CHARAKTERISTIKA VŮNÍ FRE-PRO
Honeysuckle: svěží lehce exotická vůně rozkvetlých zimolezů, působí velmi originálním a elegantním
dojmem, její květinový charakter evokuje pocit luxusu. Pro použití v luxusních interiérech.
Hlava: bílý citrus, neroli, zimolez
Srdce: jasmín, levandule, květ mandlovníku
Základ: bazalka, kadeřavé pelargonie
Typ: květinová. Intensita: vysoká.

Fabulous (Levandule): velmi přírodní tony citrusovníků, čerstvé bavlny rozvíjející se do zářivého buketu
levandule v srdci této vůně. Základ je tvořen vůní zlatého jantaru, dřevitou vůní prosycenou vanilkou a
slazeným pižmem s doznívajícím tónem levandulí. Pro použití v luxusních interiérech.
Hlava: citrusy, čerstvá bavlna
Srdce: levandulový buket
Základ: dřevo, vanilka pižmo, zlatý jantar
Typ: květinová. Intensita: vysoká.

Kiwi Grapefruit: letní směs plná exotiky pro osvěžení a příjemné naladění. Její výrazný charakter navozuje pocity svěžesti, síly a schopnosti překovávat překážky. Lze použít pro každý interiér.
Hlava: pomeranč, růžový grapefruit, kiwi
Srdce: broskvový nektar, tamarind, kokosové mléko
Základ: zázvor, rebarbora, vanilka
Typ: OVOCNÁ. Intensita: VYSOKÁ.

Mango: ovocná vůně exotických plodů mandarinek a manga, obohacená o květinové a sladké tóny,
neodbytná a výrazná, vyvolávající pocity harmonie a dobrého vkusu, velmi oblíbená pro svůj svébytný
charakter. Hodí se pro každý interiér.
Hlava: mango, meruňková slupka, mandarín
Srdce: maliny, iris, gardénie
Základ: kumarin, přírodní cukr
Typ: OVOCNÁ. Intensita: STŘEDNÍ.

Citrus: tradiční vůně citronů a jiných citrusových plodů v kombinaci se sladkými tóny kumarinu a vanilky, velmi svěží a povzbuzující, nikdy nezklame. Ovocný charakter jí dává možnost širokého použití
v mnoha typech interiérů. Hodí se pro každý interiér.
Hlava: pomeranč, citron
Srdce: citrusový květ, verbena
Základ: kumarin, nektarinka, vanilka
Typ: OVOCNÁ. Intensita: STŘEDNÍ.

Spiced Apple: ovocně - kořeněná vůně čerstvých červených jablek obohacená o tóny skořice, hřebíčku a pomerančové kůry smíchané s tóny hrušek, a sladkých květů. Působí hřejivým dojmem, vyvolává pocit jistoty a pozitivního naladění. Použití v mnoha typech interiérů.
Hlava: jablko, skořice, hřebíček
Srdce: broskev, hruška, pomeranč
Základ: jasmín, ylang ylang, musk
Typ: KOŘENĚNÁ. Intensita: STŘEDNÍ.

Cotton Blossom: velmi delikátní a originální vůně květu bavlny, čerstvého lnu, květinových a ovocných tónů na základu pudrového pižma, santalového
a hedvábného dřeva, jemná, nevtíravá a přitom nepřehlédnutelná. Navozuje pocity jedinečnosti, příjemného rozpoložení, aktivního přístupu k životu. Pro použití v luxusnějších interiérech.
Hlava: rozkvetlý bavlník, len, květinová směs
Srdce: fialka. Lístky růží, tuberóza, nektarinka, meloun
Základ: hedvábné dřevo, santalové dřevo, pižmo
Typ: Čistá. Intensita: NÍZKÁ.

Cucumber Melon: svěží ovocná směs netradičního
složení, podporuje omezení pocitů únavy, působí svěže chladivými účinky, vždy překvapí svou jemností.
Hodí se pro každý interiér.
Hlava: meloun, citrusová tráva, okurka
Srdce: muškátový květ
Základ: mango, květy jabloní
Typ: Čistá. Intensita: NÍZKÁ.

