Bazsarózsa, fehér rózsa, lonc, pézsma és szantálfa
elbűvölő, megnyugtató keveréke.
SEA MIST: Friss, napos Amalfi levegőjét idéző illatkeverék
a csodálatos narancsvirággal, fehér illatos virágokkal a
borsmenta frissességével és a borostyán melegségével.
SEVILLE BLACK: Nem várt frissesség és érzékiség. A buja
narancsvirág, a savanykás bergamott
keveréke a lágy

provanci levendula virágosságával, a szantálfa és a vanília
melegségével. A szépséges és érzéki Seville-i tavasz igazi
ünnepi hangulatával.
SICILIAN TANGERINE: Zamatos szicíliai tangerin érett
grapefruittal, édesnarancs héjjal és japáncitrommal/yuzuval.
SPRING: Gyümölcsös, felemelő és érzéki keveréke a friss
piros grapefruitnak, a keletet idéző jázminnak, gardeniának,
melegséget adó vaníliával és fehérfával.
THREE KINGS: Tömjén, mirha és szantálfa gazdag és
egzotikus aromái, pacsulival és leheletnyi gyömölccsel és
fűszerrel keverve.
VIOLET & LILY: Elegáns tavaszi illat. A fehér liliom, ibolya,
szantálfa és cédrus keveréke a virágba borult természet
illatát idézi egy tavaszi zápor után.
WINTER BERRIES: Az örömteli téli ünnepek csodálatos
illata. Édes piros bogyók fenyővel, pacsulival és vaníliával.
WINTER GARDEN: Az eukaliptusz, jácint, fenyő és a hamvas
sárgabarack ellenállhatatlan keveréke. Csodálatos friss illat,
mely a béke érzését idézi fel egy varázslatos téli kertben.
WHITE NECTARINE: Igazi fényes és pezsgő illat. Kaliforniai
fehér nektarin, frézia, bors és grapefruit.
WHITE SUEDE: Kifinomult, tiszta illat, Frangipani és
rózsaszirmok, a borostyán és ánizs melegségével, a
tölgymoha felemelő hatásával.
WHITE TEA: A fehér tea, egzotikus jázmin, füge, dinnye és
tölgy friss, lágy, virágos és gyümölcsös illatkeveréket teremt,
mely egy ragyogó tavaszi nap hangulatát idézi.

KLASSZIKUS PARFÜMOLAJOK
SZANTÁL PARFÜMOLAJ: Misztikusan csábító illat. Szantálfa
illatú olajunk a legmagasabb minõségû, erõs megnyugtatóan édes, fás illatú.
VANÍLIA PARFÜMOLAJ: Csodálatosan finom! A Vanilla illatú
olajunk az érzékek kényeztetésére szolgál. Fényűző krémes
illatával felemel, és kielégít.

KLASSZIKUS OLAJOK
A madebyzen® klasszikusok illatkollekciója kimagasló minőségű, az örök kedvenc illatok termékskálája. Ezek a tiszta esszenciális olajok és illólajok
használhatók önmagukban vagy más madebyzen®
olajokkal kombinálva, így alkotva egyedi, saját illatokat. A klasszikus olajok előállításához a legkiválóbb
minőségű alapanyagokat használjuk. Ezek az olajok stimulálják, felpezsdítik, ellazítják és frissítik az
érzékeket.

EUKALIPTUSZ: Tiszta esszenciális olaj, mely az Eucalyptus
Globulus leveles ágaiból nyernek ki desztillációval. Olajunk
származási helye Kína, napjaink első számú eukaliptusz olaj
gyártója. Illata fűszeres, kámforos. Ez a hangulatjavító, frissítő
és stimuláló olaj kiválóan alkalmazható szellemi kimerültség
esetén és orrdugulás megszüntetésére.
BORSMENTA: Tiszta esszenciális olaj, mely vízgőzdesztillációs kivonással készül a borsmenta leveleiből
(Mentha Piperita), mielőtt a növény virágozni kezdene.
Olajunk Indiából származik, illata friss, hűvös, zöldfűszeres.

„A kerti menta illata önmagában is gyógyítja és felfrissíti
a lelket.”- Plinius, római természettudós. Serkentőleg
és frissítőleg hat testileg, szellemileg és lelkileg, segíti a
koncentrációt.
ÉDESNARANCS: Tiszta esszenciális olaj, mely a Citrus
Aurantium (Dulcis) préselt citrushéjából kerül kivonásra.
Olajunk Brazíliából származik. Életvidám, édes és üde illata
egyet jelent az örömmel és napsütéssel. A narancshéj a kínai
orvoslás szerves része, és egyes hiedelmek szerint szerencsét
is hoz. Felemelő, energizáló, melegítő és nyugtató hatása
révén ideális hangulatjavító és relaxáló olaj, ugyanakkor
szellemileg kiegyensúlyozó hatással bír.

LEVENDULA: Tiszta esszenciális olaj, mely a Lavandula
Angustifolia gyógynövény frissen vágott virágzó tetejéből
készül vízgőzdesztillációs kivonással. Olajunk származási
helye a Franciaországbeli Provence. A levendula olaj
évszázadok
óta
közkedvelt
világszerte.
Levendula
esszenciális olajunk könnyű, virágos, friss illat, ideális
aromaterápiás kezeléshez. Segít ellazulni, nyugtató hatású,
oldja a szorongást, csökkenti a lelki stresszt, és segítheti a
pihentető alvást.
CITROM: A citrom héjából hidegpréseléssel kinyert tiszta
illóolaj. A „folyékony napsütésként„ is nevezett sárga színű,
felemelő illatú citromolaj a legmagasabb antibakteriális
tulajdonsággal bír az összes illóolaj közül. A citromolaj
enyhíti a mentális kimerültséget, miközben javítja a
kognitív funkciót és a koncentrációt. Emiatt sok vállalkozás
párologtat citromolajat a munkahelyen, hogy javítsa az
alkalmazottak fókuszát és hatékonyságát, és csökkentse a
hibák számát. Nyugtató, energizáló és kiegyensúlyozó. Ismert
élénkítő, légfertőtlelnítő és tisztító hatású. A citromolaj
növelheti az energiaszintet, megnyugtathatja, energizálja,
egyensúlyozhatja és fokozhatja a hangulatot. 100% -os
tisztaságú és természetes illóolaj.
ROZMARING: A Rosmarinus officinalis virágából és leveléből
vízgőzdesztillációval kinyert illóolaj. Költőien a latin Rosmarinus - azaz a „tenger harmatát„ jelenti, amely a Földközitenger partjain és szigetein található rozmaring rengetegre
utal.
Az intenzíven friss, fás és gyógynövényes illat tisztítja a
levegőt. Az Ókorban „szegények füstölőjeként” ismert
rozmaringot gyógyszerként is és vallási szertatrtások
alkalmával is meggyújtottak, és füstölés céljából égettek.
A vibráló, élénkítő és megerősítő rozmaring olaj felébreszti
a kreativitás tüzét, felfrissíti az elmét, elűzi a fáradtságot
és megújítja a lelkesedést. Csökkentheti a stressz szintjét
és támogathatja a légzésfunkciót. 100%-os tisztaságú és
természetes illóolaj.

BOTANIKAI OLAJOK
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.

N° 4 HARMONY: Elősegíti a belső békét és nyugalmat.
A geránium egy relaxáló és kiegyensúlyozó olaj, mely
nyugtatólag hat szorongás és álmatlanság esetén. A
pálmarózsa ellazít, a tömjén hangulatemelő és harmonizáló
hatású, ideális meditációhoz. A melegítő hatású majoránna
és nyugtató benzoin segíti az elme elcsendesülését. Botanikai
olajkeverékek mindegyike az Egyesült Királyságban kézzel
készül és kerül kikeverésre, a legtisztább esszenciális olajok
és növényi kivonatok felhasználásával.
N° 6 SEDUCTION: Stimuláló és erősítő pacsuli és ylang
ylang, ellazító pálmarózsa, fiatalító rozmaring, jázminnal
és szantálfával keverve, mely stimulálja az érzékeket és
spirituálisan felemelő hatású. Szabaduljon ki a hétköznapi
élet rutinjából, és kényeztesse érzéki oldalát ezzel a pazar
illatkeverékkel, mely a ylang ylangnak köszönhetően valódi
afrodiziákum.

N° 10 BALANCE: Relaxáljon, lazítson és szabaduljon meg
a stressztől ezzel a luxus minőségű keverékkel. A lavandin,
levendula, ciprus és muskotályzsálya elegye ráhangol a testi,
lelki, és szellemi megnyugvásra. A lavandin jótékonyan hat
a mély szövetekre, és ellazít, anélkül, hogy elálmosítana. A
muskotályzsálya elűzi a nyugtalanságot.
N° 16 VITALITY: Növeli az energiaáramlást és javítja az
általános közérzetet. A méregtelenítő hatású grapefruit
ingerültség és túlhajszoltság esetén is nyugtatólag hat. A
feketebors energizáló, melegítő és stimuláló, a borókabogyó
optimizmusra sarkall. Egy igazán élénkítő és tisztító illat.

ESSZENCIÁLIS OLAJOK
A madebyzen® egyedi és kifinomult tiszta és
esszenciális keverékei, melyek természetes olajok
felhasználásával készülnek.
BALANCE: Bergamott, gyömbér, liliom, boróka, mandarin,
ciprus és cédrus.
Kiegyensúlyozó és harmonizáló keverék, amely segít a
feszültség enyhítésében, nyugalmat és pihenést hoz a
testnek és a léleknek.
BREATHE EASY: Eukaliptusz, levendula, zsálya és rozmaring.
Száműzi a téli melankóliát, segíti a mély légzést.
BLISS: Rózsa, neroli, menta, mandarin, guaiac fa és ylangylang. Csodás jóérzés illat, mely megnyugtat, ellazít, és
boldogságot sugároz.
CALM: Vanília és szantálfa. Meleg, érzéki keverék, mely
nyugtatólag hat és békés, boldog illatot teremt.
CLARITY: Menta, grapefruit, gyömbér és mandarin. Stimuláló
és frissítő, elősegíti az elme tisztaságát.
EUPHORIA: Pacsuli, fahéj és levendula. Gazdag, luxus
vágyfokozó keverék. Hangulatemelő hatású, lazítja a
feszültséget, melegséget és energiát sugároz.
HAPPY: Narancs, fahéj és rózsafa. Fényes, meleg és vidám
illat, ideális az ünnepekre.
INSPIRE: Ibolya, cédrus és kamilla. Könnyed virágos, felemelő
illat, elősegíti az inspirációt és motivációt.
JOY: Grapefruit, tömjén, szantálfa és cédrusfa. Felemelő és
örömteli. Erősíti a lelket és boldog légkört teremt.
LOVE: Rose otto, ylang-ylang, vanília, szantálfa, fenyő és
szegfűszeg. Érzéki és romantikus. Vegye magát körül
szeretettel.
PEACE:
Mandarin,
eukaliptusz,
neroli,
levendula,
ylang-ylang és cédrus. Tökéletes belső békét előidéző
keverék, boldogságot hoz, helyre állítja a nyugalmat és
elégedettséget.

RELAX: Édes ánizs, levendula, vetiver, borostyán és fűszer.
A levendula és vetiver csodás keverékét a borostyán és
édes ánizs melegíti. Csábító, mégis relaxáló, könnyű, friss
illatkeverék, mely a tavaszt idézi.
SENSUAL: Ylang ylang, geránium és lime. Csodásan virágos
és érzéki. A jólét és harmónia kiteljesedett érzése. Az ylangylang afrodiziákumként is ismert.
SLEEP: Levendula, mandarin, pacsuli, zsálya és szantálfa.
Egy hatékony, nyugtató hatású keverék, mely ellazít és
megnyugtatja az érzékeket.
SPA: Ylang-ylang, frangipani, jázmin és fenyő. Testileg,
lelkileg és szellemileg megújít, míg segíti a self-awareness
és belső béke megteremtését.
TRANQUILITY: Bergamott, feketeribiszke, szantálfa és
borsmenta. Elűzi a stresszt, kikapcsolja és megnyugtatja az
elmét.
UNWIND: Levendula, ylang-ylang, rózsafa és jázmin. Egy
nyugtató, relaxáló keverék. Tökéletes kényeztetés és ellazulás.
COMFORTING: Tömjén, rózsa citrus és cédrus fényűző
keveréke egy csipetnyi zsályával. Tökéletes keverék a negatív
érzések ellensúlyozására.
DE-STRESS: Nyugtató illat amely segít fókuszálni és tisztán
látni. Luxus illatkompozíció tömjén, fahéj, pacsuli, citrusok
és amyris hozzáadásával, amely tisztítja az elmét és felemeli
a lelket.
SOOTHE: Ez a csodálatos aromás keverék segíti a lélek
lecsillapodását, és nyugtatja az elmét. Tökéletes terápiás
keverék, amely meghozza a lecsendesedést és csillapítja a
stresszt.
UPLIFTING: Szelíd és felemelő keveréke kétféle tömjénnek,
fűszerezve
kardamommal
és
korianderrel,
amely
megnyugtatja és megteremti a belső békénket. Tökéletes
keverék az éberség elősegítésére.
REVITALISE: Pazar keverék, amely fokozza a hangulatot és
segíti a test lélek szellem újjáéledését. Tökéletesen erősíti a
pozitív érzéseket és segít elnyomni a negatív érzelmeket.

Elegáns formájú üvegben, pazar szalaggal,
látványos ajándékdobozban.

REED DIFFÚZOROK
A madebyzen® gondosan válogatta ki a legnépszerűbb parfümillatait, melyet Reed pálcás
diffúzor kollekcióban is elkészített. A teljes skála
alkoholmentes, ezért hosszantartó illatú, különleges
gyümölcs- és virágolajokat tartalmaz.
AMBER SAKURA: Melengető, virágos illat, melyet a gyönyörű
Japenese Sakura, a japán cseresznyevirág ihletett. Rózsabors, jázmin, borostyán és pézsma.
BERRY VANILLE: Érett, zamatos áfonya krémes Bourbon
vaníliával fűszerezve.
BLACK: Férfias, mégis lágy, ellenállhatatlan illat, a mágnes
vonzerejével. A menta, levendula és neroli frissessége, könnyed
fűszerekkel és cédrussal, a vanília és szantálfa melegségével.
COLONIA: Friss érzéki és vibráló illat. Egy csokor citrusféle,
magnólia, pacsuli meleg fűszeres jegyeivel, megkoronzázva
egy csepp vetiverrel. Egy igazán elegáns és klasszikus illat
amely csábítóan hat érzékeinkre.
FIG & CASSIS: Kellemesen buja illat, amely igazán fényes
és luxus illatot teremt. Érett füge, szilva, fekete ribizli illatos
virágokkal gazdagítva egy kis édes gyantával bolondítva.
FRESH MINT & GRAPEFRUIT: A menta frissessége, zamatos
grapefruittal és egy leheletnyi melengető gyömbérrel.
MOROCCAN ROSE: A világ legnemesebb
borostyánnak és pézsmának érzéki keveréke.

rózsáinak,

NEROLA: Melegséget és boldogságot árasztó keverék, mely
mediterrán hangulatot idéz. A narancsvirág, tavirózsa, zöld
tea és pézsma sugárzó, intenzív illata szívmelengető és lélekemelő hatású.
PARADISE: Egy igazi trópusi keverék a Karib-térség összes
finomságával. Ananász, narancs, nádcukor, kókusz, szantál,
pézsma és vanília.
Utántöltő is kapható!

Virágos

Sea Mist

White
Amber & Fig

Osmanthe
Paradise
Serenity

Exotic
Passion

White Tea

Habana
Mandarin

Aqua Java

Habana
Mandarine

Violet & Lily
White Tea

Nerola

Winter Berries

Clementine &
Wood

Moroccan Rose

Monsoon

Sicilian
Tangerin

Fresh Linen

Three Kings

White
Nectarine

Floressa

Orange & Spice

Spring

Fig & Cassis

Fig & Cassis

Colonia

Amber Sakura

Freshmint &
Grapefruit

Berry Vanille

Gyümölcsös

Colonia

Friss

Aspen

Fás

Black

Parfümolajok

Marrakech

Sevila Black

Colonia

Black

Journey

Férfias

Szantál

Marrakech

White Suede

Three Kings

Osmanthe

Orange & Spice

journey

Colonia

Keleties

Ünnepi

Cinnamon &
Cloves

White Suede

Sicilian
Tangerin

Three Kings

Orange & Spice

Mulled Wine

Gingrbread

Christmas Spice

Relax

Sleep

Tranquilty

Unwind

N4 Harmony

N10 Balance

N16 Vitality

Édesnarancs

Citrom

Love

Revitalise

Soothe

Sleep

Tranquilty

Uplifting

N4 Harmony

N10 Balance

Peace

Euphoria

Revitalise

De-Stressz

De-stressz

Joy

Calm

Calm

Happy

Nyugtató

Keleties

N10 Balance

N4 Harmony

N6 Seduction

Unwind

Spa

Soothe

Sensual

Peace

Love

Inspire

Balance

Virágos

Esszenciális olajok
Fás

Rozmaring

N6 Seduction

Soothe

Revitalise

Relax

Joy

De-stressz

Calm

Breathe easy

Friss

N16 Vitality

Relax

Joy

Comforting

Clarity

Balance

Breathe Easy

Breathe Easy

Eukaliptusz

Borsmenta

Légzést
könnyítő

N6 Seduction

Unwind

Spa

Sensual

Love

Romantikus

Ünnepi

Levendula

Édesnarancs

Relax

Sleep

Alvást segítő

Vanília

Uplifting

Happy

Euphoria

A madebyzen® termékek hivatalos
forgalmazója Magyarországon:
Mónika Agape Kft.
E-mail: info@aromadiffuzorok.hu
www.aromadiffuzorok.hu

