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VELKOMMEN
I Japan hedder røgelse “Koh”, og japanerne har i over 
1400 år anvendt Koh til åndelig berigelse og som en 
påmindelse om ro og fordybelse i en travl hverdag. Koh 
er som blomsternes duft – det bringer kontakt til det 
ikke-fysiske i tilværelsen. Det renser krop og sind og fjer-
ner dårlige energier i et rum. Det bringer ro i store for-
samlinger, det bevarer opmærksomheden i meditation, 
og det hjælper til at opleve glæden ved at være alene. 

Røgelse kom til Japan via Kina, hvor buddhismen var 
en del af en højt udviklet tradition omkring brugen 
af dufte i den spirituelle praksis. Denne sammen-
smeltning af buddhisme og røgelse nåede Japan i 
det 6. århundrede, hvor man allerede da var dyg-
tig til at tage en impuls udefra og forfine den. Med 
tiden blev røgelses-kulturen og håndværkskunsten 
omkring den udviklet til det sublime, og japansk 
røgelse er i dag den reneste og fineste i hele verden. 

Næsten halvdelen af al den røgelse, der bliver solgt i 
Japan, stammer fra fimaet Nippon Kodo. De fremstil-
ler noget af den fineste og mest eksklusive røgelse i 
verden, og har siden 1960’erne stået bag den utro-
ligt populære Morning Star serie. Men Nippon Kodo 
fremstiller mange andre fine røgelser – deres histo-
rie går helt tilbage til 1575, og de har dermed over 
400 års erfaring med at forvandle de bedste natur-
lige råvarer til udsøgte og velduftende røgelser. 

EN KLASSIKER OG TO HELT NYE JAPANSKE RØGELSER

RØGELSE AF SANDELTRÆ 
– OG TE & KAFFE ! 
Mainichi Koh sandeltræs-røgelsen blev udviklet i 
1912 af den japanske røgelsesmester, Yujiroh Kito, 
og efter over hundrede år er Mainichi Koh stadig 
den bedst solgte røgelse i Japan.

Man kan næsten ikke forestille sig, at man kan 
få for meget af denne røgelse. Hvor andre dufte 
skal nydes i små doser ved specielle lejligheder, er 

dette en røgelse, som man kan nyde igen og igen 
og igen.

I 1960’erne dannede Mainichi Koh grundlaget 
for den utroligt populære Morning Star røgelses-
serie, som er fremstillet efter de samme prin-
cipper som Mainichi Koh, blot med flere andre 
råvarer. 

I Japan er brugen af røgelse 
så udbredt, at der selv i små 
byer findes butikker, som 
kun sælger røgelse – og 
det er eksklusive butikker, 
som mest af alt ligner vores 
guldsmedebutikker eller 
eksklusive gave-butikker.

MAINICHI KOH
Best. nr. 11470
Den bedst solgte røgelse 
i Japan i over 100 år!

KAORI AWASE 
GREEN TEA
Best. nr. 14657
En helt ny røgelse fra 2017 
med den liflige duft af 
japansk grøn te.

KAORI AWASE 
COFFEE
Best. nr. 14656
Moderne japansk opfind-
somhed: Duften af kaffe 
– som røgelse!

MAINICHI KOH  
10 ruller
Best. nr. 11560 
Samme røgelse som i 
den gule boks – blot i 10 
praktiske ruller, som gør 
det let at dele med venner 
eller bringe en håndfuld 
med på rejser.



4 5

DEN MEST POPULÆRE JAPANSKE 
RØGELSES-SERIE I OVER 50 ÅR

MORNING STAR
Morning Star har i årtier været den mest populære japanske 
røgelse i Vesten, og nu er der hele 16 forskellige fine, rene 
dufte at vælge imellem. De mange forskellige dufte giver dig 
lejlighed til at komponere dine helt egne duftkombinatio-
ner ved simpelthen at brænde to eller flere forskellig dufte 
samtidigt. I 2004 undersøgte Miljøstyrelsen de forskellige 
røgelser på det danske marked, og Morning Star, som på 
det tidspunkt var den eneste udbredte japanske røgelse i 
Danmark, kom ud med de bedste værdier i alle målingerne. 

11 PATCHOULI
Best. nr. 9271 
Kinesiske købmænd anvendte 
patchouli-blade for at undgå møl i 
den kostbare silke. I datidens Europa 
opfattedes duften som eksklusiv, og 
patchouli blev en populær ingrediens 
i røgelse og parfume. 

12 PINE – Fyr 
Best. nr. 9244 
Opkvikkende og forfriskende duft 
– fordriver uoplagthed, lindrer 
mental træthed og stress-relaterede 
problemer. 

13 ROSE 
Best. nr. 9272 
Kærlighedens duft. Styrker  hjer-
techakraet og evnen til at udøve 
næstekærlighed. 

14 SAGE – Salvie 
Best. nr. 13759 
En frisk og rensende duft – kendt fra 
indianske og shamanistiske ritualer. 

15 SANDALWOOD – Sandeltræ 
Best. nr. 9243 
Den klassiske røgelse, der befordrer 
tilstande af meditation, og bringer os 
tættere på det guddommelige. 

16 VANILLA
Best. nr. 9240 
Den forførende og varme duft af 
vanilie har traditionelt været anvendt 
som et højt elsket afrodisiakum. 

STORE PAKKER
Disse Morning Star røgelser findes 
også i større æsker med 200 pinde.

1 JASMIN
Best. nr. 13743

2 LAVENDER
Best. nr. 11673

3 LOTUS
Best. nr. 13747

4 PATCHOULI
Best. nr. 13742

5 ROSE
Best. nr. 13744

6 SANDALWOOD
Best. nr. 11673

1 AMBER – Ambra
Best. nr. 9246 
En varm og erotisk duft. Denne duft er 
også ofte anvendt i indisk røgelse. 

2 CEDARWOOD – Cedartræ
Best. nr. 2004 
I det gamle Egypten anvendte man cedar-
røgelse til at frembringe indsigt i drømme, 
og på den måde finde svar på vanskelige 
situationer. 

3 FRANKINCENSE – Virak 
Best. nr. 13757 
Er „røgelse“ i sætningen „Guld, røgelse og 
myrra“ – og er kendt fra katolske kirker. 

4 GARDENIA
Best. nr. 11355 
En liflig, fyldig og smuk blomsterduft. 

5 GREEN TEA – Grøn Te 
Best. nr. 9242 
Giver mental klarhed og overblik. 

6 JASMIN
Best. nr. 9245 
En smuk beroligende duft af vild jasmin. 

7 LAVENDER 
Best. nr. 9241 
De gamle romere tilsatte lavendel i badet. 
En fin og ren duft, som renser og afhjælper 
søvnbesvær. 

8 LOTUS – Lotusblomst 
Best. nr. 11352 
Et symbol på spirituel oplysning. Lotus-
planten vokser med rødderne i mudder 
og producerer over vandoverfladen de 
smukkeste blomster. En fin og spirituel 
duft. 

9 MYRRA
Best. nr. 13758 
En varm og elsket duft som aldrig tidligere 
har kunnet fås i japansk røgelses-kvalitet. 

10 MUSK – Moskus 
Best. nr 9270 
En vegetabilsk efterligning af den 
eksklusive moskus-duft, som mange 
genkender fra rejser i Mellemøsten og 
Indien. 

200 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger. 
Længde: 12 cm
Brændetid: ca. 25 min. 
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50 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger. 
Længde: 12 cm
Brændetid: ca. 25 min. 
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DEN SUBLIME RØGELSES-OPLEVELSE

ALOESWOOD – JINKOH
Aloeswood er et af naturens helt store under-
værker. Det stammer fra en familie af nåle-
træer, som i sig selv ikke har nogen duft. Men 
det kan blive angrebet af en bestemt bakterie, 
og så danner træet en harpiks, som får det til 
at dufte himmelsk, og blive meget tungt.

Det japanske ord, Jinkoh, betyder ”træ der 
synker i vand”. Duften afhænger af mange ting. 
Hvor træet har vokset, hvornår i dets levetid 
det blev angrebet, hvor meget harpiks der blev 
dannet, osv. Det er i Japan den højeste viden-
skab at afgøre de forskellige duft-variationer.

Jinkoh/aloeswood er den røgelse, der tradi-
tionelt anvendes i de japanske røgelses-ceremo-
nier. En meget kompleks og rig duftoplevelse, 
som ikke er lig nogen anden duft i verden. Der 
kan være et strejf af noget bittert, af noget salt 
eller af noget helt tredje. Det er en duft, der 
konstant beriger ens lugtesans, og som skær-
per den til det yderste. Med denne røgelse 
kommer dit hjem til at dufte som kejserpalad-
set i Tokyo eller som et zenkloster i Kyoto.

DEN BEDSTE JAPANSKE 
KVALITET 
Dette er de fineste kvaliteter Kyara Aloeswood, som 
kan købes fra Nippon Kodo. Der sker noget forun-
derligt, når man nyder disse røgelser. Tankerne fal-
der helt til ro, og man sidder tilbage i fuldkomment 
nærvær og i en meditativ ro med et lykkeligt smil 
på læberne. Den ypperligste røgelses-oplevelse!

KYARA TAIKAN
Best. nr. 11568 
140 pinde. Længde: ca. 13,5 cm
Brændetid: ca. 25 min.

KYARA TAIKAN
Best. nr. 11569
80 lange pinde. Længde: ca. 22 cm
Brændetid: ca. 45 min.

KYARA TAIKAN
Best. nr. 11567  
60 korte pinde og praktisk holder  
i smuk træ-æske.

RØGELSESKAR  
MED BLOMSTER 
Best. nr. 11481
I keramik med guld. 
Størrelse: 10,5 x 11 x 10,5 cm 

RØGELSESKAR  
I KOBBER MED GULD 
Best. nr. 11482
Størrelse: 10,5 x 11,5 x 10,5 cm

1 KYARA ASUKA
Best. nr. 14642

2 KYARA HEIAN
Best. nr. 14643

3 KYARA 
MOMOYAMA
Best. nr. 14644

4 KYARA KAYOU
Best. nr. 14641

5 KYARA FUGAKU
Best. nr. 12224

1

2

3 4

5
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MEIKO SHIBAYAMA 
Best. nr. 11670  
Denne røgelse er populær i Skandinavien, 
måske fordi dens kølige og enkle elegance 
minder om skandinavisk design. Den 
bedste kvalitet sandeltræ tilsat svalende 
blomsterdufte. Udvikler næsten ingen røg.

BYAKUDAN EIJU 
Best. nr. 12088  
Sandeltræ – simpelthen. Den 
rene, originale råvare uden nogen 
tilsætninger. Dens evne til at 
fokusere opmærksomheden har 
været kendt i århundreder. Giver 
den dag i dag en oplevelse af Zen.

SEIUN KYARA GOLD 
Best. nr. 12052  
Et overflødighedshorn af kanel, 
koriander, kryddernellike og vanilje 
samt en anelse honning og rose. 
En varm og sensuel røgelse. 

SHINSEI EIJU 
Best. nr. 12089  
En moderne japansk røgelse, 
som graciøst kombinerer 
blomsterdufte og kinesiske 
medicin-urter, ovenpå en solid 
bund af sandeltræ.

TAIYO YURI 
Best. nr. 12048  
Det er en stor kunst at fremstille 
røgelse, som både har en træ-
karakter og samtidig et strejf 
af blomster. Det er lykkedes 
til fulde i denne røgelse, som 
oven i købet næsten ikke afgiver 
nogen røg.

AQUA MAINICHIKOH 
Best. nr. 12051  
Hvem andre end dygtige 
japanske røgelsesmestre kunne 
komme på at fremstille en 
røgelse, der dufter af nyfalden 
regn, når man sætter ild til 
den?! – Ren magi!

HANAIZUMI – Rose
Best. nr. 12050  
Rosens duft er på en gang 
karakteristisk, enkel og varm. 
Den virker beroligende på 
hjertet og udløser en tilstand af 
tillid, der kan gøre det lettere 
at give slip på smertefulde 
oplevelser.

SHIBAYAMA ALOESWOOD
Best. nr. 12094 
Måske kender du allerede Meiko 
Shibayama og elsker dens fine duft 
af sandeltræ med friske strejf af 
blomster? Her har du mulighed for 
at opleve samme røgelses-opskrift 
– blot med aloeswood istedet 
for sandeltræ. Ren forkælelse af 
duftsansen!

JINKOH SEIUN  
ALOESWOOD 
Best. nr. 13435
En rigtig fin røgelse til 
meditation og fordybelse – 
som i et japansk zen-kloster 
eller et japansk tempel.

KYARA EIJU 
Best. nr. 12080  
Aloeswood, sandeltræ 
og benzoeharpiks i et 
velafbalanceret miks. Velegnet 
til meditation og fordybelse.

TRADITIONEL JAPANSK RØGELSE I STORE ÆSKER

ÆGTE JAPANSK  
RØGELSES-KUNST
I Europa er det almindeligt at købe røgelse i 
æsker med 20-50 pinde i hver. En japaner kan 
let brænde 10-15 røgelsespinde på en dag, og 
så giver det jo god mening at købe røgelse i 
større æsker med 170 til 400 pinde i hver. 

Denne spændende serie rummer et fantastisk 
udvalg af traditionelle og nye japanske røgel-

ser – store klassikere fra en rig tradition til en 
meget, meget overkommelig pris. Luk øjnene, nyd 
duften, og se for dig japanske zenhaver, kimono-
klædte kvinder, smukke templer, te-ceremonier, 
bonsai-træer, sagte toner fra klokker i vinden og 
blomstrende kirsebærtræer – altsammen med 
en ophøjet ro og en fascinerende stemning.

JINKOH EIJU 
Best. nr. 12079  
Aloeswood, sandeltræ og 
patchouli i en elegant blanding 
har gjort denne røgelse til en 
klassiker i Japan.

MEIKO EIJU 
Best. nr. 11669  
Sandeltræ, kassia-kanel, 
benzoeharpiks, nardus-olie og 
medicinske, kinesiske urter 
giver en indbydende duft – 
varm og krydret – som man får 
lyst til at opleve igen og igen.
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ÆSKE-
STØRRELSER
Alle de syv Ka Fuh røgelser 
fås i store æsker med ca 400 
pinde og i mellemstørrelser 
med ca 120 pinde. Fem af 
varianterne fås også i æsker 
med 50 pinde.

RØGELSE UDEN RØG

KA FUH
Vi ved ikke hvordan de gør det – de japanske røgelses-
mestre hos Nippon Kodo: Ka Fuh er en lille røgelses-
serie, som ikke ryger! Kun når man lige har tændt en 
Ka Fuh røgelsespind, kan der være ganske lidt røg, 
men ellers står den bare og gløder og renser og duf-
ter. Man kan jo knapt kalde det ”røgelse”, når der ingen 
”røg” er. Blide og sarte blomsterdufte – flygtige som 
vinden og i en meget, meget ren og høj kvalitet. En 
hel pind brænder i ca 25 minutter, men fordi der ikke 
er en træpind i midten, kan du på forhånd brække 
den over, hvis du ønsker en kortere brændetid.

KA FUH GAVEÆSKE
Best. nr. 12085   
4 æsker med hver 120 pinde i stilfuld 
 træ-æske med japanske skrifttegn.

1 LOTUS
Best. nr. 12086 – 120 pinde  |  12239 – 400 pinde
Symbolet på spirituel oplysning.

2 CARNATION – Nellike
Best. nr. 12087 – 120 pinde  |  12240 – 400 pinde
En populær mors dags gave i Japan.

3 DAPHNE
Best. nr. 11559 – 50 pinde  |  12233 – 120 pinde
Best. nr. 12238 – 400 pinde 
Duften af små blomster, en følelse af forår. 

4 AQUA
Best. nr. 11558 – 50 pinde  |  12232 – 120 pinde
Best. nr. 12237 – 400 pinde 
En røgelse der dufter af vand! Ren magi! 

5 WHITE PLUM
Best. nr. 11557  – 50 pinde  |  12234 – 120 pinde
Best. nr. 12091 – 400 pinde 
Fin duft af blommetræets hvide blomster til 
glæde for hjertet. 

6 HINOKI – Japansk Cypres
Best. nr. 11556  – 50 pinde  |  12231 – 120 pinde
Best. nr. 12236 – 400 pinde 
Fin og delikat nåletræs-duft af japansk cypres.

7 LAVENDER
Best. nr. 11555 –  50 pinde  |  12230 – 120 pinde
Best. nr. 12235 – 400 pinde 
Som en varm sommervind igennem en have  
fuld af lavendler.

KA FUH PLUS
Best. nr. 12084  
300 pinde.
En kølig mint-agtig duft af 
en nåleskovs friske luft efter 
et regnvejr med et strejf af 
blomsterduft.

120
pinde  

i en æske

50
pinde  

i en æske

400
pinde  

i en æske

300
pinde  

i en æske

Længde: 14 cm
Brændetid: ca. 25 min.

1  2  3

4  5  6

7
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TIL DEN PERFEKTE RØGELSESNYDELSE

RØGELSES-HOLDERE  
OG -KAR
Mange Nippon Kodo røgelses-æsker kommer 
med en gratis lille holder i æsken til at placere 
røgelsen i, men det er også muligt at købe en 
smuk og praktisk japansk røgelses-holder. Der 
er to forskellige stil-arter. Den ene er som en 
lille tallerken med en lille terning til at placere 

røgelsen i. Den anden er et kar, som man put-
ter aske i, og derefter placerer man røgelses-
pinden i asken. Fordelen ved denne metode 
er, at asken fra røgelsespinden bare falder ned 
i karret og ikke er til at skelne fra den aske, 
som man i første omgang puttede i karret.

YUSAI KINPAKU
Best. nr. 11786

Kutani porcelæn 

GINSAI YELLOW 
Best. nr. 11784

Kutani porcelæn

RØGELSESKAR  
KAYURAGI
Best. nr. 13436

RØGELSESHOLDER 
BUTTERFLY
Best. nr. 12950

RØGELSESHOLDER 
CHRYSANTHEMUM

Best. nr. 12949

RØGELSESHOLDER 
TEA SEEDS
Best. nr. 12948

RØGELSESHOLDER 
LOTUS SORT

Best. nr. 12742

RØGELSESHOLDER 
LOTUS PINK

Best. nr. 12741

RØGELSESHOLDER 
LOTUS VIOLET

Best. nr. 12743

RØGELSESHOLDER  
I METAL

Best. nr. 11478

NATURE & ART 
VIOLET

Best. nr. 11749

YUKARI 
CHERAMIC GRØN

Best. nr. 11477

ROCKING TRAY
Best. nr. 11790

SANPOU
Best. nr. 11787

SASABUNE
Best. nr. 11788

SANDELTRÆS-ASKE  
TIL RØGELSESKAR 

Best. nr. 11674
70 gram
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AFBALANCERING AF DE  
FEM ELEMENTER

ELEMENSE 
Denne serie er skabt som en reflektion af den 
gamle visdom at god fysisk, mental og spirituel 
helse begynder med at leve i harmoni med ver-
den og naturen omkring os. I naturen er de fem 
elementer altid i balance, og hvis du har under-
skud af et af elementerne i din dagligdag, så er 
der måske en røgelse for dig i denne serie? 

I HARMONI MED NATUREN

NATURENSE
Fem udsøgte moderne blandinger, skabt bl.a. på baggrund af 
aroma-terapi. Prøv de forskellige dufte til forskellige aktiviteter i 
hjemmet, nyd dem, og mærk, hvilke stemninger, de skaber.

40 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger.
Længde: 14 cm 
Brændetid: ca. 30 min.

ORIENTAL MIND  
Sandeltræ & Patchouli
Best. nr. 11376 
Disse to dufte supplerer hinanden: 
Den første er træ-agtig, diskret 
og virker beroligende og 
meditativ, mens den anden er 
kraftig, urteagtig, maskulin og 
stimulerende. Kombinationen er 
velegnet til meditation.

INSPIRED MIND  
Citrongræs & Appelsin 
Best. nr. 11377 
Citrongræs virker opkvikkende 
og dæmper bekymring. Appelsin 
stimulerer glæde og varme og 
virker beroligende.

COMFORTABLE TIME  
Lavendel & Rosmarin 
Best. nr. 11373 
Er dit sind hyperaktivt, så kan 
lavendel hjælpe dig ned i gear. Er 
du distræt, energiforladt og ikke 
rigtigt til stede, så kan rosmarin 
give dig de røde kinder og glimtet i 
øjnene tilbage.

CALM NIGHT  
Vetiver & Kamille
Best. nr. 11374 
Vetiver dufter jordagtigt og 
sensuelt. Beroligende, især hvis 
man bærer på sorg eller chok. 
Kamille giver en dyb søvn og virker 
afslappende.

REFRESHED TIME  
Geranium & Ylang Ylang
Best. nr. 11375 
Krydret, og orientalsk blomster-
dufte, begge kendt som opkvik-
kende og endda erotisk stimule-
rende.

EARTH – Jord
Best. nr. 11368 
Elementet jord svarer til 
stabilitet, vedholdenhed og tillid.

WATER – Vand
Best. nr. 11369 
Elementet vand svarer til 
fleksibilitet, følelser og 
forandring.
 
FIRE – Ild 
Best. nr. 11370 
Elementet ild svarer til energi, 
emotioner og udadvendthed.

AIR – Luft
Best. nr. 11371 
Elementet luft svarer til 
mental åbenhed, visdom og 
barmhjertighed.

SPACE – Himmel
Best. nr. 11372 
Elementet rum/himmel er 
den meditative tilstand, 
mellemrummet mellem tankerne 
og energi, der tilsyneladende 
opstår af ingenting.

40
pinde  

i en æske

40
pinde  

i en æske

40 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger. 
Længde: 14 cm
Brændetid: ca. 30 min. 
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REN NYDELSE – FÅS SOM KEGLER ELLER PINDE

KAYURAGI
Kayuragi er en moderne og eksklusiv røgelses-
serie i høj kvalitet. Den flotte indpakning i en smuk 
trææske er inspireret af mønstrene i japansk 
kimonostof. At betragte den lette, bølgende 
røg fra disse pinde er ren meditativ nydelse. En 
smuk værtindegave eller en flot uventet gave til 

en god ven. Nogle af duft-varianterne fås også 
som kegler. Keglerne brænder hurtigt og med 
en kraftig duft, og de er derfor velegnede til 
større rum. De tændes som pinde ved at sætte 
ild til spidsen, blæse flammen ud og derefter 
placere keglen på den medfølgende holder.

TIL DEN LÆNGERE RØGELSES-NYDELSE

LONG STICKS
En gang imellem har man lyst til at nyde sin røgelse lidt 
længere. Til det brug fås nogle af de mest populære Nip-
pon Kodo røgelse i fine æsker, indeholdende lange pinde 
med brændetider på cirka en time. Det giver den helt flek-
sible nydelse, for pindene kan stadig deles over, inden man 
anvender dem, hvis man har lyst til en kortere brændetid.

ALOESWOOD
Best. nr. 11549 

CHERRY BLOSSOM  
Kirsebærblomster
Best. nr. 12739

GREEN TEA – Grøn Te 
Best. nr. 12083 

JAPANESE CYPRESS
Best. nr. 12740

JASMINE
Best. nr. 11552 

MANDARIN MIKAN
Best. nr. 12738

NARCISSUS – Påske/Pinse-lilje
Best. nr. 11551 

POMEGRANATE – Granatæble
Best. nr. 11445  

ROSE
Best. nr. 12082 

SANDALWOOD
Best. nr. 11444  

WHITE PEACH – Fersken
Best. nr. 12081 

WISTERIA – Blåregn
Best. nr. 11388

RØGELSESKEGLER
NOGLE AF DUFTENE FINDES 
OGSÅ SOM KEGLER

40
pinde  

i en æske

12
kegler  

i en æske

40 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger. 
Længde: 14 cm
Brændetid: ca. 25 min.

RØGELSESPINDE

KAFUH LAVENDER 
Best. nr. 11671 
90 pinde i en æske.  
Længde: 25 cm  
Brændetid: ca. 75 min.

EIJU MEIKO  
Spicy Sandalwood 
Best. nr. 11364 
100 pinde i en æske.  
Længde: 25 cm  
Brændetid: ca. 55 min.

MEIKO SHIBAYAMA  
Floral Sandalwood 
Best. nr. 11834 
100 pinde i en æske.  
Længde: 25 cm  
Brændetid: ca. 55 min. 

MORNING STAR 
SANDALWOOD 
Best. nr. 11561 
70 pinde i en æske.
Længde: 25 cm
Brændetid: ca 60. min.
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Shikun: BYAKUDAN – SANDALWOOD
Best. nr. 12092 
Denne ædle røgelse dufter så godt, at man aldrig får for 
meget af den. Den perfekte røgelse til meditation og 
fordybelse. Alt går op i en højere enhed. De sublime råvarer, 
den dygtige tilvirkning og den flotte indpakning. En moderne 
japansk røgelse, som er kulminationen på mange hundrede 
års ekspertise og håndværksmæssig kunnen.

TAIYO SAKURA 
Best. nr. 12049  
De blomstrende japanske kirsebærtræer varsler forår 
og lykke, både med deres flygtige pragt og med deres 
duft, som virker lys og opløftende, når den spreder sig 
i stuen.

Shikun: JINKOH – ALOESWOOD
Best. nr. 12093 
En fantastisk røgelse i samme serie som sandeltræ-
røgelsen til venstre – blot fremstillet af kostbart 
aloeswood som råvare. Det er ren forkælelse at 
opleve denne helt, helt eksklusive røgelse, som ikke 
kan sammenlignes med nogen anden duft fra vores 
breddegrader. En unik og dyb oplevelse af Zen.

TAIYO TANKEI
Best. nr. 12090 
I denne røgelse er solens velsignede stråler på magisk 
vis opfanget og omdannet til røgelsespinde med næsten 
ingen røg. At brænde en pind fra denne æske på en 
kold vinterdag er som at genopleve et strejf af en varm 
sommerdag. Det gør godt langt ind i sjælen.

FORFINEDE DUFTE 

SJÆLDNE ØJEBLIKKE
At få mulighed for at opleve duften fra særligt 
ædle røgelser, kan føles som en once-in-a-lifetime 
chance. Tankerne falder til ro, når sanserne går 
på opdagelse i de mystiske nuancer. Derfor 

vælger mange mennesker at sådanne ”sjældne 
øjeblikke” skal være en daglig del af deres liv. Og 
det er økonomisk overkommeligt – der er ca 
400 pinde i en æske af disse fire ædle røgelser.

SÅDAN FÅR DU MEST FORNØJELSE  
AF DIN JAPANSKE RØGELSE 
Den japanske røgelse er ”uden en pind i 
midten”. Du kan derfor let få en kortere 
brændetid – hvis du ønsker det – ved 
at knække røgelsen over i en passende 
længde, inden du tænder den. Man 
tænder ved at holde den ene ende af 
pinden over en lighter-flamme, og efter 
et sekund eller to puster man røgelsens 
flamme ud, så kun den fine glød er tilbage. 
Derefter kan du putte røgelsespinden 

i den lille holder, som følger med i de 
fleste æsker. Holderen placerer du så på 
en lille tallerken, som opfanger asken. 

Den bedste måde at opleve røgel-
sen på, er at nyde den fint bølgende 
røg på afstand. Langsomt oplever 
man, at den fine duft breder sig i rum-
met, og duften kan nydes i lokalet 
længe efter, at pinden er brændt ud.

Ved besøg af venner.

Ved rengøring.

Til bedre koncentration og arbejde.

Til en god start på dagen. Ved et afslappende bad.

Ved afkobling. Når du skal sove.

Til romantiske øjeblikke.Til yoga og meditation.

400
pinde  

i en æske
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ELEGANTE ÆSKER MED 
KLASSISKE DUFTE

KOHDEN
Kohden er seks klassiske japanske røgelser i 
rene dufte og pakket i en eksklusiv æske og 
med en ekstra fin lille røgelsesholder. Arabesk-
mønstrene på æskerne er inspireret af kulturerne 
langs Silkevejen, som før i tiden bragte kostbare 
røgelses-råmaterialer fra Mellemøsten og de 
arabiske lande til Kina og Japan. En røgelse med 
kraft og styrke – og en mere maskulin energi 
end i så mange andre japanske røgelser. En per-
fekt gave til en god ven, der holder af røgelse. 

DEN MEST EKSKLUSIVE DUFT AF SANDELTRÆ

MAINICHI BYAKUDAN
Nu er det, at ord kommer til kort i beskri-
velsen af den japanske røgelseskunst. 
Som vi kender det fra andre produkter, 
hvor sjældne, naturlige råvares ypper-
lige kvalitet og en håndværksmæssig 
ekstraordinær dygtighed kan gå op i en 
højere enhed, så fås de japanske røgelser 
også i helt, helt eksklusive kvaliteter. 
Dette er den fineste kvalitet af sandeltræs-
røgelse fra Nippon Kodo. Det kan få lykken 
til at bredde sig helt ud i alle dele af krop-
pen på en sand røgelses-kender, og bare 
duften, når man åbner æsken, kan sende 
bølger af fryd ud i alle sanseporer. 

Røgelses-serien fås i tre forskellige 
æske-størrelser.

Gaveæske med 60 korte pinde og fin 
røgelsesholder – eksklusiv æske med 150 
pinde i almindelig længde – og en smuk 
længere æske indeholdende 100 long 
sticks med ekstra lang brændetid. 

JAPANESE MINT
Best. nr. 11464 
En sprød og forfriskende røgelse 
med en klar mint-note.

MUSK NOTE
Best. nr. 11463 
En mesterlig røgelse med en  
fin musk-note (vegetabilsk).

SANDALWOOD
Best. nr. 11462
En kraftig og rig sandeltræs-
røgelse.

SPICY ALOESWOOD
Best. nr. 11461
En sofistikeret og forfriskende 
krydret aloeswood fra Indonesien.

STARANISE
Best. nr. 11465 
En vidunderlig, krydret duft  
af stjerne-anis.

SWEET ALOESWOOD
Best. nr. 11460 
En luksuriøs, sød aloeswood  
fra Indokina.

40 pinde i en æske.
Flot lille røgelses-holder i keramik medfølger.
Længde: 14,5 cm
Brændetid: ca. 30 min.

ÆSKE MED LANGE 
PINDE
Best. Nr. 11475
Long Stick. 100 pinde.
Længde: 23 cm
Brændetid: ca. 45 min.

LILLE SMUK GAVEÆSKE
Best. Nr. 11473
60 pinde i æsken.
Længde: 5,7 cm
Brændetid: ca. 13 min.
Størrelse: 7,5 x 1,8 x 10,8 cm
Eksklusiv lille røgelses-holder  
i keramik medfølger.

ÆSKE MED 
ALMINDELIG 
LÆNGDE
Best. Nr. 11474
150 pinde. 
Længde: 15 cm
Brændetid: ca. 25 min.
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ØST MØDER VEST I JAPANSK RØGELSESKLASSIKER

HANA-NO-HANA 
Hana-no-Hana er en populær japansk røgelse 
med en interessant historie. Efter i over to 
århundreder at have levet isoleret fra omver-
denen - åbnede Japan sig i Meiji æraen 
(1868-1912) igen over for omverdenen. I 1883 
opførte man nær kejserpaladset i Tokyo et 
stort toetagers palæ ”Rokumeikan” desig-
net af den engelske arkitekt Josiah Condor. 

Her blev der ofte afholdt receptioner og 
fester for udenlandske diplomater og gæster. Der 
blev danset vals, polka og mazurka med fest-
klædte udlændinge i selskab med japanske kvin-

der i fine europæiske selskabskjoler og japanske 
mænd i kjole og hvidt importeret fra de bedste 
skræddere i London. I luften var der en blanding 
af franske parfumer og japanske røgelser. 4.000 
år tidligere startede i Indien en duftimpuls, som 
i Frankrig i sin ædleste form blev til de fineste 
parfumedufte og i Japan de ædleste røgelser. Nu 
mødtes duften af øst og vest for første gang igen.

Den talentfulde japanske røgelsesmester 
Yujiroh Kitoh fra Nippon Kodo skabte med 
inspiration herfra i 1905 den berømte røgelse 
Hana-no-Hana (”blomsternes blomst”) – en 
kombination af traditionel japansk røgelseskunst 
og de vestlige blomsterdufte lilje, rose og viol. 

Denne klassiske røgelse har lige siden fast-
holdt sin høje popularitet i Japan. Den er i over 
hundrede år blevet solgt i en fin lille trææske 
med de tre forskellige fine blomsterrøgelser i 
adskilte rum og en smuk passende røgelsesholder. 

Rokumeikan-bygningen findes ikke mere. 
Den blev revet ned igen i 1941. Men duften 
fra de fine balsale kan stadig opleves via den 
japanske duft-klassiker Hana-no-Hana.

NATURLIGE RØGELSER MED PIND I MIDTEN

HERB & EARTH
Herb & Earth er den eneste røgelses-serie fra Nippon Kodo, 
som indeholder en fin, tynd bambus-pind i røgelsens centrum. 
I andre kulturer dypper man typisk disse pinde i petroleum for 
at slå små insekter og skadedyr ihjel inden pinden bliver brugt 
til røgelse. Nippon Kodo har istedet for udviklet en helt ren 
teknik, hvor pindene istedet renses ved at koge dem i vand. 
På den måde undgås petroleumsrester i den færdige røgelse-
spind. Oven i dette er Herb & Earth røgelserne “low smoke” 
med meget lidt røg – og med kun den rene og naturlige duft. 

BERGAMOT
Best. nr. 11380

CAMOMILE
Best. nr. 11447

CEDAR
Best. nr. 11382

FRANKINCENSE
Best. nr. 11387

JASMINE
Best. nr. 11384

LAVENDER
Best. nr. 11378

ORANGE
Best. nr. 11446

PATCHOULI
Best. nr. 11385

PEPPERMINT
Best. nr. 11383

ROSE
Best. nr. 11379

SANDALWOOD
Best. nr. 11381

VANILLA
Best. nr. 11386

HANA-NO-HANA
Best. nr. 11471

60 pinde i en æske. 
Lille røgelsesholder medfølger. 
Længde: 5,7 cm
Brændetid: ca. 12  min.

20
pinde  

i en æske

20 pinde i en æske. 
Længde: 25 cm 
Brændetid: ca. 30 min.



DEN FØRSTE BOG PÅ DANSK OM JAPANSK RØGELSE

ZEN, MINDFULNESS  
OG JAPANSK RØGELSE
Japansk røgelse er meget mere end bare velduft og forkælelse af sanserne. På samme 
måde som f.eks. japansk havekunst og te-ceremonier er det en indgangsvinkel til den 
rige japanske kultur. Det er en vej til større opmærksomhed i hverdagen og til en tradi-
tion omkring meditativ bevidsthedsudvikling, som er enestående i verden. 

At kigge på den fint bølgende røg er beroligende på samme måde som at lytte 
til havets bølger, og det er vanskeligt at tænke en negativ tanke, når man tænder en 
japansk røgelsespind. I selve handlingen ligger en hel lille ceremoni, som bringer glæde i 
hjertet. 

Fra bogens indhold: 

• Røgelsens historie – en rejse over  
tusinder af år 

• Zen – og kunsten at lytte til røgelse 
• Koh-doh – japanske røgelses ceremonier 
• I sansernes verden – mindfulness og  

kunsten at opleve verden som den er 
• Den japanske røgelse i hverdagen 
• Røgelsesmaterialer – fra naturens skatkammer 
• Kendte japanske røgelser 

Fønix Musik · Telefon 86 19 58 11 · www.fonixmusik.dk

F O R H A N D L E R

BOG ”ZEN, MINDFULNESS 
OG JAPANSK RØGELSE”
Best. nr. 1383 
108 sider – indbundet.
Læs et uddrag af bogen på  
www.fonixmusik.dk


