Livsglæde

Afslappende

Opløftende

Harmoni

Opkvikkende • energigivende • opmuntrende

Afspændende • beroligende • harmoniserende

Rensende • befriende • stimulerende

Sanselig • balancerende • til forkælelse

Frugtagtige, sprudlende og klare citrusdufte. Vækker din
indre livsgnist og får smilet frem på dine læber. Et stemnings kick, der skaber gennembrud.

Find roen og læg tankerne til side. Beroligende, naturlige
dufte af lavendel, kamille og sandeltræ hjælper dig blidt
og nænsomt til drømmeland – og en god nats søvn.

Find roen og læg tankerne til side. Beroligende, naturlige
Ånd dybt ind og mærk den friske klare duft af urter og
nåletræer. Som en livsbekræftende gåtur i skoven.

Blomsteragtige, sanselige dufte som f.eks. rose og jasmin.
Får dig igen i indre balance – som et strejf af paradis i
blomst.

ELFENTRAUM / ELFISH DREAM

LICHTENGEL / SHINING ANGEL

CLEAR MIND

ANGELS

fin-blomstrende • opløftende

blid-mild-urteagtig • beroliger sindet

urteagtig-ren-frisk • stimulerende

varm-sød • sanselig

appelsin, litsea, frangipani mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

hoblade, lavendel, iris mm
Fås som Duftblanding

citrongræs, mynte, ceder mm
Fås som Duftblanding

mimose, rosengeranium, appelsin mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

GUTE LAUNE / GOOD MOOD

GANZ ENTSPANNT / ALL RELAXED

CLEAN AIR

SAMT & ROSE / VELVET AND ROSES

frugtagtig-eksotisk • opmuntrende

blomsteragtig • beroligende

urteagtig-ren-frisk • stimulerende

rosenagtig • blød • sød • harmoniserende

appelsin, lime, citron mm
Fås som AirSpray, Duftblanding og Roll-On

lavendel, lavandin, hoblade mm
Fås som AirSpray

citron, citrongræs, myrte mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

rosengeranium, vanilleekstrakt, sandeltræ mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

TUTTO BENE

STRESS-FREE

KLARER KOPF / KLART HOVED

HARMONY

frisk-sødmefuld • opkvikkende, bringer godt humør

blomsteragtig • harmoniserende • afspændende

frisk • koncentrationsfremmende

blomsteragtig-blød • sanselig

grape, citron, jasmine mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

lavendel, lavendelvand mm
Fås som Roll-On

pebermynte, rosmarin, pebermyntevand mm
Fås som Roll-On

forskellige rosendufte mm
Fås som AirSpray, Duftblanding og Roll-On

RELAX

ENERGY

frisk-varm • afslapning • jordforbindelse

frisk nåletræsduft • opkvikkende

appelsin, vanilleekstrakt, rose mm
Fås som AirSpray og Duftblanding

sandeltræ, vetiver, petitgrain mm
Fås som Duftblanding

douglasgran, ædelgran og grapefrugt
Fås som AirSpray

COSMIC CHI

For h a n d l er
www.fonixmusik.dk

ORANGE IN LOVE

frugtagtig-sød • stimulerende, glædesskabende

SPACE CLEARING

fin frugtagtig • motiverer og opmuntrer

krydret • frisk • opløftende

appelsin, mandarin m.m
Fås som AirSpray og Duftblanding

ædelgran, rhododendron m. m.
Fås som AirSpray

Distribution:

Aromaterapi
Nye velgørende duftoplevelser med
AirSprays, Duftblandinger og Aroma Roll-Ons

Planteenergi til
krop og sjæl

Hvilken duft skal være
din favorit?

Siden vi grundlagde Primavera for over 26 år siden, har
vores placering i Allgäu i de smukke Sydtyske Alper
dagligt næret vores kærlighed til naturen. Vi har som
erklæret mål at være med til at bevare verdens mangfoldighed af planter. Alle vore produkter er baseret på
naturlige planteingredienser, som vi med stor omhu
udvælger og skånsomt forarbejder. Et ansvarligt samspil mellem mennesket og naturen får dermed højeste
prioritet. Således bevares hele plantens kraft, så den kan
skabe det optimale resultat for dig.

Enkel anvendelse – naturlig virkning
Oplev de enestående duftblandinger til alle stemninger
og med forskellige anvendelsesmuligheder. Nærende,
behagelige og enkle at anvende.

... en støvregn af gnistrende livsglæde

Primaveras økologiske AirSprays er enkle
at anvende. De giver en forfriskende
duftoplevelse og skaber et behageligt indeklima. Med de 100% naturlige, økologiske
dufte skaber du øjeblikkeligt den ønskede
stemning i hjemmet.
AirSprays har mange anvendelsesmuligheder: Der findes blandinger til hjemmet,
til badet, til soveværelset, på rejsen, til
hotelværelset og på arbejdspladsen.

Den klassiske aromaterapi bygger på den lægende kraft
i naturlige æteriske olier. De kostbare planteoliers positive egenskaber virker positivt ind på både krop, ånd og
sjæl. Lad dig forkæle af naturens dufte!

Primavera Duftsten

De fleste mennesker kender brugen af en duftlampe med et fyrfadslys, men der er mange andre
muligheder for at sprede aromaduften og opleve
dens velgørende virkning. De smukke Primavera duftsten er fremstillet i terrakotta-ler. Man
drypper blot et par dråber æterisk olie på dem,
og i løbet af få sekunder fyldes rummet af den
helsebringende duft. Duftsten gør det muligt at
få glæde af Duftblandingerne på steder, hvor man
normalt ikke kan have levende lys: F.eks. kan man
falde i søvn til beroligende dufte eller gå en tur og
komme tilbage til et hjem, belivet af den smukke
energi fra aromaolierne. Man kan også let anbringe en duftsten i et garderobeskab, på badeværelset eller på ens arbejdsplads.

Med venlig hilsen,

Ute Leube og Kurt Ludwig Nübling, grundlæggere af PRIMAVERA LIFE GmbH

Økologisk AirSpray

Aroma Roll-Ons

... Aromaterapi på farten

Denne supersmarte roll-on flaske
indeholder rene blandinger af urte-og
blomster-vand. Baseret på rene æteriske olier virker de øjeblikkeligt til at
styrke din livskvalitet og trivsel. Let at
bruge i din hverdag og perfekt til rejsebrug. Anvendelse: Efter behov rulles olien i nakke, pande
eller tinding og duften indåndes med nogle dybe
vejrtrækninger.

Primavera Duftblandinger
... den rene velvære

Primavera er
Green Brand
Som pionerer for økologi og bæredygtig handel glæder vi os over
udnævnelsen til GREEN BRAND.
Mere info:
www.primaveralife.com
www.green-brands.org

Primavera Duftblandinger (Aroma Blends)
er 100% naturlige æteriske olier blandet
med henblik på den helt rigtige duft til
enhver situation. Med en duftlampe, en
aroma-diffuser eller et springvand kan du
skabe velvære med din yndlingsduft. Fordampningen af olien frigør de aktive stoffer, og luften
i rummet bliver renset og fyldt med en blid,
behagelig duft.

Primaveras kvalitetsgaranti
* bio

BIO betyder økologisk på tysk, og det kendetegner produkter fremstillet af råvarer, der er kontrolleret økologisk
dyrkede.
Haren med den beskyttende hånd er logoet for
den Internationale Producentforening mod dyreforsøg i
kosmetik mm. Primavera følger deres retningslinjer, der
er blandt de højeste i verden. www.ihtk.de

100% naturligt
Alle de æteriske olier i Primaveras produkter er
så skånsomt forarbejdede, at de har bevaret alle
deres oprindelige egenskaber.
NATRUE er en uafhængig mærkning, der verden
over kun godkender natur-kosmetikprodukter,
der opfylder de strengeste krav til kvalitet,
troværdighed og gennemskuelighed. Al naturkosmetik og alle æteriske olier fra Primavera er
certificeret af Natrue. www.natrue.org

