Japansk
rökelse

- den finaste i världen
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“Jag har inte lust att skriva en dikt
Istället vill jag tända rökelsekaret
Fyllt med jasmin, myrra och rökelse

Välkommen
Japansk rökelse
- den finaste i världen

Och dikten vill gro i mitt hjärta
Som blommor i min trädgård”
Dikt från 1500-talet.

Över 50% av all den rökelse som säljs i Japan kommer
från fabriken Nippon Kodo. Här tillverkas en av den
finaste och mest exklusiva rökelsen i världen, de har
ända sedan 60-talet stått bakom den otroligt populära Morning Star serien. Men Nippon Kodos historia går
ända tillbaka tilll 1575, och de har därmed över 400 års
erfarenhet av att förvandla naturliga råvaror till utsökta och väldoftande rökelser. Fønix har uppnått den
stora äran att bli skandinavisk distributör för Nippon
Kodo, och nu lanseras därför många nya dofter och
serier för den skandinaviska marknaden.

Japansk rökelse är inte bara rökelse
I Japan heter rökelse “Koh”, och japanerna har i över
1400 år använt Koh för att berika andlighet som en
påminnelse om ro och fördjupelse i en hektisk vardag.
Koh är som blommornas doft, den ger kontakt till det
som inte är fysiskt i tillvaron. Den renar kropp och sinne och tar bort dåliga energier i ett rum. Den skänker
ro, den bevarar och fördjupar uppmärksamheten i
meditation och den hjälper till att uppleva glädjen
genom att vara ensam.

Meditativa dofter
Rökelsen kom till Japan via Kina, där Buddhismen var
en del av en högt utvecklad tradition kring användandet av dofter i det spirituella utövandet. Denna sammansmältning av Bhuddism och rökelse nådde Japan
under det sjätte århundrandet, då man redan var bra
på att mottaga en impuls utifrån och förfina den. Med
tiden blev rökelse-kulturen och hantverkskonsten
omkring den utvecklad till det sublima, och japansk
rökelse är idag den renaste och finaste i hela världen,
och utvecklingen fortsätter.

Quality Collection
Hur kan den billigaste rökelsen från Nippon Kodo
kallas för “Quality Collection”? Jo, där följer inte med den
lilla rökelsehållaren som i många av de andra serierna, och där
är kanske sparat lite på förpackningen. Där är också “bara”
20 pinnar i en ask (mot t.ex. 50 pinnar i en ask Morning Star).
Men innehållet i rökelsen är där inte sparat på. Du får nämligen
ett fantastiskt urval av traditionella japanska rökelser tillverkade
genom gamla recept - stora klassiker från en rik tradition till ett
mycket, mycket rimligt pris. Där är hela 12 olika dofter att upptäcka.
Slut ögonen, njut doften, och se framför dig en japansk zenträdgård,
kimonoklädda kvinnor, buddhisttempel, te-ceremonier, bonsaiträd, fina vindspel och
nyutslagna körsbärsträd - alltsammans med ett förfinat lugn och estetik.

Kyara Eiju

[Aloeswood, med liten
doft av sandelträ och blommor]
Best.nr.: 11448

Jinkoh Eiju [Aloeswood, med liten
doft av sandelträ och patchouli]
Best.nr.: 11449

Meiko Eiju [Doft av kryddor, bittert
och sött] Best.nr.: 11450
Byakudan Eiju [Sandelträ]
Best.nr.: 11451

Meiko Shibayama [Sandelträ och
örter med doft av blommor]
Best.nr.: 11452

Ka Fuh Shiraume [Doft av vita
plommonblommor] Best.nr.: 1 1 453

Seiun Gold [Kraftig blomdoft med
orientaliska kryddor och blommor]
Best.nr.: 11454

Hanaizumi [Söt rosdoft]
Best.nr.: 11455

Mainichi-Koh [Doft av blommor
och hav - fräsch och tydlig]
Best.nr.: 11456

Shinsei Eiju [Fräsch doft av örter
och sandelträ] Best.nr.: 1 1457

Taiyo Sakura [Doft av söta,
sammetslena körsbärsblommor]
Best.nr.: 11458

Taiyo Yuri [Söt träaktig doft med
inslag av lilja]
Best.nr.: 11459



pris:

3350

per ask

20 pinnar i en ask, längd: 13,8 cm. Brinntid: ca 25 min.



Herb & Earth

- Bamboo Incense

Herb & Earth är den enda rökelse-serien från
Nippon Kodo som innehåller en fin, tunn
bambupinne i rökelsens centrum, och de har
lyckats med det otroliga att tillverka en rökelse som nästan inte avger någon rök - bara
doft. För flera av dofterna skall man verkligen
studera rökelsen mot en mörk bakgrund för
att se att det faktiskt kommer en fin liten
rökslinga från den brinnande rökelsepinnen.
Ren magi!

Lavender [Lavendel]
Best.nr.: 11378

Jasmine [Jasmin]

Rose [Ros]
Best.nr.: 11379

Patchouli [Patchouli]
Best.nr.: 11385

Bergamot [Bergamott]

Vanilla [Vanilj]

Best.nr.: 11380

Best.nr.: 11386

Sandalwood [Sandelträ]

Frankincense

Best.nr.: 11381

[Frankincense]
Best.nr.: 11387

Cedar [Cederträ]

Best.nr.: 11384

Best.nr.: 11382

Orange [Apelsin]

Peppermint

Best.nr.: 11446

[Pepparmynta]
Best.nr.: 11383

Camomile [Kamomill]
Best.nr.: 11447

Morning Star
Det har kommit 6 nya dofter i den populära
Morning Star serien, och ännu en gång har de
japanska rökelsemästarna överträffat sig själva. Vem skulle till exempel tor att man kunde
göra rökelse inspirerad av färska fikon? Och
att det skulle kunna dofta så fantastiskt som
den nya Morning Star Fig gör? Om Morning
Star är din favorit-serie så finns det nya
underbara dofter att upptäcka: där är en exotisk Lotus-doft, en mild Mimosa, en japansk
citrus Yuzu, en överdådig Gardenia-doft och
en behaglig Iris.
Trevlig upptäcksresa!

pris:

48:-

per ask

Sandelwood [Sandelträ]
Best.nr.: 9243

Pine [Tall]

Lavender [Lavendel]
Best.nr.:9241

Best.nr.: 9244

20 pinnar i en ask,
längd: 25 cm,
brinntid: ca 30 min.

Green Tea [Grönt te]
Best.nr.: 9242

Musk [Mysk]
Best.nr.: 9270

Cinnamon [Kanel]

Patchouli [Patchouli]
Best.nr.: 9271

6 nya dofter:

Jasmin [Jasmin]

Lotus [Lotus]
Best.nr.: 11352

Best.nr.: 10689

Best.nr.: 9245

Rose [Ros]
Best.nr.: 9272

Mimoza [Mimosa]

Cedarwood [Cederträ]

Yuzu - Citrus

Best.nr.: 11353

Best.nr.: 2004

Amber [Bärnsten]
Best.nr.: 9246
Vanilla [Vanilj]
Best.nr.: 9240

[Yuzu-citrus]
Best.nr.: 11354

Gardenia [Gardenia]
Best.nr.: 11355

Iris [Iris]
Best.nr.: 11356
Figen [Fikon]
Best.nr.: 11357

50 pinnar i en ask,
Liten rökelsehållare medföljer
längd: 12 cm, brinntid: ca 25 min.

pris:

2004 undersökte den danska Miljöstyrelsen i en stor
rapport de olika rökelserna på den danska marknaden,
och Morning Star rökelsen fick de bästa värdena på
samtliga mätningar.

36:-

per ask





“Jag har ridit min häst hela dagen.
Min kropp är öm, solen har bränt
huden i mitt ansikte.
Vi har nått fram till mötesplatsen.
Jag luktar den milda doften av

Naturense

Fem fina moderna rökelseblandningar, som är skapade utifrån den flera hundra år gamla japanska expertisen inom rökelse – för att skapa den perfekta stämningen i ditt hem, till en bestämd aktivitet eller
stillhet.

rökelse. Nomaderna såg oss och
erbjöd oss deras

pris:

gästfrihet och tältens skydd.

65:-

per ask

De kastade rökelse i deras eldstad
och det var denna milda,
dyrbara doft, buren av vinden,
som övertygade mig om
att jag var välkommen.”

Elemense
- balansering av de fem elementen
Denna serie är skapad som en reflektion av den gamla
visdomen att god fysisk, mental och spirituell hälsa
börjar med att leva i harmoni med världen och naturen omkring oss. I naturen är de fem elementen alltid
i balans, och här har du rökelsen som stödjer denna
balans i din vardag.

Earth [Jord] Givmild

Water [Vatten] Arom Air [Luft] Eterisk,

antydan av vetiver (ett
meterhögt gräs från
Indien), cypress och
patchouli med inslag
av regnskog.
Best.nr.: 11368

av dimma, isvatten
och mysk. Kraftfullt
lugnande känsla från
Islands majestätiska
Deitifoss vattenfall.
Best.nr.: 11369

upplyftande doft av
anis, tomatblad och
en bitter kådig doft.
Best.nr.: 11371

Space [Himmel]

Marrockansk doft av
saffran, kanel och
mango, nejlika och en bärnsten.
varm kådig vaniljdoft. Best.nr.: 11372
Uppiggande effekt.
Best.nr.: 11370

Fire [Eld] Filippinsk

Arabiskt citat
pris:

78:-

per ask

Rökelse har i alla tider varit utbredd
i alla kulturer och i alla världsdelar hos indianerna, i Mellanöstern, i

40 pinnar i en ask,
Liten rökelsehållare medföljer
längd: 14 cm, brinntid: ca 30 min.

den katolska kyrkan, i Indien, i
Kina, osv - men det är bara i

Oriental Mind

Japan som rökelsen har blivit

[Sandelträ och patchouli] Best.nr.: 11376

en förfinad konst.

• den perfekta stämningen för meditation
Inspired Mind
[Citrongräs och apelsin] Best.nr.: 11377

• upplyftande och inspirerande stämning
Comfortable Time
[Lavendel och rosmarin] Best.nr.: 11373

• en omsorgsfull stämning
Calm Night
[Vetiver och kamomill] Best.nr.: 11374

• lugn och ro, fördjupelse
Refreshed Time
[ Geranium och ylang ylang] Best.nr.: 11375

• uppfriskande


40 pinnar i en ask, längd: 14 cm, Liten rökelsehållare
medföljer, brinntid: ca 30 min.



Kayuragi

Florence

- skäm bort dina sinnen

- förförande blomsterdoft som rökelse

Rökelsespinnar:

Kayuragi är en modern och exklusiv serie i
hög kvalitet. Den fina förpackningen i en
vacker träask är inspirerad av mönstren i
japanskt kimono-tyg. En verkligt vacker och
uppskattad gåva.

Sandalwood

Bitter Orange

[Sandelträ]
Best.nr.: 11444

[Apelsin]
Best.nr.: 11389

Pomegranate

Wisteria

[Granatäpple]
Best.nr.: 11445

[blåregn]
Best.nr.: 11388

Det är verkligen överraskande att dofta till denna rökelseserien första gången. Nippon Kodo har här komponerat fyra
fantastiska rökelser med en rik och djup blomsterdoft.
De finaste eteriska doftoljorna har blivit tillsatta på en bas
av t.ex. Ceder- eller sandelträ - och resultatet är rena, fina
blomsterdofter i ditt hem.

40 pinnar i en ask,
Liten rökelsehållare medföljer
längd: 14 cm, brinntid: ca 25 min.

pris:

169:-

pinnar

Rökelseskoner:

Wisteria

[blåregn]
Best.nr.: 11391

Bitter Orange

[Apelsin]

Best.nr.: 11390

12 koner i en ask och en
fin liten metallhållare.

pris:

pris:

134:-

239:-

per ask

koner

Rökelse-koner brinner snabbt och med en stark doft, och de är
lättare att använda för att de inte sprider aska omkring sig.
Passar bäst till större rum. De tänds på samma sätt som en
rökelse-pinne, genom att tända fyr på spetsen, blåsa ut lågan
och därefter placera konen på ett ej brännbart material.



Rainy Iris

Noble Lily

Venus Rose

Fresh Muguet

[Iris]
Best.nr.: 11468

[Lija]
Best.nr.: 11466

[Ros]
Best.nr.: 11467

[Liljekonvalj]
Best.nr.: 11469

40 pinnar i en ask, Liten rökelsehållare medföljer
längd: 14,3 cm, brinntid: va 25 min.



Kohden

Sandalwood

Sandalwood - den guddomliga doften

Elegans och lyx i klassiska dofter

Tillsammans med Kayuragi-serien är askarna i Khoden-serien
de bästa presentidéerna till en god vän, som uppskattar
rökelsens välgörande effekt. Här får du 6 klassiska japanska
rökelser i rena dofter, förpackade i en exklusiv ask och med
en extra fin liten rökelsehållare. Arabesk-mönsterna på
askarna är en hyllning till Silkesvägen , som förr i tiden var
vägen där man transporterade dyrbara råmaterial för tillverkning av rökelse från Mellanöstern och de arabiska länderna
till Kina och Japan. Ren estetisk njutning.

pris:

239:-

pris:

239:-

per ask

per ask

Eiju - long sticks ·

[Kryddigt Sandelträ]

Den helt perfekta och exklusiva doften för
fördjupelse, meditation och inspiration.
Sandelträ är i denna exklusiva rökelse
omsorgsfullt blandad med örter, som
även används inom traditionell kinesisk
örtmedicin. Enbart att öppna denna ask
och dofta till innehållet är en ren fröjd.

Sandalwood

Staranise

[Sandelträ]
Best.nr.: 11462

[Stjärnanis]
Best.nr.: 11465

Musk Note *

Sweet Aloeswood

[Mysk]
Best.nr.: 11463

[Söt Aloeswood]
Best.nr.: 11460

Japanese Mint

Spicy Aloeswood

[Japansk Mint]
Best.nr.: 11464

[Kryddig Aloeswood]
Best.nr.: 11461

100 pinnar i en ask, längd: 25 cm,
brinntid: ca 55 min.

pris:

248:-

Best.nr.: 11364

40 pinnar i en ask, längd: 14,5 cm,
brinntid: ca 30 min.
En vacker liten rökelsehållare i
keramik medföljer.
*Animalisk mysk användes inte i Nippon Kodos rökelse,
utan en vegetabilisk esättning med liknande doft.

pris:

169:-

Best.nr.: 11470

Mainichi-Koh ·

[Sandelträ]

Den mest sålda rökelsen i Japan. Här får du verkligen
mycket för pengarna - pinnarna kostar under 60 öre per
st. En mycket fin vardagsrökelse för alla.
300 pinnar i en ask, längd: 14 cm,
brinntid: ca 30 min.
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Doften av sandelträ (sanskrit:
candanam) sägs i öst att den
bringar dig i tätare kontakt med
det guddomliga. I Buddhismen
används doften traditionellt för
att bevara uppmärksamheten i
meditation och öka den spirituella energin. Den essentiella
oljan är mycket dyr i sin rena
form, och den ingår bl.a. i ayurvedisk medicin för behandling av
ångest och nervositet. Sandalwood används i japanska teceremonier, och doften är en av
de populäraste i japansk rökelse.

Less is more...

Present-tips

Vid vissa tillfällen är mindre mer. Den finaste doften
skall upplevas i små, flyktiga andetag. En liten fin
rökelsepinne med en brinntid på gott och väl 10
minuter kan vara en mycket uppmärksamhetsskapande upplevelse. Med dessa tre exklusiva rökelse-askar
får du möjlighet att uppleva dessa magnifika ögonblick av ren njutning.

pris:

Mainichi Byakudan ·

239:-

[Sandelträ]

Den magnifika
rökelse-upplevelsen
Man kan inte i ord beskriva den japanska rökelsen. Så som vi känner igen det från
andra produkter där sällsynta, naturliga råvarors ypperliga kvalitet och en hantverksmässig extraordinär skicklighet kan gå upp i en högre enhet, så kan du också få
japansk rökelse i mycket exklusiva kvaliteter. Den kan få lyckan att sprida sig i alla
delar av kroppen hos en sann rökelsekännare, och bara doften när man öppnar asken
kan skänka vågor av glädje.

Trä-ask med 3 fack för den finaste sandalwoodrökelsen och med ett fint bokaktigt omslag med
japanska skrifttecken och fin liten låsningsmekanism. Själva rökelsen är den samma magnifika kvalitet som i de större sandalwood-askarna på nästa
sida, och som kostar 698 kr per ask.

Best.nr.: 11473

Mainichi Byakudan
[Sandelträ]

Long Stick, 100 pinnar
Längd: 23 cm,
brinntid: ca 45 min.

Jinkoh Juzan

60 pinnar i en ask, längd: 5,7 cm,
brinntid: ca 13 min.
Exklusiv liten rökelsehållare i keramik medföljer.
Storlek: 7,5 x 1,8 x 10,8 cm

[Aloeswood)

Long Stick,
100 pinnar
Längd: 23 cm,
brinntid: ca 45 min.

Mainichi Byakudan
[Sandelträ]

Morinokoh ·

pris:

[Skog]

En fantastisk persent-idé till alla älskare av rökelse.
Tre olika och mycket magnifika barrträds-dofter i en
exklusiv trä-ask med fint bokomslag och guldtryck.
Vackrare och mer exklusivt kan det inte bli.

pris:

698:-

Best.nr.: 11474

150 pinnar
Längd: 15 cm,
brinntid: ca 25 min.

pris:
pris:

3 x 20 = 60 pinnar i en ask, längd: 5,7 cm,
brinntid: ca 13 min.
Exklusiv liten rökelsehållare i keramik medföljer.
Storlek: 7,5 x 1,8 x 10,8 cm

350:-

Best.nr.: 11472

Hana-No-Hana ·

[Blomdoft]

Den gröna rökelsen: Lilja
Den gula rökelsen: Ros
Den violetta rökelsen: Viol

pris:

239:-

pris:

Bricka till
rökelsekar

2700

Best.nr.: 11481

Storlek:
20 x 2,5 x 12 cm

Detta är en klassisk japansk blomster-rökelse, som
härstammar ända tillbaka till 1905, och har alltså
varit använd och älskad i Japan i över hundra år.
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698:-

Best.nr.: 11475

Best.nr.: 11471

3 x 20 = 60 pinnar i en fin trä-ask, längd: 5,7 cm,
brinntid: ca 12 min.
Exklusiv liten rökelsehållare i keramik medföljer.
Storlek: 7,4 x 1,8 x 9,6 cm

698:-

Best.nr.: 11476

pris:

3300

Best.nr.: 11482

pris:

350:-

Best.nr.: 11480

Rökelsekar med blommor

Rökelsekar

i keramik och guld

i guld och koppar

Storlek: 10,5 x 11 x 10,5 cm

Storlek: 10,5 x 11,5 x 10,5 cm
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Koh-Do

- konsten att lyssna till rökelse

Användandet av rökelse ligger djupt i vår själ.
Ända långt tillbaka till våra tidiga förfäder, som
höll elden vid liv dag och natt, och som från och
till råkade lägga väldoftande trä eller örter på
elden.
Att titta på den fint böljande röken från en
brinnande rökelse är rogivande på samma sätt
som att lyssna till havets vågor, och det är svårt
att tänka en negativ tanke när man tänder en
rökelsepinne. I själva handlingen ligger en hel
liten ceremoni.

Rökelsehållare

De flesta rökelseaskarna från Nippon Kodo innehåller en gratis liten rökelsehållare,
men det är också möjligt att köpa en vacker och praktisk japansk rökelsehållare.

Yukari Wave

Yukari Ceramic

[Ceramic Black]

Storlek: 14,1 x 3,7 x 14,1 cm

[Green Plate]

Storlek: 10,7 x 1,6 x 7,2 cm

I Japan har man utvecklat formella ceremonier Koh Do - kring njutningen av rökelse. Avsikten
är att uppnå ett utvidgat meditativt medvetande och stimulera kreativiteten genom att förfina
och skärpa sinnena. Japanerna talar om att
“lyssna till doften”...

pris:
pris:

197:-

Best.nr.: 11479

119:-

Best.nr.: 11477

pris:

Det är skrivet flera böcker om japanska Koh Do
ceremonier, men det kan också lätt överföras till
vår värld i förenklad form. Att mötas med goda
vänner och med meditativ uppmärksamhet gissa dofterna och dela upplevelsen av fina rökelser i en gemensam meditation är ett underbart
och djupt sätt att vara tillsammans på.

197:-

Best.nr.: 11478

Bowl Black
Diameter: 8,5 cm.
Höjd: 9 cm.

Rökelsehållare i metall
Storlek: 14 x 0,7 x 4 cm

pris:

398:-

Best.nr.: 11417

Bok:

145:-

Fountain Black
Diameter: 8,3 cm.
Höjd: 3,5 cm.

Best.nr.: 11489

pris:

Inspirerande och exklusiv foto-bok
med över 150 färgfoton från traditionella japanska hem.
192 sidor, 14,5 x 20 cm.
Kraftigt mjukt omslag.

Best.nr.: 11419

pris:

229:-

Cherry Blossom Black

Best.nr.: 11418

Diameter: 12,5 cm
Höjd: 5 cm.
Solida och vackra japanska rökelsekar i gjutjärn.
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249:-

Japan Style
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Doften av Fønix Musik...
Den finaste japanska stämningen uttryckt i musik.
Deva Yoko: GARDEN OF SILENCE
Deva Yoko: HOLLOW BAMBOO

CD:
CD:

179:-

179:-

Best.nr: 1271

Torsten Olafsson: STANDING WAVES

CD:

179:-

Best.nr: 1183

Å terförsäljare :

Fønix Musik · Tel: 0431-36 16
98 50 · www.fonixmusik.se

TAo Design, www.tao.dk. Denne tryksag er produceret på ISO 14001 Miljøcertificeret trykkeri. Trykt på papir godkendt til Svanemærkning.

Best.nr: 1091

