ZIMA/JAR 2016

Vytvorte si svoju vôňu™
s náhradnými náplňami Scent Plus a aromalampami
+

Svieže aloe s mätou*
Citrónový melón s mätou

+

Svieži koktejl

Citrusový dážď s aloe

Čerstvo vymačkané grepy zmiešané s
bacuľatou morušou.

Chladné a osviežujúce... dažďom
nasiaknuté aloe a orosený zelený
melón s kvapkami kyselého citrónu.

40 exkluzívnych vôní
miešajte a kombinujte možnosti sú nekonečné!

+

Kvet čerešne
Citrónová vanilka

+

Čerešňovo - vanilkový krém

+

Upokojujúci tymian
Francúzska vanilka

+

Vanilkový tymián

+

+

+

Teplé,drevité tóny sa miešajú so
škoricou - tak ukľudňujúce a zároveň
také osviežujúce.

+

Svieže aloe s mätou*
Lesná jahoda

+

+

Zlatá breza
Pivónia

Pivónia
Levanduľový kvet
Kvitnúci buket
Nespútaná náruč pivonky,
ruží,levandule a konvalinky.

Nájdite uspokojenie v pikantných
citrusoch zahalených šalviou a
cédrovým drevom.

Ukľudňujúca levanduľová
škorica

Jarné slniečko

Kvety lesných plodov

Svieža levanduľa so santalovým
drevom*
Škoricová iskra

Citrónová kôra a šalvia
Kôra bieleho cédra

Ponorte sa do vodopádu šťavnatého
melóna a sviežich čerstvých bobúľ.

Kôra cédru prevoňaná
citronelou

Svieže a šumivé mango, zrelí papája a
pikantné citrusy.

Krásny slnečný deň plný sviežich
oranžových klementíniek a mäkkých
broskyňových lístkov.

+ Vidiecky sen

+

Citrusové potešnie

Biela šalvia a tymián spolu radostne
relaxujú v záplave lahodnej vanilky.

Šťavnatá klementínka
Pivónia

Svieži citrusový nektár*
Šťavnatá klementínka

Lesná jahoda
Modrá agáva
Jahodový záliv

Sametová vanilka zmiešaná s
citrónovými kvetmi - tak príjemné s
čerešničkou na torte.

Hodiny - ScentGlow™ Aromalampa

Ružový grep
Moruša

+

Ľadové ovocie
Šťavnatá klementínka

Zlatá pivonka

Zmrzlé ovocie

Omamná vôňa sviežich kvetov s
jemným dotykom korenia.

Šumivé citrusové kvapôčky zahalené
vanilkovou zmrzlinou.

Ružový grep
Vidiecky sen

+

Zlatá breza
Levanduľový kvet

Sladký vidiek

Orosené jahody

Pod grepovým stromom

Jemne pikantná levanduľa

Lesné plody, ktoré kvitnú v obložení
koberca z ihličia.Cítite tú sviežu vôňu?

Pravá sviežosť lesných jahôd ligotajúcich
s a v rannej rose.

Šumivý grepový strik ozdobený
vetvičkou rozmarínu.

Levanduľový kvet prikrytý jemným
korením.

* Fresh Home vône, ktoré neutralizujú zápachy.

Poradkyne PartyLite môžu vytlačiť kópie tohto letáku pre ich obchodnú činnosť. © 2016 PartyLite všetky práva vyhradené.
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Vytvorte si svoju vôňu™
S tyčinkami SmartScents a podnosmi na tyčinky
SmartScents vonné tyčinky teraz tiež
k dispozícii v kolekcii Fresh Home
s technológiou NEOFRESH®, ktorá
neutralizuje zápachy!
• Bez plameňa a rozliateho vosku!

• Vôňa vydrží až 30 dní!

• Jednoduché! Začnite s jednou
tyčinkou a pridajte ďalšie pre
zvýraznenie vône.

• Rolované papierové tyčinky
vyrábané z dreva zo zodpovedne
spravovaného lesa.

• Miešajte vône Fresh Home a
eliminujte zápachy.

Kombinácia, ktorá
neutralizuje zápach

NOVINKA GoSmart™ prenosný
držiak na vône!

+

Svieža levanduľa so santalovým
drevom*
Škoricová iskra

+

Ukľudňujúca levanduľová
škorica
Teplé,drevité tóny sa miešajú so
škoricou - tak ukľudňujúce a zároveň
také osviežujúce.

+

Svieže aloe s mätou*
Lesná jahoda

+

Ružový grep
Moruša

+

Šťavnatá klementínka
Pivónia

Svieži koktejl

Jarné slniečko

Čerstvo vymačkané grepy zmiešané s
bacuľatou morušou.

Krásny slnečný deň plný sviežich
oranžových klementíniek a mäkkých
broskyňových lístkov.

Ľadové ovocie
Šťavnatá klementínka

+

Lesná jahoda
Modrá agáva

Orosené jahody

Zmrznuté ovocie

Jahodový záliv

Pravá sviežosť lesných jahôd
ligotajúcich sa v rannej rose.

Šumivé citrusové kvapôčky zahalené
vanilkovou zmrzlinou.

Ponorte sa do vodopádu šťavnatého
melóna a sviežich čerstvých bobúľ.

Prelomte ju!
Každá tyčinka má teraz zárezy, aby sa dala
ľahko rozdeliť na štyri časti. Do prenosného
držiaka vložte 1-4 časti. Menej kúskov, ak
chcete jemnejšiu vôňu, viac, ak intenzívnejšiu!
NEOFRESH je registrovaná OCHRANNÁ ZNÁMKA Symrise AG

Svieži citrusový nektár*

+ Šťavnatá klementínka

+

Pivónia
Levanduľový kvet

Citrusové potešnie

Kvitnúci buket

Svieže a šumivé mango,zrelí papája a
pikantné citrusy.

Nespútaná náruč pivonky, ruží,
levandule a konvalinky.

* Fresh Home vône, ktoré neutralizujú zápachy.

Poradkyne PartyLite môžu vytlačiť kópie tohto letáku pre ich obchodnú činnosť. © 2016 PartyLite všetky práva vyhradené

+

Ružový grep
Vidiecky sen
Pod grepovým stromom
Šumivý grepový strik ozdobený
vetvičkou rozmarínu.
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Vytvorte si svoju vôňu™
s náhradnými náplňami Scent Plus a aromalampami
Tempt

+ Seduce
Čokoládové zvádzanie
Vytvorte si dokonalú atmosféru k
zvádzaniu s lákavou tmavou
čokoládou zmiešanou s
pomarančovým likérom.

Blush

+ Flirt

Prvé rande
Dotyk pižma pridá jemné
vzrušenie zahalené do kvetov
gardénií a frézií.

ZAKÁZANÁ ATMOSFÉRA
Aromalampa ScentGlow™

Tá pravá CHVÍĽA na
zvádzanie!
Forbidden Fantasy a Forbidden
Fruits Náhradné náplne Scent
Plus™ – desať lákavých vôní, ktoré
zvedú vaše zmysly a navodia
iskrivú atmosféru. Vyskúšajte jednu
z týchto kombinácií alebo
vyskúšajte svoju vlastnú.

Figová Femme fatale

+ Jahodové mámenie
Nepopierateľná
príťažlivosť

Už cítite tú vzájomnú túžbu
figovej femme fatale a sexy
jahody?

+

Jahodové mámenie
Desire
Žiadaná delikatesa
Ponorte sa do lahodného ovocia,
pikantných klinčekov a bielej
magnólie.

+

Jahodové mámenie
Černicový budoár
Sexy lesné plody
Očarujúca zmes bobúľ a zvodné
tóny dreva zmiešané s pižmom.

+

Jahodové mámenie
Kokosové maznanie

+

Flirtovanie a zvádzanie

Jahodové objatie

Flirtujúce kvety sú betmocne
zahalené bohatým ovocím a
exotickým korením.

Zahaľte sa do objatia jahôd
zabalených v krémovom kokose.

Tempt

+ Kiss

Čokoládová pusinka
Vzrušujúce spojenie ctrónovej
trávy a ľalié s jemným dotykom
kakaa a vanilky.

Poradkyne PartyLite môžu vytlačiť kópie tohto letáku pre ich obchodnú činnosť. © 2016 PartyLite všetky práva vyhradené

Flirt
Seduce

+

Černicový budoár
Blush
Hanblivý budoár
Biele grepy a červené bobulky
flirtujú so zmyselným pižmom.
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