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SENA UNIQUE® to linia olejków z francusko-włoskimi kompozycjami zapachowymi, które
wypełnią dowolne pomieszczenie niezapomnianymi aromatami. Zapach, choć go nie
widzimy, pełni w urządzaniu wnętrz kluczową rolę. Przyjemne zapachy olejków koją zmysły,
wprawiają w pogodny nastrój i pomagają zlikwidować nieprzyjemne wonie. SENA UNIQUE®
to starannie dobrane kompozycje zapachowe, dzięki którym w naszych domach będziemy
się czuli jeszcze lepiej.
Olejki SENA UNIQUE® są niezwykle wydajne, skierowane do najbardziej wymagających klientów.
Wśród naszej oferty znalazły się olejki o różnych nutach zapachowych, które będą znakomicie
pasować do rozmaitych przestrzeni. Olejki SENA UNIQUE® można stosować do aromatyzowania
pomieszczeń, szaf i samochodów. Można je wkraplać do kominków zapachowych, odświeżaczy
powietrza i płynów do mycia powierzchni podczas sprzątania lub bezpośrednio na podłogę czy meble
(po upewnieniu się, że materiał na to pozwala). Olejki zapachowe można stosować również w celu
wprowadzenia świeżego zapachu do garderoby z ubraniami, czy wywabienia nieprzyjemnych woni ze
sprzętów gospodarstwa domowego.
Szeroki wybór nut zapachowych (60), podzielonych na 5 kategorii, pozwala na znalezienie
zapachu odpowiadającego sprecyzowanym gustom i potrzebom. Przy podejmowaniu wyboru można
kierować się m.in. zawartością konkretnej nuty zapachowej, dzięki piramidom zapachowym
dołączonym do każdego z opakowań. Skoncentrowana formuła sprawia, że niezwykle długo można
cieszyć się swoim ulubionym zapachem.
Nasza oferta koncentruje się na sferze aromatów z rozmaitych zakątków świata. Zapachy takie jak
Wiśnia w Czekoladzie, Wieczór we Dwoje, Wakacyjny Romans czy Paryski Szyk przeniosą Cię
w śródziemnomorskie klimaty Toskanii, w niespieszną atmosferę doliny leniwie płynącej Loary, albo
też na gwarne lecz pełne uroku uliczki Paryża. Kompozycje z nowej linii olejków przygotowane

zostały z myślą o lecie oraz o wszystkich, którym marzą się ciepłe i niespieszne klimaty
europejskiego Południa. Gdzie bowiem lepiej jest szukać inspiracji niż w słonecznych Włoszech czy w
raju dla zakochanych, Francji? Wszystko dzięki niesamowitej mocy zapachów, które przywołują
dobre wspomnienia!
Wiśnia w Czekoladzie to połączenie idealne dla smakoszy i miłośników słodkich, owocowych
kompozycji zapachowych. Zmysłowe nuty wieczoru we dwoje i wakacyjnego romansu świetnie
sprawdzą się podczas romantycznych spotkań, oddziałując na wyobraźnię i pozwalając wprowadzić
odprężający, nastrojowy klimat. Paryski Szyk to propozycja dla kobiet i mężczyzn z klasą, którzy
cenią sobie niebanalne, ponadczasowe połączenia zapachowe. Nie istnieje jeden uniwersalny zapach,
który byłby idealny dla każdego, ale spośród ogromu propozycji olejków SENA UNIQUE®, każdy
znajdzie coś dla siebie. Co przygotowaliśmy w linii SENA UNIQUE? Sprawdź i przekonaj się
sam! Wybieraj spośród wielu różnorodnych propozycji i sam zdecyduj o charakterze ich
wykorzystania. To znakomite rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej
jakości.
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