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DESIGNERS GEUR COLLECTIE

Christophe Laudamiel

Christophe Laudamiel
Meester parfumdesigner verantwoordelijk voor
Ambercombe&Fitch “Fierce”, Clinique succesgeuren,
Tommy Hilfiger en vele Wereldsterren geuren zoals
Beyoncé, Enrique Iglesias.

Raymond Matts
Meester parfumdesigner verantwoordelijk voor
Ambercombe&Fitch “New York”, Clinique
succesgeuren en Tommy Hilfiger. Zij werken alleen
met de top parfumhuizen van de wereld zoals
Firmenich en IFF.
Zij creëren op
maat Matts
gemaakte geuren voor (een
Raymond
mooie) merkbeleving zoals Ambercombe & Fitch,
Sketchers, Adidas, Samsung en Skoda.

Raymond Matts

De geuren voldoen aan de hoogste standaards en
voldoen uiteraard aan de strikte landelijke
veIligheidswetten.

HERKOMST GEURCOLLECTIE
Firmenich is het grootste particuliere geur- en smaakbedrijf
ter wereld. Firmenich vindt haar oorsprong in Geneve in
1895. Het bedrijf is verantwoordelijk voor succesvolle
parfums zoals Chanel, Tommy Hilfiger, Abercombe & Fitch en
Clinique;
In 2019 ontving Firmenich ‘The Most Sustainable Company
in the Flavour and Fragrances Industry award’ door World
Finance magazine . Haar hoogste doel is een betere en
groenere wereld. Firmenich streeft er naar om elke dag het
juiste te doen voor de wereld, de gemeenschap en het
bedrijfsleven;
Firmenich heeft 125 jaar ervaring, heeft meer dan 1.950
patenten, meer dan 35 awards voor research and
development inclusief een Nobelprijs voor Scheikunde op
haar naam;
Alle geuren (natuur-identiek en natuurlijk) voldoen aan de
hoogste standaards en voldoen uiteraard aan de strikte
landelijke veiligheidswetten.

GEUREN EN HUN UITWERKING

• Dat komkommergeur de ruimte gevoelsmatig groter en groener maakt?
• Dat mandarijn je zelfvertrouwen geeft en helpt bij onrustige slaap en
depressieve gevoelens?
• Dat van lavendel de hedendaagse aspirine is gemaakt?
• Dat citrusgeuren ons in een betere stemming brengen?
• Dat cedergeur ervoor zorgt dat men meer van elkaar kan hebben?
• Dat sandelhout spanningen weg haalt?
• Dat rozengeur harmonie en creativiteit brengt?
• Dat citroengras helpt bij rouw?
• Dat Eucalyptus en Tea Tree ons beschermd tegen virussen en bacteriën?
• Citroengeur je concentratievermogen en de lucht om ons heen zuivert
• Dat bamboegeur een ruimte zuivert?
• Dat pepermuntgeur je hersenen tijdelijk meer capaciteit geeft?
• Dat appelgeur je minder nerveus maakt?
•Dat eucalyptus de geur transpiratie geur maskeert en de bacteriën die
zorgen voor deze geur doodt?
• Jasmijn staat bekend om haar zeer sterk antidepressiva?
• Lelie-van-dalen het hart positief kan beïnvloeden en je geheugen kan
versterken?

GEWENST EFFECT EN WELKE BESTANDSDELEN
RUSTGEVEND EN KALMEREND:
• Sandelhout (neemt spanningen weg, geeft rust aan de hersenen)
• Cederhout (men kan meer van elkaar hebben)
• Bergamot(mini sinaasappel, verfrist, reiniger atmosfeer)
• Lavendel (stress-reducerend)
• Appel (maakt minder nerveus, verminderd angstgevoelens)
STIMULEREND EN VERFRISSEND:
• Citrusgeuren(werken opbeurend en zuiveren de lucht om ons heen)
• Tijm (nerveuze vermoeidheid verlichtend)
• Salie (immuum-versterkend en humeur-verbeterend)
• Dennennaalden (verfrist en motiveert)
• Bamboe (zuivert een ruimte)
• Komkommer (maakt de omgeving groener en groter)
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PRIMARY COLLECTION

A PERFECT DAY
Tonen van water, citrus en fris groen
versterken het lavendelakkoord.
Lavendel werkt ontspannend en stressreducerend. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat het verspreiden van
geuren zoals lavendel stemmingen kunnen
reguleren en stress kunnen verminderen.
Citrusgeur verhoogt het
uithoudingsvermogen, stimuleert positief en
brengt mensen in een betere stemming.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH AROMATIC

CASUAL
CLASSIC
MASCULINE
MASKING
PEACEFUL
RELAXING

AFRICAN AMBER
Sandelhout met mandarijn. Complex en
mysterieus
met een vleugje vanille.
Mandarijn geeft ons zelfvertrouwen, verfrist
en stimuleert. Mandarijn geeft ons een
gelukkig gevoel (aan kinderen of aan ons
innerlijke kind).
Vanille geeft ons een goed gevoel.

CLASSIC
MYSTERIOUS
SOPHISTICATED
WARM

AMBROSIA
Designed by Raymond Matts

Een moderne frisse en fruitige geur dat een
uitnodigende en vriendelijke atmosfeer.
Een fris gevoel wordt gecreëerd door de tonen
van fris geplukte appels gewikkeld in groene
noten en bladeren. Fresia zorgt voor een aroma
van een tuinbloem in bloei. Een zachte en
warme aura van sandelhout, patchouli en
cederhout worden afgerond met een vleugje van
vanille.

Appel elimineert stanklucht en maakt ons minder
nerveus en angstig.
Patchouli kalmeert de ademhaling en maakt je
rustiger.
Freesia werkt kalmerend en opbeurend.
Vanille maakt ons vrolijker en geeft een warm en
behaaglijk gevoel.
Sandelhout haalt spanningen weg en geeft en
rust in de hersenschors.
Cederhout zorgt ervoor dat we meer van elkaar
kunnen hebben.
COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

BOLD
FRIENDLY
CASUAL HEALTHY
CRISP MASKING
FRESH

BOUTIQUE NOIR
De klassieke geur van droog hout creëert
een informeel en vrijmoedige gevoel.
Een mannelijke en lichtelijk industrieel
gevoel wordt gecreëerd peper versterkte
mango tonen gecombineerd met de
aardse en muskachtige aroma van leer.
De toevoeging van nat hout geeft een
gevoel van verfijning en warmte.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

DRY WOODS

BOLD
CASUAL
CLASSIC
MASCULINE
OUTDOORSY
WARM

CHRISTMAS TREE
Een klassieke kerstgeur dat een frisse en
feestelijke atmosfeer creëert.
Verfrissende tonen van witte den en
berken roepen de geur van de
feestdagen op.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

SEASONAL

CLASSIC
FRESH
CASUAL
NATURAL
INVIGORATING
OUTDOORSY

CITRUS BLOSSOM
Een klassieke geur van fris water creëert
een ongedwongen en vriendelijke
omgeving.
Een fris gevoel wordt gecreëerd met
tonen van bergamot gebalanceerd met
waterachtige ozon tonen.
Samen zorgen deze tonen voor een
dauwachtige effect aan de zachte
bloemgeur van de lelie-van-dalen.
Muskus en kostbaar hout brengen een
zachte warmte aan deze aanstekelijke
levendige geur.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH WATER

CASUAL
CLASSIC
FRESH
FRIENDLY
RELAXING
WARM

CITRUS HIGH 2.0
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne, frisse en fruitige geur dat
een verfrissend schoon citrus bouquet
gevoel geeft.
Een gezond en verfrissend gevoel wordt
gecreëerd door een complexe mix van
citrus tonen vermengd met groene tonen,
Nuances van verse bloemtonen en warme
kruiden zijn toegevoegd aan deze geur.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

BOLD
BRIGHT
CLEAN
CRISP
FRESH
HEALTHY

CRISP BREEZE
Designed by Raymond Matts

Een moderne verfrissende watergeur dat een
energieke atmosfeer creëert.
Met munt, pijnboom(grove den), cederhout en
frisse grapefruit.
Verfrissend en geeft energie.
Grapefruit werkt tegen stress en vermoeidheid.
Munt geeft je hersenen tijdelijk meer capaciteit.
Cederhout haalt spanningen weg.
Grove Den brengt een zuiverende en
vriendelijke sfeer in de omgeving. Reinigend en
stimulerend. Verfrist en motiveert.
AIRY
BRIGHT
CRISP
FRESH
COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH WATER

INVIGORATING
MODERN
NATURAL
OUTDOORSY

CUCUMBER MINT
Een aromatisch mengsel van waterrijke
komkommer en verse muntblaadjes,
gecomplementeerd door fruitige meloen,
waterlelie en jasmijn.
Komkommer: Onderzoeken hebben
aangetoond dat komkommergeuren een
ruimte groener en opener doen lijken.
Munt geeft je hersenen tijdelijk meer
capaciteit.
Jasmijn is een sterke antidepressiva.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH WATER

AIRY
CLASSIC
FRESH
FRIENDLY
HEALTHY
PEACEFUL
PLAYFUL

FIG
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne frisse groene geur welke
een frisse elegantie gecreëerd in elke
gewenste omgeving.
Een opwekkend gevoel wordt gecreëerd
met koele tonen van vijgenbladeren en de
weelderigheid van verse vijgen.
De nobele vijgenplant is versterkt met
warme tonen van wit sandelhout, zachte
blank hout en een lichte amberhars.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH GREEN

BOLD
CLASSIC
FRESH
FRIENDLY
SOPHISTICATED
WARM

FRESH CLEAN 2.0
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke frisse en schone geur dat
een vrijmoedige en ongedwongen
atmosfeer creëert.

Een schoon en gezond gevoel wordt
gecreëerd door een frisse lucht accent
vermengd met heldere tonen van zoete
sinaasappel en verfrissende kamperfoelie.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

SOFT FLORAL

BOLD
CASUAL
CLEAN
FRESH
HEALTHY
HYGIENIC

FRESH COTTON
Een klassieke zachte geur dat een schoon
en vriendelijke omgeving creëert.
De geur van pas gewassen linnengoed
met subtiele amandelhints. Schoon, zacht
en kalmerend.
Amandeltonen zijn erg populair. Ze zijn
verjongerend waardoor de geur een
gezellige en troostend gevoel geeft.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

SOFT FLORAL

CLEAN
FRESH
FRIENDLY
HEALTHY
RELAXING

FRESH WATER
Een klassieke frisse en fruitige zachte geur
dat een frisse en ontspannende omgeving
creëert.
Het verfrissende gevoel wordt gecreëerd
door tonen van aloë en knapperige
dauwachtige groene tonen. Een groene
bloemtoon van lelie-van-dalen zorgt ervoor
dat deze geur een subtiel comfortabel
gevoel geeft.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

AIRY
CLASSIC
CLEAN
FRESH
HEALTHY
PEACEFUL
RELAXING

GINGER LI LY
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne frisse bloemengeur dat een
omgeving creëert dat verfrissend en

vernieuwd werkt.
Een natuurlijk en speels gevoel wordt
gecreëerd met zoete en betoverende
bloementonen van een lelie versterkt met

een natte dauw accoord.
De luchtige natuurlijke bloemtonen van
witte magnolia en Laelia orchidee
ontwikkelt zich rondom deze plezierige

geur.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL FRESH

AIRY
FRESH
NATURAL
OUTDOORSY
PLAYFUL

GRAPEFRUIT FRESH
Deze opwekkende geur is ontworpen om
te gebruiken in omgevingen die te kampen
hebben met lastige luchten van vuilnis.
De krachtige grapefruit geur wordt goed in
evenwicht gehouden door knapperige
watermeloen en tonen van bessen,
aardbeien frambozen.

Voor gebruik in vuilnis opslagruimtes en
afval stortplaatsen.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

TRASH MOC

RADIANT
SUNNY
BOLD
CRISP
REVITALIZING
CHEERFUL

GREEN CEDAR
Designed by Christophe Laudamiel

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

PET MOC

Houtige mix van cederhout, groene appel en
Middellandse Zee Den verschaft een outdoorgevoel met een fris avontuur.
Modern, fris, casual, natuurlijk, verkwikkend,
gevoel van outdoor.
Een moderne houtgeur welke een fris outdoor
atmosfeer creëert. Het aardse gevoel van
outdoor wordt versterkt door de natuurlijke
geur van cederhout. Groene appeltonen en
gebladerte samen met Middellandse Zee den
voegen een extra fris en kraakhelder geheel
toe.
Cederhout haalt spanningen weg.
Den brengt een zuiverende en vriendelijke
sfeer in de
omgeving. Reinigend en stimulerend. Verfrist
en motiveert.
Groene appel haalt angstgevoelens weg
MODERN
FRESH
CASUAL
NATURAL
INVIGORATING
OUTDOORSY

GREEN ESCAPE
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne frisse en groene geur dat
een weelderige gevoel van landschappen
buitenhuis creëert.
Een verfrissend outdoor gevoel wordt
gecreëerd door weelderige groene
accenten en de combinatie met
dauwachtige bloemknoppen met een frisse
lucht accent.
Vleugjes van citrus tonen voegen
helderheid. Zacht hout voegt een warm
gevoel toe.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH GREEN

BRIGHT
CRISP
FRESH
OUTDOORSY

GREEN TEA
Designed by Christophe Laudamiel

De bloemige tonen van jasmijn, lelietjes-van-dalen en
roos zorgen voor het kenmerkende theearoma, dat
wordt verlicht door de frisheid van citroen, sinaasappel
en zwarte aalbes. Een zachte, ongedwongen geur wat
een vredige en ontspannende sfeer creëert.

Citroen zuivert de lucht om ons heen. Het is fris en
verheldert de gedachten. Voor betere werkprestaties.
Citroen blijft niet langer hangen en verzacht andere
geuren.
Sinaasappel monteert ons op en werkt ontspannend bij
nervositeit en stress. Sinaasappel werkt als een antidepressiva.
Citrusgeuren zorgen voor een betere en langere
concentratie.
Rozenolie brengt harmonie en creativiteit. Vermindert
stressgevoelens.
Zwarte aalbes werkt tegen chronische vermoeidheid,
stress, geestelijke en fysieke belasting.
COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

SOFT FLORAL

NATURAL CASUAL
PEACEFUL FRESH
RELAXING

HONEYSUCKLE JASMINE
Een klassieke bloemengeur dat een fris en
vriendelijke atmosfeer creëert.
Een rijkelijke bloemachtige mix van
sappige en zoete kamperfoelie
gecombineerd met bloemtonen van
jasmijn, bloesem en gracieuze narcis.
Zachte sensueel blank hout en subtiele
tonen van vanille maken deze geur
compleet.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL CLASSIC

BRIGHT
CLASSIC
FEMININE
FRESH
FRIENDLY

ICED PINA COLADA
Een klassiek tropisch drankje dat een
speels en tropische atmosfeer creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door een mix van sappige ananas en
romige kokosnoot tonen versterkt met
fruitige accenten van zoete perzik, papaya
en tropisch fruit.
Een waar zomervakantiegevoel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

GOURMAND

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PLAYFUL
YOUTHFUL

JASMINE
Een klassieke bloemengeur welke een
vriendelijke en vredige atmosfeer creëert.
Een natuurlijk en ontspannen gevoel wordt
gecreëerd door een aantrekkelijke tonen
van nachtelijk bloemende jasmijn welke
wordt gecomplementeerd met knapperige
groene tonen van klimop bladeren en
wordt verzacht met witte muskus.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL CLASSIC

CLASSIC
FEMININE
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL

JUICY PEACH
Een klassieke fruitige geur welke een
vriendelijke en vredige atmosfeer creëert.
Een fris en speels gevoel wordt gecreëerd
door aantrekkelijke tonen van sappige
perzik gecomplementeerd met frisse citrus
tonen van roze grapefruit en opwekkende
tonen van witte thee.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

CASUAL
CLASSIC
FRESH
FRIENDLY
PLAYFUL
VIBRANT

LAVENDER FIELDS
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke frisse aromatische geur dat
een natuurlijke en ontspannende
atmosfeer creëert.
Echte lavendel uit de Provence gemixed
met lavendelolie.

Plezierig natuurlijk en rustgevend met
frisse citrustonen en zachte tonen van
hout.
Lavendel werkt stress-reducerend.
Citrusgeuren brengen ons direct in een
betere stemming.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH AROMATIC

AIRY
BRIGHT
INVIGORATING
NATURAL
PEACEFUL
RELAXING

LEATHER SMOOTH
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne droge houtgeur dat een
ongedwongen toch elegante atmosfeer
creëert.
Het frisse gevoel wordt gecreëerd door de
beste leersoorten uit Spanje en Italië met
een vleugje van echte mimosa en geeft de
geur souplesse en teerheid. De donkere
extract van Indian Mimosa geeft de geur
een pluisachtige bloemen geheel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

DRY WOODS

BOLD
CASUAL
LUXURIOUS
MODERN
RELAXING
WARM

LEMONGRASS GINGER
Een frisse bloemengeur dat een
verfrissende atmosfeer.
Tonen van water, citrus en fris groen
versterken het lavendelakkoord
en geven deze aromatische melange een
rijke en robuuste signatuur. Een bruisende
melange met de sprankelende frisheid van
gember en mandarijn, die wordt
gecomplementeerd door citroengras,
verbena en een vleugje warme specerijen.
Mandarijn geeft ons meer zelfvertrouwen.
Citroengras werkt troostend bij rouw.
Gember helpt bij vermoeidheid en maakt
ons creatiever

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL FRESH

BRIGHT
CRISP
FRESH
INVIGORATING
NATURAL

LIME BLOSSOM
Een klassieke bloemengeur welke een
vrijmoedig en fris atmosfeer.
Een plezierig fris gevoel wordt gecreëerd
door tonen van citroen, lemon en fruitige
rode appel.

Ongedwongen elegantie en diepte wordt
verzorgd door bloem tonen van jasmijn,
viooltjes en de warme accenten van rozen
en kruidnagel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL CLASSIC

BOLD
CLASSIC
CLEAN
FRESH
MASKING

LOTUS FLOWER
Een klassieke bloemengeur welke een lucht
en kalmerende omgeving creëert.
Een verfrissende, zuivere geur van
lotusbloesem, lelietjes
van dalen en groene klimop met een vleugje
ceder. Brengt kalmte in de omgeving.
Lotusbloem geeft innerlijke rust.
Lelietjes-van-delen sterken het geheugen.
Cederhout kalmeert de ademhaling en zorgt
dat we meer van elkaar kunnen hebben.

AIRY
CASUAL
CLASSIC
FEMININE
PLAYFUL

MAGIC GARDEN
Designed by Raymond Matts

Een fijne bloemen geur de het gevoel van
een voorjaarstuin in bloei creëert. De tonen
van fris water, lelie-van-dalen, jasmijn en
dauw geven een effect van prachtige
bloemen die in de lucht drijven.
Jasmijn is een sterke antidepressiva,
rustgevend en verdrijft angst. Jasmijn geeft
ook zelfvertrouwen; doorbreekt emotionele
geslotenheid.
Lelie-van-Dalen versterkt het geheugen.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL FRESH

AIRY
BRIGHT
FEMININE
MODERN
NATURAL

MANDARIN ZEST

Een frisse citrus geur welke een
geestverheffende en energieke omgeving
creëert.
Citrusgeuren stimuleren mensen positief
stimuleren en brengt hen in een betere
stemming. Deze heerlijke citrusgeur van
Siciliaanse mandarijnen, gecombineerd met
een subtiel fruitig akkoord van appel, perzik en
suikermeloen, zorgt voor een heerlijk aroma.
Zachte groene tonen van water en lelietjesvan-dalen vormen een perfecte balans met de
signatuur van rinse citrus, terwijl tere
sinaasappelbloesem zachtheid toevoegt.

Designed by Raymond Matts

.
COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH CITRUS

Citrusgeuren brengen ons direct in een betere
stemming.
Mandarijnen maken ons vrolijk en geeft ons
zelfvertrouwen.
Appel maakt ons minder nerveus/angstig.
Lelie-van-Dalen versterkt ons geheugen en
werkt .antidepressief.
BOLD
BRIGHT
CLASSIC

CLEAN
FRESH
HEALTHY

MARINE FRESH
De vriendelijke, vredige en verfrissende
geur van de oceaan versterkt door
bergamot. Een warm en vredig gevoel is
toegevoegd door helmgras, bergamot en
zachte tonen van cederhout.
Cederhout haalt spanningen en angst
weg.
Bergamot verfrist, reinigt de atmosfeer en
is stemmingverbeterend.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

ORIENTAL WOODY

FRESH
FRIENDLY
PEACEFUL
WARM

MARINE SAWGRASS
Designed by Raymond Matts

Een huiselijke zachte toch frisse geur die doet
denken aan buiten, hierin zijn accenten van
Lelietjes van dalen te vinden en in de basis de
robuuste cederhout verzacht door muskus en
vanille. De geur opent met frisse groene tonen
vermengd met accenten van water en de zee die
de zachte, bloemige ondertonen van jasmijn en
lelietjes-van-dalen naar voren halen. Aromatische
tonen geven een licht robuuste diepte die leidt naar
cederhout. Het geheel wordt verzacht door warme
accenten van muskus- en vanilleaccenten.
Jasmijn staat bekend om haar zeer sterk
antidepressiva.
Lelie-van-dalen Veel medicijnen bevatten lelietjevan-dalen, omdat het de werking van het hart
positief kan beïnvloeden. Bovendien schijnt de
bloem je geheugen te versterken.
Amber werkt opwekkend/bevorderend voor de
brein.
Muskus is een bestandsdeel die geuren versterkt
als geen ander.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH AROMATIC

BRIGHT
CLASSIC
FRIENDLY

MASCULINE
OUTDOORSY
WARM

MARSALA
Designed by Raymond Matts

Een moderne, warme, jeugdige en vriendelijke
geur welke een aantrekkelijke en
onweerstaanbaar ontvangst creëert. Luxe
noten van amber, tonkabonen, vanille en
guaiac hout zorgen voor een gerookte noot
effect. Tonen van freesia, groene aarde, lelievan-dalen en nootmuskaat voegen een
nuance van verlicht gevoel toe.
Vanille maakt ons vrolijker en geeft een warm
en behaaglijk gevoel.
Amber brengt de brein in balans en werkt
tegen angsten.
Fresia werkt kalmerend en opbeurend.
Lelietjes-van-delen sterken het geheugen.
Nootmuskaat werkt bij tegen stress en
depressiviteit.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

ORIENTAL

ADDICTIVE
ELEGANT
FRIENDLY
LUXURIOUS

MODERN
MYSTERIOUS
WARM
YOUTHFUL

MINT ENERGY
Designed by Christophe Laudamiel

Een frisse aromatische geur dat een energieke
en verfrissende omgeving creëert.
Een energiek gevoel wordt gecreëerd door
tonen van pepermunt olie die worden
versterkt door opfrissende zee den en
wintergreen oliën.
De toevoeging van frisse bergamot, een
vleugje van jonge groene hazelnoot sap
tezamen met tonen van groene appel
maken deze geur helemaal compleet.

COLLECTION

PRIMARY + WELLNESS

FAMILY

FRESH AROMATIC

BRIGHT
CLASSIC
FRIENDLY
CRISP
INVIGORATING
VIBRANT

MOJITO
Een frisse fruitige geur welke een frisse en
speelse atmosfeer creëert.
Het verfrissende gevoel wordt gecreëerd
door een citrus medley van lemon en
citroen tonen vermengd met sprankelende
noten van muntbladeren. Een extra
frisheid wordt toegevoegd door vleugjes
van groene appel afgerond met de diepte
van warm hout.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

CASUAL
CRISP
FRESH
PLAYFUL
YOUTHFUL

OPTIMISM
Een frisse en fruitige geur welke een
ongedwongen en ontspannen atmosfeer
creëert.
Natuurlijke en aardse citroengras tonen in
een combinatie met een bloemenakkoord
van kleurige pioenroos en lotusbloesem.
Subtiele hints van salie en sandelhout
geven een kalmerende warmte.
Citroengras werkt bij troostend bij rouw.
Salie werkt immuum-versterkend en
humeur–verbeterend.
Sandelhout haalt spanningen weg.

BOLD
CASUAL
INVIGORATING
PLAYFUL
RELAXING
WARM

OUDH AURA
Designed by Christophe Laudamiel

Een houtgeur welke een elegante en
warme omgeving creëert.
Een mysterieus en exotisch gevoel wordt
gecreëerd door tonen van Oudh
(Agarwood), onderstreept door ander
exotisch doch duurzame hout extracten
met een splinter van verhelderende
bergamot, saffraan en Bulgaarse Roos
voor de frisheid afgerond met een
vleugje patchouli, mos en sandelhout
voor een sensueel gevoel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

WOODY

BOLD
ELEGANT
MYSTERIOUS

RELAXING
SOPHISTICATED
WARM

PATCHOULI
Een klassieke mosachtige geur creëert een
elegante en vredige atmosfeer.
Patchouli tonen vermengd met warme sandelhout
en vanille. Een complexe en vriendelijke geur.
Een opfrissend gevoel wordt gecreërd door de
muntachtige tonen van patchouli en wordt
gebalanceerd door warme tonen van sandelhout en
zoete vanille.
Patchouli kalmeert onze ademhaling en staat
bekend om angst, slaaploosheid en spanning te
verminderen. Ook is pathouli opbeurend voor de
geest.
Vanille maakt ons vrolijker en geeft een warm en
behaaglijk gevoel.
Sandelhout geeft rust aan de hersenen.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

MOSSY WOODS

CLASSIC
ELEGANT
FRIENDLY
MYSTERIOUS

OUTDOORSY
PEACEFUL
SOPHISTICATED
WARM

PINK GRAPEFRUIT
Een frisse citrus geur welke een frisse en
vriendelijke atmosfeer.

Een helder en vriendelijk gevoel wordt
gecreëerd door opfrissende tonen van rijpe
grapefruit en sinaasappel gepaard met fruitige
perzik en rode bessen nuances. De geur wordt
verder gezoet met bloemtonen van
Osmanthus(heester), viooltjes en lelie-vandalen.
Sinaasappel monteert ons op, verfrist en werkt
antiseptisch.
Grapefruit werkt tegen stress en vermoeidheid.
Anti-depressiva.
Lelie-van-Dalen versterkt het geheugen

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH CITRUS

BOLD
BRIGHT
CLEAN
FRESH

FRIENDLY
MASKING
YOUTHFUL

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.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

BRIGHT
CRISP
INVIGORATING
MASKING
PLAYFUL
VIBRANT

POWDER ROOM
Een klassieke oriëntale houtgeur welke een
frisse en schone omgeving creëert.
Een fris en schoon gevoel wordt gecreëerd
door een klassieke babypoeder accent
gecombineerd met verfrissende bloemtonen
van lelie-van-dalen.
Dit is ontwikkeld in een aromatische mix van
Franse Lavendel, bergamot en een lichtelijke
spoor van salie en voorziet in een ontspannen
en vredig gevoel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

ORIENTAL WOODY

CLASSIC
CLEAN
FEMININE
FRESH

FRIENDLY
HYGIENIC
PEACEFUL
WARM

REFRESHING LAVENDER
Een klassieke oriëntale houtgeur welke een
kalmerende en vredige omgeving creëert.
De geuren van Franse Lavendel, bergamot en
salie creëren samen een kalmerende en
vredige omgeving. Lavendel is bekend om zijn
ontspannende, aroma therapeutische
eigenschappen.
Lavendel werkt stress-reducerend.
Bergamot(mini sinaasappel) verfrist en reinigt
de atmosfeer.
Salie werkt immuun versterkend en humeur
verbeterend.
CASUAL
CLASSIC
FRESH
PLAYFUL
RELAXING
WARM

SAWGRASS
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke frisse en aromatische geur
welke een ongedwongen en outdoor
gevoel.
Een opfrissend gevoel wordt gecreëerd
door tonen van citroengras om de
zintuigen te verjongeren en wordt verder
versterkt door bloemtonen van roos om
vitaliteit te brengen.
Een vleugje warme noten van
sandelhout geeft een diepte aan het
ongedwongen en uitnodigende gevoel.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH AROMATIC

CASUAL
FRESH
OUTDOORSY
VIBRANT

SIENNA
Designed by Raymond Matts

Een moderne oriëntale geur welke een
luxueuze en uitnodigende atmosfeer creëert.

Een warm en elegante gevoel wordt
gecreëerd door Tahitiaanse vanille en vanille
bourbon extract geaccentueerd met een
vleugje rum voor een mysterieus gevoel.
Tonen van Davana (kruid die positief denken
stimuleert) eucalyptus blad en kamperfoelie
voegen frisheid toe. Een vleugje zacht blank
hout rondt deze zeer verslavende geur af.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

ORIENTAL

ADDICTIVE
ELEGANT
LUXURIOUS
MODERN
MYSTERIOUS
WARM

SOOTHING VANILLA
Een klassieke oriëntale geur welke een
ongedwongen en ontspannen atmosfeer
creëert.
Een warm en rustgevend gevoel wordt
gecreëerd door rijke, zoete en warme
tonen van vanille.
Een accent van verkoelende
aromatische tonen en een vleugje
bloemen voegt een diepte toe aan deze
rustgevende en bekende geur.

CASUAL
PLAYFUL
PEACEFUL
RELAXING
WARM

SPA EUCA LYPTUS
Een frisse en aromatische geur creëert een
natuurlijk en levendig gevoel.
Een dauwachtige melange van watermeloen
en lelietjes-van-dalen in een balans met
medicinale eucalyptus voor een rustige en
therapeutische geur. Subtiele hints
van sandelhout versterken het ontspannende
karakter.
Eucalyptus werkt antiseptisch. Doodt zweet
bacteriën en maskeert vieze geur; longen en
urinewegen versterkend, sterk pijnverdovend,
insecten verdrijvend, tegen hoge bloeddruk,
krampstillend en anti-reumatisch

COLLECTION

PRIMARY + WELLNESS

FAMILY

FRESH AROMATIC

CRISP
FRIENDLY
NATURAL
RELAXING
VIBRANT
YOUTHFUL

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.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

TRASH MOC

BRIGHT
ENERGETIC
HYGIENIC
VIBRANT
BOLD
FRESH

SPRING CHERRY BLOSSOM
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne frisse bloemengeur welke
een vriendelijke en uitnodigende
atmosfeer.
Een fris lente gevoel wordt gecreëerd
door tonen van bloeiende kersen bloesem
welke een idee geven van witte en roze
bloemblaadjes die in de lucht zweven.
De toevoeging van een vleugje natuurlijke
magnolia en de witte onschuld van lelievan-dalen verzorgen een zachte en
delicate omhelzing.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL FRESH

BRIGHT
FRESH
FRIENDLY
MODERN
PLAYFUL

SUNSHINE
Designed by Raymond Matts

Een moderne frisse citrus geur welke een
stralende en vriendelijke atmosfeer creëert.
Een gevoel van een explosie van zonnestralen
wordt gecreëerd door enerverende tonen van
pink grapefruit, bergamot en citroen. De
combinatie van rabarber en een lichte nuance
van waterlelie worden gecompleteerd met de
frisheid van koriander. Allen worden op de
achtergrond aangevuld met cederhout, amber en
licht hout.
Grapefruit werkt tegen stress en vermoeidheid.
Citroen monteert ons op.
Hout geeft rust in onze hersenen.
Bergamot verfrist de atmosfeer en verbetert de
stemming.
Amber brengt de brein in balans en werkt tegen
angsten.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH CITRUS

ADDICTIVE
AIRY
BRIGHT
CASUAL

FRESH
FRIENDLY
MODERN
PLAYFUL

TEA TREE EUCA LYPTUS
Deze opfrissende en reinigende geur
creëert een beschermende en veilige
omgeving geven uw gasten geruststelling
en kalmte.
De aromatische frisse koelheid van munt

gecombined met de geneeskundige aroma
van Tea Tree versterkt de opwekkende
tonen van Eucalyptus essentiële olie en
ronden het af met de vertrouwde geur van

lelie-van-dalen. Adem diep in en voel de
kalmte.

COLLECTION

PRIMARY + WELLNESS

FAMILY

AROMATIC

FAMILIAR
CLEAN
FRESH
INVIGORATING

TUSCAN ROSE
Designed by Raymond Matts

Een moderne interpretatie van een
tijdloze roos.
De klassieke dauwachtige geur van verse
rozen komen tot leven door sprankelende
nuances van citroen, groen gebladerte en
de frisheid van appel.
Viooltjes zorgen voor een natuurlijk
luchtige bloemengeur verwarmd met

druifhout en zacht blank hout.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL CLASSIC

CLASSIC
ELEGANT
FEMININE

ROMANTIC
SOPHISTICATED
YOUTHFUL

VERBENA PROVENCE
Designed by Raymond Matts

Een moderne frisse citrus geur welke een
levendige en jeugdige atmosfeer creëert.
Deze Verbana is vermengd met
activerende frisheid van citrus tonen van
citroen en mandarijn en verkwikkend
met de verkoelende sensatie van cypres
en pepermunt.
Allen worden versterkt met de bloemen
ambiance van ster jasmijn, geranium en
neroli tezamen met een vleugje groene
frisheid van galbanumhars met een
ondertoon van dennen en de warmte van
amber ronden deze geur af.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH CITRUS

BRIGHT
CRISP
MODERN

PLAYFUL
SOPHISTICATED
YOUTHFUL

VERBENA TEA
Een fris en fruitige geur creëert een
welkome en jeugdige atmosfeer.
Een sprankelend en fris gevoel wordt
gecreëerd door een citrus bouquet van
citroen en aromatische bergamot.
Rustgevende tonen van witte thee geven
een relaxte balans. Vleugjes va pure
fresia en zachte muskus ronden deze
zuiverende geur af.
- Ontspannend
- Tegen hoofdpijn
- Tegen depressiviteit
- Goed voor herstel na ziekte

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FRESH FRUITY

BRIGHT
NATURAL
CRISP
PEACEFUL
HEALTHY RELAXING

WHITE TEA FUSION
Designed by Christophe Laudamiel

Een frisse geur dat een welkome en
elegante
atmosfeer
creëert. Het
vriendelijke gevoel wordt gecreëerd door
een nobele en zilvere tonen van witte thee
en verder zacht hout toegevoegd. Een
helderheid is toegevoegd door een citrus
mix van bergamot, bittere sinaasappel,
citroen en een vleugje van gember.
Bloemerige frisse tonen van fresia, wilde
roos, pioenroos en tijm complementeren
de aromatische geur,

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

FLORAL FRESH

CASUAL
CLASSIC
ELEGANT

FRESH
FRIENDLY

WOOD BLONDE
Designed by Christophe Laudamiel

Een zachte geur van lichtgekleurde
houtsoorten zoals berkenhout en jong loof,
zongedroogd drijfhout, lichtgekleurde
orriswortels en romig Australisch
sandelhout. De warme en zachte houtgeur
zorgt voor een welkome en vriendelijke
omgeving.
Sandelhout haalt spanningen weg en
geeft en rust in de hersenschors

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

WOODY

CLEAN
FRIENDLY
MODERN
MYSTERIOUS
RELAXING

WOODLANDS
Een mosachtige geur van bos welke een
verkwikkende en opwekkend outdoor
gevoel geeft.
Een verkoelend en schoon gevoel wordt
gecreëerd door tonen van eeuwig groen
en knisperende dennennaalden.
De toevoeging van onlangs ontsproten
saliekruiden geven deze geur een
opbeurende aanvullende stimulans.

COLLECTION

PRIMARY

FAMILY

MOSSY WOODS

FRESH
FRIENDLY
INVIGORATING
OUTDOORSY
RELAXING
VIBRANT

HYGIENE+ COLLECTION

CITRUS & SAGE
Vlucht naar een Italiaanse boomgaard en
te relaxen op een zonovergoten patio.
Citrus en Sage zal een fris en serene sfeer
creëren waar het ook wordt aangezet.
De geur legt het frisse gepassioneerde
effect vast van rijpe citroenen uit Italië en
Florida samen met Egyptische lemon.
Harmonieus vermengd met verkoelende
salie en een vleugje Verbana. De geur
wordt afgerond met cederhout.
De zintuigen van uw klanten zullen worden
verheugd zijn!

Addictive – Bright – Casual – Fresh –
Friendly – Soothing – Vibrant
COLLECTION

HYGIENE+

FAMILY

CITRUS AROMATIC

LEMON
PEEL
antibacterial
uplifting

LIME PEEL

CLARY
SAGE

antibacterial
energizing

antimicrobial
calming

CEDAR
WOOD
antisepticcomforting

LAVENDER & BERGAMOT
Lavender & Bergamot brengt een vredig doch
verfrissend gevoel in een ruimte. Natuur op haar best!
Een klassieke frisse aromatische geur met tonen van
echte essentiële oliën van Lavendel en
Lavandin(zusje van Lavendel) van de velden van de
Provence versterkt door een hint van sprankelende
mandarijn en bergamot, Bergamot, kruidnagel,
Polei(muntsoort) en akkermunt. Zacht hout rondt deze
geruststellende en kalmerende geur helemaal af.
Munt geeft onze hersenen tijdelijk extra capaciteit.
Lavendel werkt stress-reducerend.
Patchouli kalmeert onze ademhaling.
Bergamot verfrist de atmosfeer en verbetert de
stemming.
Kruidnagel versterkt de zelfhelende krachten in de
mens en het gevoel van eigenwaarde. Kruidnagel
heeft een zeer sterke en beschermende werking op de
psyche van de mens.

Airy – Bright – Invigorating
Natural –Peaceful – Relaxing
COLLECTION

HYGIENE+

FAMILY

FRESH AROMATIC

LAVANDIN
relaxing
aromatic

LAVENDER
relaxing
aromatic

CLOVE
BUD

antimicrobial
soothing

MENTHA
ARVENSIS
antibacterial
clearing

PENNYROYAL

PATCHOULI

antibacterial antimicrobial
clearing

grounding

LINEN & LEMON
Een ademstoot van frisse lucht en sprankelende
zonneschijn. Levendig en verfrissend.
Linen & Lemon zal ervoor zorgen dat uw klanten
zich opgebeurd zullen voelen en vol met
positieve vibes in een omgeving welke schoon
en sprankelend voelt.
Deze geur vangt de geur van onze frisse was
welke buiten hangt te drogen. Het wordt
opgefrist met tonen van citroen, zoete
sinaasappel en clementine met sporen van
groene klimop. Jeneverbes zorgt voor een
verkoelende aromatische nuance aan de geur
van linnen. Het buitengevoel is verweven in
tonen van dennen en copaiba hout. Lelie-vandalen voegen zachtheid toe.
Airy – Clean – Crisp – Fresh – Healthy –
Modern – Peaceful – Friendly
COLLECTION

HYGIENE+

FAMILY

FRESH WATER

LEMON
PEEL

ORANGE
PEEL

antibacterial
uplifting

antibacterial
refreshing

CLOVE
BUD
antimicrobial
soothing

COPAIBA
antibacterial
healing

PINE
antibacterial
refreshing

MINT & EUCA LYPTUS
Vier de beloning van de natuur!
Verfraaid door de goedheid van een
zomerse tuinoogst.
Simpel, geworteld, verjongerend.
Mint & Eucalyptus inhaleert frisheid en
properheid. Perfect om onze geest
opmonterend.
Frisse munt verfrist de sprankelende citrus
fruit en knisperende eucalyptus terwijl
delicate jasmijn blaadjes dansen met
kruidig citroengras.
Patchouli en muskus warmt de ziel als de
zon ondergaat in deze overvloedige tuin.
Active – Bright – Crisp – Fresh –
Friendly – Healthy – Natural
COLLECTION

HYGIENE+

FAMILY

FRESH AROMATIC

EUCALYPTUS
antimicrobial
clearing

ORANGE
PEEL
antibacterial
refreshing

SPEARMINT
antimicrobial
balancing

DESIGNER COLLECTION

AIRY
Designed by Raymond Matts

Als een witte bloemenzee. Vrouwelijk
elegant met een vleugje muskus. Een
moderne orientaal geur die het gevoel van
informele elegantie vastlegt en een relaxte
verfijning. Een licht luchtige gevoel is
gecreëerd door te openen met een
verfrissende groene vochtigheid voor
bloemerige textuur van witte
bloemennoten. Noten van amber en hout
verzorgen een warm contrast, textuur,
elegantie en verzacht met een vleugje
musk.
Muskus werkt tegen vermoeidheid
Amber brengt de brein in balans en werkt
tegen angsten

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

ORIENTAL FLORAL

AIRY
BRIGHT
ELEGANT
FEMININE

MODERN
PEACEFUL
SOPHISTICATED

BAMBOO WOOD
Designed by Raymond Matts

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH GREEN

BRIGHT FRESH
INVIGORATING
MODERN
PEACEFUL
Een moderne, frisse en groene geur welke een fris en
vredige omgeving creëert.
De geur opent met een groene nuance en accenten van
citroen, verse peer en een vleugje fris fruit.
Hierdoor komen de bloemen tonen van jasmijn en
lelietjes-van-dalen en de koele aromatische tonen beter
uit. Dankzij cederhout, amber en een vleugje muskus
krijgt deze bamboegeur een zachte diepgang.
Bamboo zuivert een ruimte.
Ceder zorgt ervoor dat men meer van elkaar kan hebben
en haalt spanningen weg.
Citroen werkt opbeurend en zuivert de lucht om ons
heen. Studies hebben uitgewezen dat medewerkers
54% minder fouten maken als een citroengeur verspreid
wordt.
Jasmijn staat bekend om haar zeer sterk antidepressium.
Lelie-van-dalen. Veel medicijnen bevatten lelietje-vandalen, omdat het de werking van het hart positief kan
beïnvloeden. Bovendien schijnt de bloem je geheugen te
versterken.
Jasmijn staat bekend om haar zeer sterk antidepressiva.
Amber wekt opwekkend/bevorderend voor de brein.
Muskus is een bestandsdeel die geuren versterkt als
geen ander.

BLUE WOOD
Designed by Raymond Matts
Een moderne hout geur welke een warm en elegante
atmosfeer creëert.
Knapperige groene appeltonen versterken en lichten de
witte bloemtonen van jasmijn, lotusbloem en magnolia
op en bouwen een sensuele mix van sandelhout,
cederhout, eikenmos, patchouli en de gerooktheid van
gaiachout.
Het hout in de geur brengt mensen fysiek tot rust met
een vleugje van citroen, die het menselijk brein
activeert. De frisse appeltonen maken het geheel af
zodat je ontspant.

Citroen is antiseptisch en versterkt onze concentratie
(54% minder typefouten).
Appel maakt je minder nerveus en werkt ontspannend.
Hout geeft rust in de hersenen.
.
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

WOODY

ADDICTIVE
CRISP
ELEGANT
FRIENDLY
LUXURIOUS

MODERN
MYSTERIOUS
SOPHISTICATED
WARM

CASINO FRESH
Een verkoelende frisse aromatische
nuance welke de tonen van lavendel
combineert met ozon waterige tonen
uitgebalanceerd met bergamot.
Deze frisse knisperende introductie
benadrukt de tonen van paarse
bloembladeren en groene tonen
gecombineerd met een speels vleugje
groene meloenschil. Warmte wordtverzorgd
door hout, cederhout verfrist met de geur van
dennennaalden.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH AROMATIC

AIRY
BRIGHT
COMFORTABLE
CRISP
ENERGETIC
INVIGORATING
MASKING

MINIMALIST
MODERN
SPARKLING
UPLIFTING
VIBRANT
WARM

CHRISTMAS DELIGHT

Heerlijke geur die aan kerst doet denken. Met
kaneel, steranijs, vanille en sinaasappel. Ruikt
aangenaam kerstachtige en zeer discreet naar
pijnboom(grove den).
•
•
•

•
•
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

SEASONAL

Kaneel is antiviraal en antibacterieel. Kaneel
brengt de emoties bij ergernis en woede weer
onder controle
Sinaasappel monteert ons op en werkt
ontspannend bij nervositeit en stress
Vanille werkt kalmerend bij nervositeit. Vanille
heeft op velen een positieve werking.
Experimenten in een kledingwinkel hebben
aangetoond dat de verkoop op de
damesafdeling verdubbelde na het
verspreiden van een vanillegeur. - Martin
Lindstrom, Buyology
Steranijs zit in veel dranken en snoep en
werkt stimulerend
Pijnboom (grove den) werkt zuiverend,
stimulerend en zorgt voor een vriendelijke
sfeer. Werkt verfrissend.

CLASSIC FRIENDLY
NATURAL WARM

COSMOPOLITAN

Denkend aan een wandeling in de Alpen met
een krachtige wind heeft deze geur een
plezierige signatuur van verse dennen versterkt
met de geur van blauwe ozonische lucht samen
met een nuances sinaasappel en grapefruit.
De dennen tonen worden verzacht door sporen
van geranium and Elemihars en een vleugje
patchouli geeft het een extra aards gevoel.

BEST FOR GYMS, SPAS
AND RETAILERS
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH AROMATIC

FRESH NATURAL
CASUAL HEALTHY
OUTDOORSY

HAPPY ELIXIR
Designed by Christophe Laudamiel

Een frisse citrus geur creëert een jeugdige
frisheid in een ruimte.

Een opwekkend welkom gevoel wordt
gecreëerd door een medley van de
hoogste kwaliteit citrus tonen versterkt met
een vleugje rabarber.
De sappigheid wordt versterkt door een
vleugje van meloen ondersteunt door een
hint van blank hout waardoor het een
langdurig zonnig gevoel geeft.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH CITRUS

BRIGHT FRESH
MODERN
PLAYFUL
YOUTHFUL
WARM

HINOKI
Ademend in de vitaliteit van de natuur
creëert deze geur een luchtig en frisse
omgeving voor een geaard en vredig
gevoel.
Koele aromatische tonen van cipres olie,
jeneverbes en Eucalyptus zorgen voor de
frisse lucht nuance.
Midden tonen van lelie-van-dalen rondom
de rokerige toon van guaiac hout en
vochtige aardse patchouli. Het bos komt
tot leven met de rijkelijke geur van
cederhout en balsem van de spar
uitgebalanceerd met een vleugje amber.

COLLECTION

DESIGNER + WELLNESS

FAMILY

AROMATIC

BRIGHT
AIRY
CRISP
HEALTHY

MODERN
NATURAL
OUTDOORSY

JUICY MANDARIN
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke frisse citrus geur welke een
verfrissende en stralende atmosfeer
creëert.
Een sprankelend en vriendelijk gevoel
wordt gecreëerd door sappig weeldige
citrus mengsel van mandarijnen, en
sinaasappels. Een frisse lucht accent is
toegevoegd voor een knisperend en
opwekkend gevoel. De geur wordt
afgerond met een vleugje pittige gember
om het een hint van warmte te geven.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH CITRUS

BRIGHT
CLASSIC
CRISP
FRESH
FRIENDLY
HEALTHY

MEDITERRANEAN JOURNEY

Designed by Raymond Matts

Een moderne frisse aromatische geur
welke een verkwikkende doch warme
atmosfeer.
Een knisperende verkoelende sensatie
van tonen van zomeralsem, kruizemunt en
koriander gecombineerd met frisse water
tonen, grapefruit en bergamot.
Dit alles is omwikkeld met een fluweel
gevoel van zacht hout, patchouli en
cipreshout. Een gestroomlijnd gevoel
komt van het suède gevoel van saffraan
verzacht met een spoor van zwarte
zoethout om meer diepte en karakter te
geven.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH AROMATIC

ADDICTIVE
BRIGHT
ELEGANT
INVIGORATING

MODERN
NATURAL
VIBRANT
WARM

MULLED SPICES
Een klassieke kerstfeest drankje welke een
warm en vriendelijke atmosfeer creëert.
Warme appelcider gekruid met kaneel,
kruidnagel en hele peperkorrels. Een subtiele
hint van sinaasappelschil maakt dit gezellige en
nostalgische aroma af.
Kaneel is antiviraal en antibacterieel. Kaneel
brengt de emoties bij ergernis en woede weer
onder controle.
Sinaasappel monteert ons op en werkt
ontspannend bij nervositeit en stress.
Kruidnagel versterkt de zelfhelende krachten
in de mens en het gevoel van eigenwaarde.
Kruidnagel heeft een zeer sterke en
beschermende werking op de psyche van de
mens
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

GOURMAND

C.LASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL
WARM

ORIENT EXPRESS
Designed by Raymond Matts

Een moderne oriëntale kruidige geur welke
een uitnodigend en luxueuze atmosfeer
creëert.
Het stralende en verfrissende gevoel
wordt gecreëerd door tonen van
grapefruit in een mengsel van citrus en
water tonen die zorgen voor een
sprankelende
bruisheid
aan
de
bloemtonen van magnolia, viooltjes en
lelie-van-dalen.
Een uniek contrast van zwart zoethout,
Basmati rijst, amber, warm hout en een
vleugje saffraan verwarmen deze geur
extra.
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

ORIENTAL SPICY

BRIGHT LUXURIOUS
CRISP
MODERN
ELEGANTMYSTERIOUS
FRESH WARM

PALO SANTO
Een houtgeur creëert deze fantastische
aroma van Palo Santo ongebrand hout.
De geur van citrus en zoet aromatisch
ongebrand hout nuance zal een vredige,
simpele en zalige aura creëren in uw
ruimtes.

De schoonheid van de Palo Santo geur en
haar verleidelijke rookachtige geur wordt
gecreëerd door gerookt hout, cederhout,
Peru balsem en de romige van
sandelhout.
Een aromatische nuance brengt fascinatie
en wordt bevangen door jeneverbes
verlicht door citrus.
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

WOODY AROMATIC CITRUS

CASUAL
NATURAL
HEALTHY RELAXING
PEACEFUL

SEASCAPES
De zoute geur van de oceaan met lelie-vandalen en mos afgerond.
Fris, vriendelijk en natuurlijk. De tonen van
ozon en zeewier extracten creëren het gevoel
van een zoute zee met een frisse blauwe lucht.
De geur wordt verzacht met lelie-van-dalen,
sporen van fresia, cyclaam, heliotroop en wit
hout.
Het geeft een warm en uitnodigend gevoel van
zand tussen je tenen.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH WATER

AIRY
FRESH
FRIENDLY
MODERN
NATURAL
YOUTHFUL

SCENT OF THE HEART
Deze geur is speciaal ontwikkeld voor
verzorgingstehuizen. De doelstelling van de geur is
vriendelijk, fris, activerend over te komen. De geur
diende ook het gevoel van leven, geluk en comfort
te bewerkstellingen
De geur doet denken aan vroegere tijden. Deze
opwekkende geur brengt de oudere generatie de
comfort die zo belangrijk voor ze is. De geur is
voorzichtig uitgebalanceerd om fijne herinneringen
teweeg te brengen.
De geur opent met een opwekkende frisheid die
komt van een melange van citrus tonen van
bergamot, sinaasappel, citroen en een spoor van
petitgrain. Een bloemen indruk combineert het
klassieke gevoel van neroli en samen met de
frisheid van fresia worden de aroma’s van
eucalyptus, lavendel en munt beheerst versterkt.
De lichte tonen van lichte houtsoorten op de
achtergrond geven de geur extra diepte en werken
opbeurend en comfortabel.
COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH WATER

AIRY FRESH FRIENDLY
NATURAL COMFORTING
RELAXING

SNOWFALL
Een echte wintersport geur.

Cederhout, witte fresia en pijnboom(Grove Den
geven je het gevoel alsof je in een chalet
in de Alpen staat met de ramen open. Alsof je
een winterwandeling maakt.
Fresia versterkt het geheugen.
Grove Den werkt verfrissend, antiviraal,
antibacterieel en versterkt alertheid.
Cederhout haalt spanningen weg en zorgt dat
we meer van elkaar kunnen hebben.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

SEASONAL

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
WARM

SOFT VEIL
Designed by Christophe Laudamiel

Een moderne zachte bloemengeur welke
en luchtig en elegante atmosfeer creëert.
Een sprankelend en puur wordt gevoel
wordt gecreëerd door bloemen tonen
van een zeebries, lelie-van-dalen,
magnolia bladeren en Amazone lelies.
Allen zachtjes omhult door warme tonen
van Tahitian vanille en gebleekt wit
cederhout.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

SOFT FLORAL

AIRY
BRIGHT
ELEGANT
FEMININE
MODERN
ROMANTIC

SPRING DEW
Designed by Raymond Matts

Een moderne frisse bloemengeur welke
een vriendelijke en jeugdige atmosfeer
creëert.
Het jeugdige gevoel wordt gecreëerd door
met tonen van hout, muskus, citrus, groen
en morgendauw, lelie-van-dalen en zachte
magnolia.
Citrusgeuren brengen ons direct in een
betere stemming.
Lelie-van-dalen versterkt het geheugen.
Hout geeft rust in de hersenen.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FLORAL FRESH

BRIGHT
FEMININE
FRIENDLY
MODERN
YOUTHFUL

SUMMER BLOSSOM
Designed by Raymond Matts

Een klassiek bloemen geur welke en
ongedwongen en welkom gevoel creëert.
Een vriendelijke en natuurlijke tuingeur met
lelietjes-van-dalen, tuinrozen, blauwe
hortensia en hyacint en ‘s nachts
bloemende jasmijn. De opwekkende tonen
van roze grapefruit voegt frisheid toe en
hints van paarse muskus creëert een
subtiel en ozonische omhelsing.
Jasmijn is een sterke antidepressiva,
rustgevend en verdrijft angst. Jasmijn geeft
ook zelfvertrouwen; doorbreekt emotionele
geslotenheid.
Lelie-van-Dalen versterkt het geheugen.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FLORAL CLASSIC

BRIGHT
CLASSIC
FEMININE
FRESH
FRIENDLY

VELVET WOOD
Designed by Raymond Matts

BOLD
CASUAL
LUXURIOUS

MODERN
MYSTERIOUS
WARM
Een moderne houtgeur welke een warm en
uitnodigende atmosfeer creëert.
Een donker, romig en sensueel hout gevoel wordt
gecreëerd door luxueuze warme houtsoorten
waaronder sandelhout en cederhout. Tonen van
Peru balsem brengen een modern en
aantrekkelijk gevoel.
Helderheid wordt toegevoegd door citroen en
bittere sinaasappelolie gecomplementeerd met
knisperende tonen of muskaatsalie, cipres en
jeneverbes olie.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

WOODY

Peru balsem werkt psychisch kalmerend en
schenkt rust bij nervositeit.
Cederhout zorgt dat we meer van elkaar kunnen
hebben; haalt spanningen weg: werkt
verwarmend en troostend bij moeilijke
omstandigheden. Cederhout doodt veel
schimmels en bacteriën in de lucht. Kalmeert en
verdiept de ademhaling en haalt angst –en
depressieve gevoelens weg.
Sandelhout geeft rust aan de hersenen en heeft
een sterk antiseptisch werking.

VICTORY

Designed by Christophe Laudamiel & Raymond Matts

Een aromatisch geur welke een fris en
activerend gevoel geeft aan een high traffic
omgeving.
Het frisse gevoel wordt gecreëerd door en
combinatie van aromatische tonen van
lavendel, verse munt en activerende citrus.
Sporen van zacht hout op de achtergrond
ronden deze prachtige geur helemaal af.
Lavendel werkt stress-reducerend.
Munt geeft je hersenen tijdelijk meer
capaciteit.
Citrusgeuren brengen ons direct in een
betere stemming.
Hout geeft rust in de hersenen.

COLLECTION

DESIGNER

FAMILY

FRESH AROMATIC

CLEAN
CRISP
FRESH
FRIENDLY
INVIGORATING
MASKING

GOURMAND COLLECTION

BREAD
Klassieke broodgeur dat een warm en
welkome omgeving creëert.

Het uitnodigende gevoel wordt gecreëerd
door een mix van gist, tarwe, bloem en
graan om zo de aroma van versgebakken
krokant brood te hercreëren.

COLLECTION

GOURMAND

FAMILY

GOURMAND

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
WARM

CAPPUCCINO
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke warme drank welke een
warme, huiselijke en welkome omgeving
creëert.

Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door een mix van verse espressobonen
extracten, opgeklopte schuimige volle melk
en hints van geschaafde chocolade om zo
een heet kopje romige Italiaanse
cappuccino te recreëren.

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL

CHOCOLATE CHIP COOKIE
Een klassieke warm baksel welke een
warme, huiselijke en welkome omgeving
creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door tonen van semi-zoete krullen van
chocolade, warme vanille en knapperig
gebakken deeg.
De geur ruikt naar versgebakken koekjes
net uit de oven.

CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
RELAXING

CINNAMON GINGERBREAD
Een klassieke warm baksel welke een warme,
huiselijke en welkome omgeving creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd door
tonen van gember snaps gezoet met kaneel,
vanilla en nootmuskaat.
Een hint van gekristaliseerde suiker dat is
toegevoegd, maakt deze warme, kruidige en
heerlijke geur helemaal af.
Vanille geeft ons een behaaglijk en warm
gevoel.
Nootmuskaat werkt bij tegen stress en
depressiviteit
Kaneel is antiviraal en antibacterieel. Kaneel
brengt de emoties bij ergernis en woede weer
onder controle.
CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
RELAXING

COFFEE ROAST
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke warme drank welke een
warme, huiselijke en welkome omgeving
creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door een mix van twee premium natuurlijke
koffie extracten dat perfect de aroma van
vers gezette koffie nabootst.

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL

COTTON CANDY
Een klassieke zoete geur welke een
vriendelijke en speels omgeving creëert.

Een speels gevoel wordt gecreëerd door
zoete suiker dat herinneringen uit de
kindertijd oproepen van net gesponnen
suikerspin.

CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
PLAYFUL
YOUTHFUL

PEPPERMINT LATTE
Een klassieke warme feestdrank welke
een warme, huiselijke en welkome
omgeving creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door de verkoelende tonen van
pepermint gecombineerd met de aroma
van coffee extracten en opgeklopte
melk.
De toevoeging van warme tonen van
vanille creëert deze geruststellende
winterse geur.

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL
WARM

RED APPLE
Een klassieke fruitige geur welke een
ongedwongen en speels atmosfeer
creëert.
Een uitnodigend gevoel is gecreëerd door
de fruitige tonen van heerlijk, sappig en
net geplukte rijpe appels.

CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
YOUTHFUL

SWEET CINNAMON
Een klassieke zoete geur welke een
ongedwongen en ontspannen atmosfeer
creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door romige accenten van kruidnoot en
kaneel terwijl vanille en tonkabonen zoet
op de achtergrond zijn.
Vanille geeft ons een behaaglijk en warm
gevoel.
Nootmuskaat werkt bij tegen stress en
depressiviteit
Kaneel brengt de emoties bij ergernis en
woede weer onder controle en verbetert de
concentratie en prestaties.
CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
RELAXING

VANILLA DELICIOUS
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke zoete geur welke een
ongedwongen en ontspannenatmosfeer
creëert.
Een uitnodigend gevoel wordt gecreëerd
door tonen van natuurlijk Bourbon Vanille
uit Madagascar.
De geur is rijkelijk, donker en romig met
een overweldigende zoete boterachtige
aroma.
Vanille maakt ons vrolijker en geeft een
warm en behaaglijk gevoel.
De ultieme culinaire aroma!
CASUAL
CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
RELAXING

WAFFLE CONE
Designed by Christophe Laudamiel

Een klassieke warm baksel welke een
warme, huiselijke en welkome omgeving
creëert.
Het uitnodigende gevoel wordt gecreëerd
door de hemelse aroma van de warme
bakker tot in de perfectie.
Zachte vanille en heerlijke karamel tonen
creëren een onweerstaanbare zoete
traktatie.

CLASSIC
FRIENDLY
NATURAL
PEACEFUL
WARM
YOUTHFUL

GENIE COLLECTION

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.

COLLECTION

GENIE

FAMILY

FLORAL FRESH

INVIGORATING
CLEAN
HYGIENIC
MODERN

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.

FRESH
HEALTHY
VIBRANT
BRIGHT
FRIENDLY
COLLECTION

GENIE

FAMILY

FLORAL FRUITY

TIDAL WAVE
Een levendige fusie van sinaasappel en
knapperig groen opent tot een zeer
aangename witte bloemenzee en lelievan-dalen. Zachte sandelhout en muskus
voegen een extra dimensie en weelde toe
aan deze geur.

COLLECTION

GENIE

FAMILY

FLORAL CLASSIC

FRESH
CLASSIC
HYGIENIC
POWERFUL

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.

CLEAN
HEALTHY
PEACEFUL
CONTEMPORARY
COLLECTION

GENIE

FAMILY

FLORAL FRESH

AROMATHERAPY
COLLECTION

SUPPORT BREATHE
Geest verhelderend en verbeterde
ademhaling.
Ondersteuning ademhaling betekent
betere en diepere ademhaling.
Ondersteunt de gezondheid van onze
ademhaling vanwege zijn 100% pure
essentiële oliën special ontworpen om je
hoofd helder te maken met een adem
van frisse lucht
AANBEVOLEN VOOR
LEEFOMGEVINGEN
- Als een druk schema zijn tol eist
- Verlicht benauwdheid
- Verhelpt het gevoel afgemat te zijn
COLLECTION

AROMATHERAPY + WELLNESS

FAMILY

AROMATIC WOODY

Eucalyptus

Tea Tree

Den

Ondersteunt
ademhaling

antibacterieel

antiseptisch

CASUAL, HEALTHY,HYGIENIC,
INVIGORATING, VIBRANT

FOREST THERAPY
Betere aarding en verjongerend
Forest Therapy is Therapie voor
je ziel/geest.
Creëert een emotionele gezonde
omgeving met zijn op natuur
gefocuseerde mix van geuren
geïnspireerd door de Japanse
kunst van Forest Bathing. (Je
hoofd leegmaken door middel van
een boswandeling).
AANBEVOLEN VOOR
OMGEVINGEN MET MENSEN
DIE
- Rust nodig hebben
- Zich willen opladen
COLLECTION

AROMATHERAPY

FAMILY

WOODY AROMATIC

Roze Peper

Cipres

Ho Wood

verzorgend

kalmerend

reinigend

GROUNDING, NATURAL,
PEACEFUL, RELAXING,
REJUVENATING

REVIVE MORNING
Verfrissend en verkwikkend

Herleven is Herstarten
Een krachtige revitaliserende en
verfrissende geur tilt de omgeving naar
positive vibes, verlicht ruimtes en zorgt
dat de energie gaat stromen.

Jeneverbes
verkwikkend

Rozemarijn

Roze Grapefruit

Stimulerend

Opwekkend

AANBEVOLEN VOOR OMGEVINGEN
VOOR MENSEN DIE
- Een energieboost nodig hebben
- Geen ‘ochtend type mentaliteit” hebben
- Een Jetlag gevoel hebben

FRIENDLY, HEALTHY,
INVIGORATING, NATURAL,
REFRESHING, VIBRANT
COLLECTION

AROMATHERAPY

FAMILY

AROMATIC CITRUS

DE-STRESS MIND
Ont-stressen is Ont-zorgen
Creëert een vredige omgeving waar
men echt aanwezig kan zijn om te
werken, te relaxen of te spelen.
Ontdoet ons van de dagelijkse
overbelasting en creëert een meer
gecentreerde staat van welzijn.

Wierook
Meer focus

Petitgrain
Ontspannend

AANBEVOLEN VOOR
OMGEVINGEN VOOR MENSEN
MET DE VOLGENDE KLACHTEN
- Stress
- Emotioneel gedraineerd
- Concentratieproblemen

CALMING, FOCUSING,
NATURAL, RELAXING,
PEACEFUL
COLLECTION

AROMATHERAPY

FAMILY

AROMATIC WOODY

Wilde Kamille
Rustgevend

PRESTIGE COLLECTION

CITRUS
Een boost van goede stemming!
Citrus zal een oppeppende ambiance
creëeren.
Het bevangt de frisse passie van rijpe citroenen uit
Italië en Florida samen met Egyptische lemonen.
Harmonieus gemixed met verkoelende clary
salie en een vleugje verbane.
De geur wordt afgerond met cederhout.
Je zintuigen zullen verrukt zijn!
BRIGHT
UPLIFTING
FRESH
VIBRANT
ADDICTIVE
COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

CITRUS AROMATIC

LOG FIRE
Mysterieus en warm. De geur zal je lokken
naar een bepaalde omgeving.
Het zeezout en knisperende tonen van
frisse oceaanlucht trekt je naar de
gezelligheid van een openhaardvuur.
De rokerige houtskool en droge duingras
afgerond met guaniac hout zullen je
geïnspireerd en zeer comfortabel doen
voelen.

COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

WOODY

MYSTERIOUS
WARM
OUTDOORSY
NATURAL
MODERN
RELAXING

ODYSSEY
Een reis langs de Mediterrane kust, langs
jeneverbes –en sinaasappelgaarden. De
knisperende geur van de zee is altijd
dichtbij.
Odyssey is een frisse en energieke
aromatische houtgeur.
Haar sprankelende facetten nodigen de brein
uit om een verrassende reis te maken door
diverse gemoedstanden; van aandacht naar
ontspanning, naar het wonder van fantasie,
door gebruik te maken van verfrissende
mandarijn, aromatische jeneverbes,
rustgevend hout en een verrassend
aquatisch aspect.

COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

AROMATIC WOODY

CRISP
ENERGETIC
OUTDOORSY
NATURAL
MODERN

POETRY
Poetry is een relaxte en suggestieve
mosachtige houtgeur. Het creëert een
smaakvolle en ontspannen atmosfeer
waar het goed voelt om tijd door te
brengen. De aardse en mysterieuze
achtergrond van saffraan en hout geeft
een karakteristiek persoonlijkheid. Het
accentueert de verfrissende tonen van
citroen en de verkoeling van cipres en
eucalyptus.

COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

MOSSY WOODY

RELAXING
EVOCATIVE
MODERN
WARM
SOPHISTICATED

VIBRANCE
Vibrance is een benevelende
activerende groene bloemengeur.
Het zal je ambiance veranderen.

doch

Gedrenkt in een tropische paradijs van
bloemen zoals heerlijke gardenia, ylangylang en tuberoos.
Voordat je te diep wegzakt, werken de
groene tonen van roze grapefruit en
citroen gebalanceerde met viooltjes en
vijgen activerend en doen je herleven.
De geur wordt afgerond met de zachtheid
van amber.

COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

GREEN FLORAL

FRESH
INTOXICATING
NATURAL
VIBRANT
LUXURIOUS

ZEPHYR
Een frisse geur van blauwe lucht en warme
zon opgefrist met
een zachte bries. Zephyr is een levendige
frisse houtachtige geur van sandelhout met
lichte tonen van gember, Pink Grapefruit,
bergamot, lotusbloem en fresia.

Bergamot verfrist de atmosfeer en verbetert
de stemming.
Sandelhout haalt spanningen weg en geeft
en rust in de hersenschors
Lotusbloem geeft innerlijke rust.
Gember helpt bij vermoeidheid en maakt ons
creatiever.
Grapefruit werkt tegen stress en
vermoeidheid.

COLLECTION

PRESTIGE

FAMILY

AIRY FLORAL (OZONIC)

BRIGHT AIRY
FRESH
MODERN
OUTDOORSY

