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INDEKS KOMPOZYCJA OPIS DZIAŁANIE

CZErwONE OwOCE

1450/1479 Ceylon Mango owocowy, słodki, 
ciepły

aktywujący, 
odświeżający, 
przyjemnie usposabia

1446/1472 Mauritius 
Papaya

owocowy, lekko 
ziołowy

odświeżający, 
wzmacniający apetyt, 
tonizujący

1511/1493 Marokko 
Maracuja

owocowy, słodki, 
lekko kwiatowy

odświeżający, 
pobudzający

OwOCE ŻÓŁTO-POMArAŃCZOwE 

1445/1481 Pomarańcza  
z Mandarynką 

słodki, z nutką  
świeżości, 
pomarańczowo-
mandarynkowy

odświeżający, 
wzmacniający apetyt, 
ożywiający

1406/1455 Grapefruit

owocowo-
cytrusowy, świeży, 
lekko gorzki i 
cierpki, 

pobudzający, 
odprężający, 
odświeżający

1444/1480 Cytryna z 
Palermo

cytrynowo-
owocowy,  lekko 
cierpki

odświeżający, 
aktywujący, 
pobudzający

1449/1475 Bourbon 
Vanilia

ciepły, słodki, 
delikatny, 
balsamiczny, 
zmysłowy

wzmacniający apetyt, 
aktywujący, przyjemnie 
usposabia

1407/1483 Pomarańcza  
z Cytryną 

cytrusowy, lekko 
cierpki,

odświeżający, 
pobudzający, 
aktywujący

Zapraszamy	Państwa	do	odkrycia	

magicznego,	zmysłowego	i	ciepłego	

Świata	Zapachów,	który	uprzyjemni	

Państwu	czas	spędzany	w	saunie		

bądź	łaźni	parowej.	

Proponujemy	szeroką	gamę	

wyjątkowych	aromatów		

o	różnorodnych	kompozycjach	

zapachowych.	

Zapachów
Swiat
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LEŚNE

1433/1489 Fińska Brzoza świeży, zielony, lekko 
kwiatowy, 

stabilizujący, polepszający 
nastrój łagodzący

1443/1490 Szlachetna Jodła świeży, żywiczny, 
esencjonalny,

koncentrujący, łagodzący, 
wzmacniający

1432/1488 Kosodrzewina żywiczny, świeży, lekko cierpki odświeżający, wzmacniający, 
poprawiający krążenie

KORZENNE 

1436/1470 Alpejskie Zioła ziołowo-kwiatowy, lekko 
korzenny

odprężający, poprawiający 
krążenie, pielęgnujący

1519/1496 Anyżówka kamforyczny, aromatyczny, 
esencjonalny

pobudzający, wzmacniający 
krążenie

1465/1495 Orientalny
słodki, balsamiczny, 
kwiatowo-pomarańczowy, 
korzenny

odprężający, pielęgnujący, 
przyjemnie usposabia

1517/1518 Drzewo Sandałowe balsamiczny, zmysłowy, 
korzenny

harmonizujący, 
odstresowujący, 
przywracający równowagę

MIĘTOWE

1434/1486 Eukaliptus  
z Miętą 

świeży, miętowy, 
kamforyczny

odświeżający, 
chłodzący, ułatwiający 
oddychanie 

1439/1485 Chiński 
Eukaliptus

chłodny, 
kamforyczny, 
świeży

pobudzający, 
dezynfekujący, 
działający wykrztuśnie

1431/1484 Mięta 
Pieprzowa

miętowy, chłodny, 
esencjonalny

pobudzający, 
odświeżający, 
wzmacniający 
koncentrację

1448/1473 Mięta z Alaski
chłodny, świeży, 
miętowy, lekko 
słodki

odświeżający, 
ułatwiający 
oddychanie, chłodzący

INDEKS KOMPOZYCJA OPIS DZIAŁANIE

ZIELONE OWOCE 

1438/1478 Zielona	
Limonka

limonkowo	-	
owocowy,	lekko	
słodki

pobudzający,	
odświeżający,	
poprawiający	
samopoczucie

1441/1494 Zielone	Jabłko
jabłkowy	-	
owocowy,	lekko	
cierpki

odświeżający,	
wzmacniający	apetyt,	
przyjemnie	usposabia

1408/1514 Trawa	
Cytrynowa

cytrusowo	-	
owocowy,	świeży,	
lekko	gorzki	i	
cierpki

odświeżający,	
odprężający,	
wzmacniający

1404/1482 Lodowa	
Limonka

limonkowo	-	
owocowy,	lekko	
słodki,	świeży

chłodzący,	
odświeżający,	
poprawiający	
samopoczucie

INDEKS KOMPOZYCJA OPIS DZIAŁANIE

KWIATOWE

1515/1516 Letni	Bez kwiatowy,	intensywny,	
esencjonalny

pielęgnujący,	odprężający,	
przyjemnie	usposabia

1512/1513 Indyjska	Róża balsamiczny,	przyjemny,	
słodki,	kwiatowy,	

uspokajający,	uspokajający,	
harmonizujący

1442/1471 Kwiaty	z	Montafon ziołowo	-	kwiatowy,	nutka	
świeżego	siana

uśmierzający		ból,	odprężający,	
uspokajający

1459/1469 Tundra świeży,	trawiasty,	lekko	
kwiatowy

witalizujący,	wzmacniający,	
poprawiający	krążenie

1522/1523 Kwiat	Akacji kwiatowy,	ciepły	i	
balsamiczny

poprawiający	humor,	
odświeżający,	ożywiający

1430/1474 Lawenda lekko	słodki,	kwiatowy,	
ziołowy

harmonizujący,	wzmacniający,	
uspokajający
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WŁAŚCIWOŚCI:

•	 Zawierają	olejki	eteryczne:	naturalne	lub	identyczne	z	naturalnymi
•	 Środki	płynne
•	 Bardzo	wydajne
•	 Nie	zmieniają	zapachu	na	kamieniach	po	wyparowaniu
•	 Szybko	rozpuszczają	się	w	wodzie
•		 Nie	zostawiają	brzydkich	osadów	na	kamieniach
•	 Zapachy	można	mieszać	w	zależności	od	indywidualnych	upodobań
•	 Łatwo	łatwopalne	bądź	wysoce	łatwopalne
•	 Dostępne	w	opakowaniach	o	pojemności:	250	ml,	1L,	3L,	10L

WŁAŚCIWOŚCI:

•		 	Zawierają	olejki	eteryczne:	naturalne	lub		
identyczne	z	naturalnymi

•		 Środki	płynne

•	 Lekko	rozpuszczalne	w	parze	wodnej

•	 Bardzo	wydajne

•		 Nie	zmieniają	zapachu	pod	wpływem	pary	

•	 	Zapachy	można	mieszać	w	zależności	od	
indywidualnych	upodobań	

•		 Wysoce	łatwopalne

•	 	Dostępne	w	opakowaniach		
o	pojemności:	1L,	3L,	10L

Zapachy do sauny Zapachy do lazni parowej
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Zaczarowany Las 																																								

Kompozycja	ta	zabiera	nas	na	letni	spacer	po	lesie.	Niesie	z	sobą	aromaty	drzew	
iglastych,	aromaty	piżma,	owocowe	nuty	dojrzałych	jeżyn,	otulonych	promieniami	
słońca.

Dzika Konwalia	

Bardzo	delikatny,	kwiatowy	bukiet	konwalii	z	akcentami	jaśminu,	róży,	lawendy		
i	kwiatu	ylang	-	ylang,	stanowiącej	serce	tej	kompozycji.	Świeżość	liści	podkreśla	
delikatny	bukiet	zapachu.

Powiew Wschodu																																								

Zapach	 drewna	 cedrowego	 oraz	 florenckiego	 irysu	 jednoczą	 się	 w	 całość	
tej	 orientalnej	 kompozycji.	 Zielone	 i	 owocowe	 nuty	 nadają	 lekkość		
i	 świeżość.	 Bukiet	 kompozycji	 przypomina	 piżmo,	 świeżą	 żywicę,	 wanilię	
dopełniając	się	wzajemnie	i	nadając	zapachowi	wrażenie	obfitości.	

Świątynia Ognia 

Inspiracją	do	stworzenia	tego	zapachu	była	woń	kadzideł.	Na	kompozycję	
zapachową	wpływ	miał	także	zapach	drzewa	cedrowego,	który	dopełnia	
kwiatowa	nuta	ambry	i	irysu.	Zapach	ożywiają	i	wzbogacają	świeże	gałęzie	
sosny	oraz	lekko	owocowe	nuty.	Całość	podkreśla	esencjonalne	piżmo.

WŁAŚCIWOŚCI:
•	Zawierają	olejki	eteryczne:	naturalne	lub	identyczne	z	naturalnymi

•		Środki	płynne
•		Lekko	rozpuszczalne	w	parze	wodnej

•		Bardzo	wydajne
•		Nie	zmieniają	zapachu	pod	wpływem	pary	

•			Zapachy	można	mieszać	w	zależności	od	indywidualnych	
upodobań	
•		Wysoce	łatwopalne

•			Dostępne	 w	 opakowaniach	 o	 pojemności:	
1L,	3L,	10L

Parfum d´eau	jest	perfumowanym	koncentratem	bez	alkoholu,	który	nadaje	wodzie	
bardzo	delikatny	i	przyjemny	zapach.	
Przy	normalnym	dozowaniu	zapach	utrzymuje	się	przez	ok.	2-3	dni.	Woda	w	basenie	
nie	 musi	 być	 wymieniana.	 Mimo	 iż	 zapach	 ulatnia	 się,	 to	 jakość	 wody	 pozostaje	
niezmieniona.

Proponujemy	Państwu	5	rodzajów	ulubionych	zapachów:
PINIA,	KOKOS	-	WANILIA,	POZIOMKA,	CYTRONELLA,	EUKALIPTUS

WŁAŚCIWOŚCI:

•	 Wysoko	skoncentrowany

•	 Bez	alkoholu

•	 	Nadaje	się	do	wszystkich	rodzajów	
SPA	basenów

•	 Nie	wpływa	na	jakość	wody

•	 	W	basenie	zapach	znika	po	upływie	
około	 2-3	 dni,	 brak	 konieczności	
wymiany	wody

•	 	W	 wannach	 SPA	 zapach	 ulatnia	
się	w	zależności	od	ilości	dysz

•	 	Dostępne	w	opakowaniach		
o	pojemności:	250	ml

Zapachy Premium Whirlpool
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Pielegnacja
Ciala,

Już	 od	 wieków	 dobroczynne	 działanie	 miodu	 było	 znane	
ludzkości.	Jego	specyficzne	właściwości	lecznicze	powodują,	że	
jest	stosowany	nie	tylko	w	kuchni,	ale	także	w	kosmetyce.	

Dobroczynne	składniki,	moc	witamin	i	mikroelementów	sprawia,	
że	skóra	staje	się	piękna,	gładka,	elastyczna,	sprężysta	i	jedwabiście	
miękka.	 Połączenie	 działania	 temperatury	 i	 pielęgnacyjnego	
wpływu	 miodu	 spowoduje,	 że	 zabieg	 stanie	 się	 niezwykłą		
przygodą	dla	ciała	i	ducha.	Moc	witamin	z	grupy	B,	witaminy	P,	C,	
biotyny	oraz	mikroelementów	takich	jak:	wapń	potas,	magnez,	
żelazo	 sprawiają,	 że	 skóra	 stanie	 się	 miękka,	 odpowiednio	
nawilżona,	 elastyczna,	 gładka	 i	 jędrna.	 Specjalna	 formuła,	
odpowiednia	 konsystencja	 sprawi,	 że	 po	 każdym	 jego	 użyciu	
pozostanie	 uczucie	 miękkości	 i	 świeżości,	 a	 zabieg	 będzie		
obfitować	w	niezapomniane	chwile	relaksu	i	przyjemności.	

Zabieg	 z	 użyciem	 soli	 peelingującej	 jest	 jednym	 z	 najczęściej	
przeprowadzanych	zabiegów	w	salonach	kosmetycznych.	
Jest	 on	 prosty,	 ale	 bardzo	 skuteczny	 -	 pozwala	 na	 usunięcie		
martwego	 naskórka.	 Proces	 ten	 połączony	 z	 odpowiednią	
temperaturą	 daje	 możliwość	 lepszego	 i	 efektywniejszego	
wykorzystania	dobroczynnego	działania	peelingu.	

Sól	 stosowana	 podczas	 seansów	 w	 saunie	 poprawia	
efektywność	zabiegu.	Nie	tylko	zostaje	usunięty	obumarły	
naskórek,	 ale	 także	 mikro-	 i	 makroelementy	 łatwiej		
i	 szybciej	 wnikają	 w	 wewnętrzne	 warstwy	 naskórka.	
Peeling	uaktywnia	procesy	zachodzące	w	poszczególnych	
warstwach	skóry,	poprawiając	jej	funkcjonowanie.	

Skóra	staje	się:
•	 	Oczyszczona	 poprzez	 delikatne	 usuwanie	

obumarłego	naskórka
•	 	Gładka,	dobrze	ukrwiona,	zdrowa,	poprzez	

jej	aktywację	
•	 	Odświeżona,	wypielęgnowana,	miękka	

i	piękna.	

Dostępne w opakowaniu 0,5 kg

Krem miodowy, 100 ml
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do sauny
Akcesoria

•		 		CeBer
Ceber	 o	 pojemności	 4L	 ułatwia	 dozowanie	
wody	 w	 saunie.	 Wykonany	 z	 jasnego	 drewna		
z	wymiennym	wkładem	plastikowym.	

•		 	ChOChLA
Drewniana	 chochla	 do	 polewania	 kamieni		
w	saunie.	

•		 	hIGrO-terMOMetr
Dwufunkcyjne	 urządzenie	 w	 drewnianej	
obudowie	mierzące	dwa	podstawowe	parametry	
w	 saunie,	 tj.	 temperaturę	 i	 wilgotność.	 higro-
termometr	należy	zawiesić	na	ścianie	w	kabinie	
sauny.
Zakres	pomiaru:
termometr	:	0	-	120	°C
higrometr:	0	-	100	%

•		 	KLePSyDrA
Obrotowe	 przydatne	 urządzenie	 do	 pomiaru	
czasu	przebywania	w	saunie.	
Obudowa	 wykonana	 jest	 z	 jasnego	 drewna.	
Odmierzany	czas	to	ok.	15	min.
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