
Az illat  ereje



AZ ILLATOKAT 

ÉVEKEN ÁT MEGŐRZI

AZ EMLÉKEZET.

Új tanulmányok azt mutatják, hogy az 

illatingerek közvetlenül az agyba érkeznek. 

A szagok egy idegpályán keresztül közvetlenül 

az amigdalába és a hippokampuszba kerülnek, 

amelyek tárolják az élményeket és felelnek az 

érzésekért. Mindkét terület a limbikus rend-

szerhez tartozik, amely fontos szerepet játszik 

az emlékezetben és a kontextuális 

emlékezésben. Ha képeket, neveket, 

sőt dallamokat felejtünk el, az illat 

akkor is megmarad az 

emlékezetben.
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Az illat  ereje
Mi a teendő, ha az emberek az érzékszervi túlterhelés miatt min-
den vizuális reklámtól elzárkóznak? Amikor veszítenek hatásukból 
a városokban elhelyezett óriáskijelzők túlméretes plakátjai vagy ké-
panimációi? Amikor még az okostelefonokon felugró vizuális hirde-
téseket is sikerrel figyelmen kívül hagyják?

A megoldás az illatmarketing!
Mert az illat az emlékezetben marad.

AZ ILLAT INSPRIÁL. ÖRÖMET KELT. MEGNYUGTAT. 
ÉS BIZTOSÍTJA, HOGY AZ EMBEREK TOVÁBB 

TARTÓZKODJANAK OTT, AHOL KÜLÖNÖSEN 
JÓ ILLATOT ÉREZNEK.

Számos tanulmány igazolta, hogy az illatok a jelentős olfaktorikus, 
azaz szagláson keresztül ható erejükkel befolyásolják a vállalatok 
üzleti eredményét. Az egyedi illatok alakítják az Ön márkájának 
felismerési értékét. Használja az illatokat célzottan, hogy vásárlói 
tartózkodását élménnyé tegyék és az élvezet új szintjére emeljék. 
A professzionális DOMI sensor légrendszerek segítenek Önnek 
speciális igényeinél és alkalmazási területein, például előcsarno-
kokban, éttermekben, vendégszobákban.

Hogyan válassza ki a helyes illatot? Melyik illat teremti meg a meg-
felelő hangulatot és hangsúlyozza márkaidentitását, termékét, vál-
lalatát?

Ezt biztosítjuk Önnek mi, a DOMI sense illatmarketing 
szakértői. Innovatív technológiánkkal és egyedi, tiszta illa-
tesszenciáinkkal professzionális fellépést biztosítunk.

Tanácsot adunk az illat kiválasztásában, Önnel együtt megter-
vezzük az aromadiffúzorok helyes elhelyezését és különféle vonzó 
árcsomagokat kínálunk.

Az Ön illatazonossága



TERÜLETTŐL FÜGGŐEN KELL

A HELYES ILLATOT ALKALMAZNI:

A dinamizmus és a motiváció érzése már

a bejárati területen meleg fogadtatást jelent,

amelyet azonnal észrevesznek az ügyfelek és

a vendégek. Az étteremben különösen az 

étvágygerjesztő illatkompozíciók ajánlottak.

A frissítő citrusos illatok a mosdókban és 

a spa-részlegben – ahol köztudottan kikapcsolódni

szeretnénk – előnyösek. Ha az illatkoncepció 

figyelembe veszi ezeket a szempontokat, 

a vállalat sikere isnövekedhet.

Sokkal intenzívebben emlékezünk arra, 
amit szagolunk, mint arra, amit látunk 
vagy hallunk – így fogalmaznak a márka-
építéssel foglalkozó szakértők.

Jellegzetes illatunkkal, amelyet kifejezet-
ten az Ön igényeinek megfelelően ho-
zunk létre, érzékekre ható, felejthetetlen 
élményt nyújthat ügyfelei és vendégei 
számára. Az egyedi DOMI sense Signa-
ture illat a hozzáillő DOMI sense diffúzo-
rok segítségével kényelmesen oszlatha-
tó szét a helyiségekben. A kellemes illatú 
légkörből munkatársai is profitálnak, 
mert fokozza motivációjukat.

Aromáink hatása

EGYEDI  
ILLATÉLMÉNYEK  

A NAGYOBB 
ELÉGEDETTSÉGÉRT,
AZ ELLAZULÁSHOZ  

ÉS A TEAM-MOTIVÁCIÓHOZ,
AZ ÜGYFELEK, 

A VENDÉGEK 
SZÁMÁRA.
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Diffúzoraink egyedülálló technológiája hatékony, intelli-
gens, gazdaságos és jövedelmező használatot garantál.

Lenyűgöző a dizájn alkalmazkodóképessége, különlegesen köny-
nyű kezelhetősége. 
Az alapját jelentő technika, a 100%-os tisztaságú illatkompozí-
ciók hideg párologtatása teljesen természetes eloszlást biztosít.   
A mikroméretű illatrészecskék olyan könnyűek, hogy a DOMI sense 
diffúzorok optimálisan oszlatják el a levegőben.

DOMI sense diffúzorok
 
• teljesen automatikusak és programozhatók
• nagyon könnyen szabályozható illaterősség
• akár 400 m2 nagyságú helyiséget is képes illatosítani
• Made-in-Germany minőség
• 100%-ig karbantartásmentes
• 5 év gyártói garancia*

Innovatív illattechnológia
Illatmarketing szakértőink tanácsot adnak Önnek, hogy diffúzoraink 
melyik modellje melyik területre alkalmas a legjobban. Különféle té-
nyezőket vesznek figyelembe: 

• a tér építészeti kialakítását
• a színeket, a textúrákat
• hogy az ajtók és ablakok nyitva vagy zárva vannak-e, és hogy 

a kiválasztott illat keveredjen-e a külső aromákkal

A jó illat kiemeli a szöveteket, az anyagokat a helyiségben. A DOMI 
sense aromák formálják a teret és eggyé válnak vele. A leg-
jobb alapfeltétel ahhoz, hogy kiváló közérzetet teremtsen vendé-
gei, munkatársai számára és nagyobb figyelmet keltsen.

Az illat  formálja a teret

*feltéve, hogy csak eredeti DOMI sense aromákat használnak.
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DIFFUSER CLASSIC
ÁLLVÁNY NÉLKÜL

DIFFUSER EXTENDED 
ÁLLVÁNYVAL

DIFFUSER PLUS 
FALI TARTÓVAL
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Vad, meleg és fűszeres illat, amely hosz-
szabb tartózkodásra csábít. A szegfű és 
a finom rózsa fejjegye adja meg a me-
legítő tónust, miközben a fás-balzsam-
os szívjegy támogatja ezt a melegséget. 
A szantálfa és a Patchouli alapjegyként 
dinamikusan teszi teljessé a kompozíci-
ót.

A Fresh Figs segítségével elegáns és 
maradandó benyomást kelt ügyfelei-
ben, vendégeiben. A füge illatának fej-
jegyét ügyesen egészíti ki a fehér rózsa 
illatából álló szívjegy és az ámbra és a 
fehér pézsma alapjegyével visz a meg-
maradó csúcspontra.

A különösen pihentető pillanatokra fej-
lesztettük ki ezt az aromát, amelynek 
leírhatatlanul nyugtató alapjegye van, 
amely a Patchouli és a cédrusfa kombi-
nációjának köszönhetően alkotja inten-
zitását. A fejjegy, a cirbolya- és a luc-
fenyő tűleveleinek keveréke, valamint a 
balzsamos-fás szívjegy hosszabb tar-
tózkodásra csábít.

Aromák széles skálájából választhat vagy saját illatot tervezhet és készíthet.

Fresh Figs
Hűsítő, stimuláló, afrodiziákum

Zirbe Exclusive
Pihentető, harmonizáló

Jóleső, afrodiziákum
Indian Summer
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Tiszta aromáink a világ illatfővárosában, a dél-franciaországi Grasse-ban 
készülnek. Hosszú gyakorlati tesztek, IFRA nemzetközi tanúsítás és szak-
embereink rendszeres minőségellenőrzése után kerülnek piacra az illatkom-
pozíciók.

Az illatok fej-, szív- és alapjegyből állnak:

Illatjaink az Ön sikeréért!

Az alapjegy az, ami a végén marad. 
Egyesíti a fej- és a szívjegyeket, és 

több órán keresztül, sőt néha akár 
több napig is érezhető.

... összefoglalja az összes illatot (akár több mint 
100 egyedi komponenst is) és bemutatja az illat-
kompozíció fő jegyeit. Csak akkor veszi észre, 
amikor a fejjegy már csaknem elpárolgott.

Míg a fejjegy teszi az első  
formáló benyomást ... a

FEJJEGY

SZÍVJEGY

ALAPJEGY



Egy illat, amely nyaralási hangula-
tot varázsol és a Földközi-tengerhez 
visz. Az illat frissessége a fejjegyben 
kezdődik, ahol a citrom és a manda-
rin találkozik, folytatódik a gyümöl-
csös-virágos szívjegyben, majd édes 
pézsmával és ámbrával fejeződik be.

A vanília illat szép gyermekkori emlé-
keket ébreszt, ezért különösen ked-
velt. Fejjegyében azonnal elcsábít, míg 
a szívjegy tejes aromájával élénkíti ke-
délyünket. Alapja a csipetnyi karamell, 
vanília és tonkabab.

A Pure Life friss, aromás tenger illatú. Az 
illatkompozíció fokozza a koncentrációt 
és motiváló hatású. Mindez a berga-
mott- és a zöld illatjegyeknek köszönhe-
tő. Lenyűgöző a fehér virágok, a jázmin 
és a rózsa illatából álló szívjegy. A rész-
letgazdag aromát a virágos pézsma fás 
jegyei teszik teljessé.

A cédrus kellemesen ellazít és a szív-
jegyet alkotja. A fejjegyben a szere-
csendió aromája inspirál, az alapot pe-
dig a vanília és a bőr meleg illata zárja 
le. Feltétlenül ajánlott spa- és wellness 
részlegekbe!

Édes narancs, fahéj és szegfűszeg adja a 
tökéletes karácsonyi illatot. Pontosan ez 
a mi Domi sense „Christmas” arománk 
fejjegye. A lucfenyő illata társul hozzá, 
melynek alapja az édes vanília és a finom 
fás jegy.

A citrusgyümölcsök és az édes vanília fris-
sítő kombinációja adja meg az alapjegyet. 
Fejjegyében citrusos jegyek és mandarin 
található, a szívjegyet az édes, melenge-
tő vanília és a tonkabab határozza meg. 
Pompás karamellaroma teszi teljessé!

A kiváló minőségű levendulaaromát az 
illatok fővárosában, Grasse-ban kompo-
nálják! A levendula és a koriander már a 
fejjegyben nyugtató, jóleső hatású, mus-
kátli, petit grain és fehér virágok szívjegye 
kíséri. A hatást az alapban megtalálható 
kámfor, dohány és pézsma teszi teljessé.

A Casey különösen gazdag, számos vi-
rágos-gyümölcsös aspektussal rendel-
kező illat. A fejjegyben olyan egzotikus 
gyümölcsök találhatók, mint a papaya, 
az ananász és a kardamom. A szívjegy 
különféle virágos aspektusokat mutat, 
míg az alapjegy fás-zölddel zárul.

Vanille
Étvágygerjesztő, hangulatjavító

Mediterranean Sea
Segíti a koncentrációt és motivál

Pure Life
Segíti a koncentrációt és motivál

Jóleső, nyugtató
Bois de Cèdre

Mandarin-Vanilla
Étvágygerjesztő, hangulatjavító

Étvágygerjesztő, harmonikussá tevő
Christmas

Lavender
Nyugtató, pihentető

Motiváló, koncentrációt segítő

Casey
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A ragyogó, bársonyosan lágy illat mo-
tivál és élénkíti a hangulatot. A berga-
mottnak és mentának köszönhetően 
különösen élénk fejjegyet a fás és bal-
zsamos cédrusfa illatú szívjegy váltja 
fel. Az illatot a fehér pézsma, a dohány 
és az ámbra teszi teljessé.

Erős motiváció és koncentráció ta-
lálható az aromában! A citrom és a 
bergamott friss fejjegyei életre keltik 
és pezsgővé teszik ezt az urbánus il-
latot. A szívjegyében a cédrusfa, az 
alapjegyben lévő ámbra és Patchouli 
tökéletesen kiegészíti a Highspeed hű-
vösségét!

A Club House táncra és társasági életre 
hív. Fejjegye friss-gyümölcsös a citrom, 
a narancs és a zöld jegyek illatával. A 
szívjegy virágos-friss rózsajegyű. Az 
ámbra, a pézsma és a vanília az alap-
jegyben találkozik és nyugtató, stimulá-
ló hatást ad az illatnak.

Dinamikus illat, amely gyümölcsös fejje-
gyével nyújt motiváló támaszt. A szívrész 
virágos-fűszeresen erősít, és az alap-
jegyben található pézsma kellemesen 
fogja fel. Friss és modern kompozíció, 
amely élénkít.

A fás, fanyar és fűszeres jellemzi legjob-
ban ezt az illatkombinációt. A szantál- és 
cédrusfa aromás illata már a fejjegyben 
érezhető. Az aroma a fanyar, fűszeres 
szívjegyben találja meg csúcspontját és 
a könnyed ámbra alapjegyében meg-
nyugszik.

A Hot Power bergamottból és örökzöld 
agyagzsályából álló ózonos fejillatával 
élénkít és frissít. A jázmin, az ibolya és 
a levendula keverékének köszönhetően 
a kissé játékos szívjegyhez a szantálfa, a 
moha, a pézsma és az ámbra társul az 
alapjegyben.

Az aroma pihentető, hangulatjavító hatását 
a fejjegy fás- és zöld jegyeinek köszönheti. 
A levendula és a szívjegyben megnyugtató 
szénajegy adja az illat nemes, érzéki ka-
rakterét. Az ámbra és a pézsma teszi tel-
jessé a kompozíciót.

Kivételes összetételének köszönhető-
en az Attraction élénkít, frissít és moti-
vál. Fejjegye gyümölcsös-zöld, virágos 
és citromos kombinációkat tartalmaz, 
a szíjegy virágos, fás-balzsamos és 
fás-sugárzó. Az alapjegy élénkítő ámb-
ra, Patchouli és fehér pézsma illatával 
inspirál. 

Élénkítő, motiváló, jóleső
Club House

Motiváló, hangulatjavító
Bellmondo

Motiváló, koncentrációt segítő

Highspeed

Lifestyle
Élénkítő, motiváló

Orient
Jóleső, nyugtató, afrodiziákum

Motiváló, hangulatjavító, koncentrációt segítő
Hot Power

Nemes, érzéki, ellazító, hangulatjavító
BelvedereAttraction

Frissítő, motiváló, élénk és frissítő
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• Optimalizálja a felismerési értéket
• Semlegesíti a rossz szagokat
• Élménytényező
• A jobb közérzetért

• Kis helyigény
• Állvánnyal és anélkül
• Szellőztető rendszerekkel kompatibilis
• Fali konzolos változat

• Több figyelem a termékére és  
a vállalatra

• Az ügyfelek hosszabb tartózkodási ideje
• Nagyobb fogyasztási hajlandóság

• Made in Germany
• Alacsony szerviz- és karbantartási 

igény
• 5 év gyártói garancia
• Alacsony fogyasztás
• 100 %-ig tiszta aromák

GYŐZŐDJÖN 
MEG A JÓ 

HANGULATRÓL 
ÉS NÖVELJE 

ÉRTÉKESÍTÉSEIT! 
INGYENES 

TESZT MOST!

Intenzíven dolgozunk tudományos támogatással és a 
legjobb parfümőrökkel az új illatkompozíciókon. Sokéves 
tapasztalatunknak köszönhetően ismerjük minden esz-
szencia hatékonyságát és a legjobb egyensúlyt minden 
alkalmazási területre. Mert ez határozza meg a hatékony-
ságot és a hatásosságot. Úgy támogatjuk Önt az egyéni 
sikertényezők elérésében, hogy például hosszabb ideig 
marad meg az illat, optimális a vendégek és a vevők han-
gulati barométere és fokozott a vásárlási motivációjuk.

DOMI sense illatkompozícióink jó közérzetet ga-
rantálnak szállodája minden területén: A bejárat-
tól az irodákig. A recepciótól a vendégszobákig és 
a spa-területekig. A shopok bejáratától a bemuta-
tótermekig! 

Ön profitál cége nagyobb jelenlétéből, vendégei, ügyfe-
lei hosszabb és kellemesebb tartózkodásából, a jelentős 
versenyelőnyökből és a megnövekedett eladásokból.

Az Ön előnyei
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Hogyan választották ki a 16 illatkompozíciót?

Juan Amador:
Intenzíven tanulmányoztuk a konyhánkból szárma-
zó ételeket, majd létrehoztuk az aromákat.
Az illatok összeállítása és előállítása jó egy évet 
vett igénybe. Mert az aromákat pontosan az étel-
hez kell igazítani, hiszen elengedhetetlen az étel 
és az illat harmóniája. Az élelmiszer összetevői a 
megfelelő illatkompozíciókban is megtalálhatók. 
Ilyen például a Mango Coriander illatkreáció, amit 
a Signature Dish-sel kombinálunk – nagyszerű-
en meghozza az étvágyat! Először meglátjuk az 
ételt, megszagoljuk, majd megkóstoljuk. A fo-
lyamat és az illat használata rendkívül izgalmas 
számomra.

Melyik a 3 kedvenc illata és melyik ételekkel 
kombinálja ezeket?

Juan Amador:
Szeretem kombinálni a tenger illatát a Mar y 
Montaña étellel. Tehát a Seabreeze vagy a Shiny 
Seaweed. A Tomato Leaves-t is nagyon szere-
tem. A paradicsomlevelek illata egészen más, 
mint magának a paradicsomnak és az illat gyö-
nyörűen párosul olyan ételekkel, amelyekben pa-
radicsom van.
A galambhúsból készült fogásunkhoz mangót és 
koriandert használok.

Hogyan vagy hol ajánlja vendégeinek, magá-
nügyfeleinek a különböző illatok használa-
tát?

Juan Amador:
Az illatokat nem helyiségek, hanem évszakok és nap-
szakok szerint ajánlom. A citromfű „a” reggel illata; 
amikor megérzi ezt az aromát, úgy érzi, mintha sütne 
a nap. Az este valami melegebb és fűszeresebb, ami 
ellazulást adva zárja a napot. A tavaszi és a nyári illa-
tokban legyen valami frissítő, élénkítő, mint például a 
Shiny Seaweed és Seabreeze vagy a Mojito & Mint. 
Ősszel és télen inkább a melegebb illatok népsze-
rűbbek. Ott van a Vermouth Juniper vagy - ami kicsit 
egzotikusabb - a Cognac Santal. 

„AZ ILLAT SZÁRNYA-
KAT AD A HATÁSÁRA 
KIBONTAKOZÓ 
FANTÁZIÁNAK.“

3 csillagos séf, a Relais & Châteaux és a Les Grandes Tables du Monde tagja

A JUAN AMADORS 

ILLATKREÁCIÓI 16 EGYEDI 

AROMÁT FOG ÖSSZE, 

AMELY A JÓ KÖZÉRZETET 

ÉS A JÓ HANGULATOT 

BIZTOSÍTJA, ÉS A KIVÁLÓ 

KONYHAMŰVÉSZETET 

TESZI TELJESSÉ!

Juan Amador



powered by DOMI sense
Amador illatok

A DOMI sense és a Juan Amador közösen hozták létre ezt az illatkollek-
ciót, amely a vendéglátó szektor kulináris művészetét hivatott hangsúlyozni.

Mindehhez nagy hangsúlyt fektettünk a 100%-ban tiszta aromákra, ame-
lyeket a világ legjobb parfümőreivel dolgoztattunk ki. Minden ízhez és 
minden hatáshoz Amador filozófiája szerint hoztuk létre a hozzá legjobban 
társítható illatkreációt.

Mikor született meg az érzékek menüjének ötlete?

Juan Amador:
Az ötlet az Amador illatok összeállítása közben merült fel. A fejlesztőfolyamat so-
rán szabályosan végigszagoltuk az aromák palettáját. Észrevettük, hogy milyen 
étvágygerjesztőek ezek az illatok. Ez adta az ötletet, hogy az egyes ételeket, ill. 
fogásokat hozzá való illat kísérje. Éspedig úgy, hogy az illat semmiképp ne legyen 
zavaró, hanem tudat alatt készítse fel a vendégeket az ételre. Az érzékek menüjé-
nek teljessé tétele érdekében a fogásokat zenekíséret festi alá. - Pontosan ez az 
érzékek menüje.

Elárulná, hogy milyen illatokat, ill. fogásokat használnak majd?

Juan Amador:
Minden ételhez kifejezetten rá szabott illatesszencia társul. Desszertként azonban 
akár fordítva járunk el, azaz a Peach Star Anis illatához illő desszertet kreálunk.

Az érzékek menüje
További információ a címen:
www.menuedersinne.com
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A Mint Lime a hangulatteremtő! A fejjegy 
friss lime és grapefruit illata gondoskodik 
a jó kedvről, ami a fodormentából és bor-
smentából álló szívjegyben folytatódik. 
Az alapjegy a cukorral és a rummal fino-
man teszi teljessé a társasági aspektust.

Ez az illat frissességet és fűszert visz 
minden helyiségbe. Élénkítő, motiváló 
hatású. A fejjegyben a bergamott és 
a fehér gumifa dominál, a szívjegy-
ben pedig a bors, a melengető fahéj 
és szegfűszeg alkotja a fűszeres jelleg 
csúcspontját. Majd az ámbra visz némi 
nyugalmat az alapjegybe.

Az erdő illata ellazít és megnyugtat. 
Egyúttal ez jelenti az aroma kezdetét.  
A szívjegyben a cirbolyafenyő illata do-
minál. A fás-gyantás illat az alapjegyben 
a pézsmával és cédrusfával folytatódik.

A Private Amber először az ámbra és a 
bergamott frissítő fejjegyének köszön-
hetően vonzza magára a figyelmet, 
majd a perubalzsam, az orchidea és 
a Patchouli szívjegyével inspirál, végül 
pedig a benzoégyanta, a tonkabab és 
a mindenki által kedvelt vanília teszi tel-
jessé.

A sós tengeri levegőt érezzük közel ezzel 
az illatkompozícióval. A szívjegy gazdag 
tengeri frissessége feldobja a hangula-
tot, a moha és pézsma fás alapjegye 
adja az illat nyugtató gyökereit.

Az illat gyümölcsös-virágos megjelenésű 
és pozitív, kellemes hangulatot biztosít. 
A grapefruit, a citrom, a lime és a boróka 
alkotja az alapjegyet. Nyugtató hatású a 
jázmin- és rózsa illatú virágos szívjegy. 
Az alapjegyet kevés pézsma és vetiver 
zárja le.

A paradicsomlevél illatát mandarin, fe-
kete ribizli és dinnye alkotja a fejjegyben.  
A szívben zöld jegyek, rebarbara, korian-
der és menta jelenik meg, míg az alapje-
gyet füge és galbanum alkotja. A gondos 
kreáció eredményezi a friss paradicsom-
levél összetéveszthetetlen illatát.

A fejjegyben a koriander a friss bergamot-
tal, citrommal, naranccsal, a mangó a szív-
jegyben az ananásszal és a feketeribizlivel 
együtt olyan jó közérzetet hoz létre, amely 
az alapjegy vaníliájával együtt meleg fo-
gadtatásban részesít bennünket.

Mint  Lime
Étvágygerjesztő, motiváló, hangulatjavító

Bergamot  Szechuan
Étvágygerjesztő, élénkítő, motiváló

Frissítő, jóleső, ellazító
Private Amber

Étvágygerjesztő, jóleső, élénkítő
Tomato Leaves

Shiny Seaweed
Frissítő, nyugtató, hangulatjavító Étvágygerjesztő, jóleső, hangulatjavító

Mango Coriander

Pihentető, nyugtató, harmonizáló
Arolla Pine

Étvágygerjesztő, nyugtató, hangulatjavító

Vermouth Juniper



Amikor az esti nap felmelegíti az őszi-
barackfákat és édes, gyümölcsös illat 
csapja meg az orrát, otthonosan és 
biztonságban érzi magát. Így van ez 
ezzel a kompozícióval is, amelynek fej- 
és szívjegyében barackfajták és ánizs 
keveréke érezhető és a sárgabarack 
teszi teljessé. A hosszabb esti napsü-
tésért és a szívmelegségért.

Fűszeres-friss aroma gondoskodik 
a megnyugtató hangulatról. A vér-
narancs, a grapefruit és a menta fris-
sessége adja a kezdetet. A szívjegyben 
a rózsabors, a kasmírfa, a Patchouli és 
a ciprus illata folytatódik. Az alapjegyet 
pézsma, dohány és balzsamos szuhar 
alkotja.

Hangulatjavító és motiváló környeze-
tet teremt a grapefruit és a kakukkfű 
rendkívüli kombinációja, amelyet már a 
fejjegyben is megtalálunk. A fás alap-
jeggyel kiegészített, virágos szívjegy 
gondoskodik a tökéletesen jó közér-
zetről.

Az egzotikus keverék kellemes társa-
sági hangulatot garantál. A fejjegy a 
kardamom, az édesgyökér és a füge 
kombinációjával nyűgöz le. A szívjegyet 
a szantálfa, az írisz és a fűszeres rum 
alkotja, az alapjegyet a cédrusfa, a do-
hány, a tömjén és a bőr illata jellemzi.

A Mojito & Mintnél az emberek táncol-
nak és nevetnek! Frissítő, élénkítő illat, 
amely feldobja a hangulatot. A fejjegy-
ben a különböző zöld jegyek lépnek köl-
csönhatásba a mentával és a citrusgyü-
mölcsökkel. A szívjegy virágos-friss. Az 
alapjegy ezzel szemben meleg és fás, 
vaníliával, pézsmával.

A kompozícióval a fejjegyben a tavirózsa 
és a görögdinnye illatát, a szívben pedig 
a gyöngyvirág virágcsokrát kötjük össze. 
Az alap segítségével kókusz, vanília és 
szantálfával adjuk át magunknak a nyári 
hangulatnak.

Ez az illatesszencia élénkítő, frissítő szel-
lővel a vakáció, a fellélegzés és a tiszta 
kikapcsolódás érzetét kelti. A friss, ten-
geri-virágos fejjegyet a virágos-friss és 
balzsamos szívjegy váltja fel. Az ámbra 
és a cédrusfa teszi teljessé a tengeri il-
latképet.

A citromfű különösen frissítő és javítja a 
koncentrációt. A fejjegyben a citromfű az 
eukaliptusszal és a citrusgyümölcsökkel 
egyesül. A szívet a narancs és a menta 
alkotja, míg az ámbra és a cédrusfa fehér 
gumifa jegyekkel alkotja az alapjegyet.

Peach Star Anis
Frissítő, jóleső, nyugtató

Frissítő, jóleső, nyugtató
Precious Wood

Étvágygerjesztő, motiváló, hangulatjavító

Grapefruit  Thyme

Frissítő, hangulatjavító, élénkítő

Mojito & Mint

Summer Delights
Pihentető, hangulatjavító

Frissítő, hangulatjavító, motiváló
Seabreeze

Étvágygerjesztő, jóleső, ellazító

Cognac Santal
Frissítő, jótékony, koncentrációt fokozó

Lemongrass
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Néhány elégedett  ügyfelünk ÖNÉ A MÁRKA ÉS A TERMÉK. 
A MIÉNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ ILLAT AZ ÖN 

EGYEDÜLÁLLÓ VEVŐI SZÁMÁRA.
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Vonzó csomagok
Csomagajánlatunkkal független marad, mert nem köt le tőkét. Továbbá 
nagyobb rugalmasságot biztosítunk, hiszen készülékei műszakilag mindig 
naprakészek.

Take Away csomag
Egyszeri vásárlási költség
• az Ön által választott diffúzor
• egy Ön által választott illatcsomag
• 100%-ig karbantartásmentes

karbantartási igény

Careless csomag
Havi részletfizetés
• az Ön által választott diffúzor
• egy Ön által választott illatcsomag
• Időtartam: megegyezés szerint
• 100%-ig karbantartásmentes

INGYENES TESZT MOST!

A PRODUCT
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Tér. Illat.
A szuperlatívusz.
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AZ 1. 
SZÁMÚ

ILLATMARKETING
SZAKÉRTŐMinőség

Illatjaink 100 %-ig tiszta aromákból állnak, IFRA 
tanúsítvánnyal rendelkeznek és megfelelnek a 
legmagasabb nemzetközi szabványoknak.

Megbízhatóság
Minden rendszerünk Németországban ké-
szül, teljesen karbantartásmentes és 5 év 
garanciát adunk hozzá.

Szakvélemény
Széleskörű, ágazatokat átfogó tapasztalatunk 
és világméretű referenciáink jelentik a garanciát 
a DOMI sense Business Flavours sikerére.

Kiválasztás és exkluzivitás
Parfümőreink a legkülönlegesebb, leghatékonyabb, egyedi jellemzőjű illat-
kompozíciókat készítik. Lehetőséget kínálunk arra is, hogy szakértőinkkel 
együtt fejlesszen ki DOMI sense Signature illatot, amely kizárólag az Ön cége 
számára készült.

Székhely: Bécs, Palais Schlick, Türkenstraße 25/6, 1090 Bécs, e-mail: info@domi-sense.com, tel.: +43 1 367 45 31
Distribution center Berlin, Heinrich-Hertz-Straße 1b, 14532 Kleinmachnow, Germany

www.domi-sense.com
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