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POMEGRANATE FUSION

Een klassieke frisse en fruitige geur welke 

een frisse en speelse atmosfeer creëert.

Een opgewekt gevoel wordt gecreëerd 

door tonen van rijpe granaatappel 

vermengd met verfrissende tonen van 

citroen, lemon en mandarijn.

Warmte is toegevoegd door een vleugje 

gember om een uitnodigend en pittig 

gevoel.

Werkt goed tegen rooklucht.
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SPARKLING LIME

Deze frisse geur is speciaal ontwikkeld om
de strijd aan te gaan met agressieve
vuilnislucht. De formule levert een
uitstekende stankeliminatie en laat een
heerlijke lime geur met tonen van
watermeloen, viooltjes en pruim achter.

Voor gebruik in ruimtes waar vuilnis wordt

opgeslagen en vuilnisstortkokers.
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CLEAN COTTON

De essentie van schoon en fris worden 

overgebracht door fruitig citroen, 

verkwikkende aldehydes en bruisende 

ozon tonen die worden versterkt bij 

geruststellende bloem nuances en romige 

muskus.
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SPRING FRESH

Weelderige waterige groene tonen die 

toegevoegd zijn met de aroma van een 

prachtige lelie die ondersteunt worden 

door poederachtige aspecten en 

subtiele muskus. Tonen van rode appel 

en sappige peer voegen een 

sprankelende frisheid toe.

Voor gebruik op toiletgroepen.
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TIDAL WAVE

Een levendige fusie van sinaasappel en 

knapperig groen opent tot een zeer 

aangename witte bloemenzee en lelie-

van-dalen. Zachte sandelhout en muskus 

voegen een extra dimensie en weelde toe 

aan deze geur.
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WATERFALL

De combinatie van bruisende citrus en 

luchtige aldehyde tonen modernisering het 

klassieke hart van de poederachtige 

viooltjes en roept de herinnering op van 

een warme bries die de geur van bloesem 

op een zomer namiddag met zich 

meedraagt.
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