
                                                                                                   

 

Αρώματα Eκνέφωσης για Scent Marketing 
 

Τα ςυναιςκιματα που προκαλεί θ μυρωδιά ενόσ χϊρου ονομάηεται SCENT MARKETING. 

Η οςφρθτικό αποτφπωμα μζςα ςε μια επιχείρθςθ ςυμβάλει ςτθν διάκεςθ του καταναλωτι με αποτζλεςμα τθν 

μεγαλφτερθ παραμονι του μζςα ςτον επαγγελματικό χϊρο. 

 

Η φιλοςοφία και ο ςκοπόσ τθσ εταιρίασ μασ είναι να ςασ μυιςουμε ςτον κόςμο των αιςκιςεων και των 

ςυναιςκθμάτων μεταδίδοντασ  τα ςυναιςκιματα που κα κζλατε να περάςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ. 

 

 Μυρίςτε τα αρϊματα από το δειγματολόγιο μασ  για να μπορζςετε να προςδιορίςετε τα μθνφματα  του κάκε 

αρϊματοσ  ξεχωριςτά. Η ποιότθτα και θ πολυτζλεια ςτον  χϊρο ςασ κα είναι αδιαμφιςβιτθτθ!  Επίςθσ κα 

διαπιςτϊςετε ότι κα ζχετε ξεχωριςτι αίςκθςθ αρϊματοσ, πράγμα που κα ςασ βοθκιςει να αποκτιςετε τθν 

ταυτότθτα μζςα ςτον χϊρο ςασ.  

 

Ο ςφμβουλοσ υγιεινισ και αρωματιςμοφ χϊρου κα αναλάβει να κζςετε νζουσ ςτόχουσ και να μεταδϊςετε όλα 

αυτά τα ςυναιςκιματα μζςω τθσ οςφρθτικισ οδοφ. 

Είναι ςτο χζρι ςασ, τα αποτελζςματα κα φανοφν πολφ γριγορα. 

 

Επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι ο μζςοσ άνκρωποσ κυμάται μια μυρωδιά κατά 65% 

με ακρίβεια για ζναν ολόκλθρο χρόνο, ενϊ κυμάται μια φωτογραφία κατά 50% με ακρίβεια για τρεισ μινεσ 

 

 



                                                                                                   

 

 

Αρϊματα που αφινουν ςυνειρμικζσ αιςκιςεισ με φυςικι απόχρωςθ ςτον χϊρο ςασ : 

Lavender: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου ανατολίτικου αρϊματοσ μζςα 

ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα λεβάντα και κεχριμπάρι. 

 

Lavender English: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου ανατολίτικου 

αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα αγγλικισ λεβάντα και Musk. 

 

Fig Guajac Wood :Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου φυςικοφ πράςινου 

αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Το άρωμα ζχει ξυλϊδεσ νότεσ με πράςινου Σφκου. 

Bamboo Grove: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου φυςικοφ πράςινου 

αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Το άρωμα ζχει ξυλϊδεσ νότεσ με Bamboo Grove. 

 

Whiskey Caramel: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ αυκεντικότθτασ, κυριεφοντασ το 

οςφρθτικό ςυναίςκθμα μασ ωσ ζνα άρωμα που μυρίηει όςο ποιο αυκεντικά Whiskey Caramel 

 

Ocean Wave (Άρωμα Αφρα Θάλαςςασ): Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ φυςικότθτασ, 

κυριεφοντασ το οςφρθτικό ςυναίςκθμα μασ ωσ ζνα άρωμα που μυρίηει όςο ποιο αυκεντικά τθν αφρα τθσ 

κάλαςςασ. 

Pine & Cedar (Πεφκο & Κζδροσ): Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ 

ευχάριςτου μεςογειακοφ αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα Πεφκου & Κζδρου.  

Δίνει ςτο χϊρο ςασ μια φρεςκάδα αναδεικνφοντασ αίςκθςθσ πραςίνου. 

 

Cherry: : Είναι ζνα άρωμα φροφτενιο. Περιζχει άρωμα από άνκθ κεραςιάσ 

 

Grapefruit & Orange: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πλουμζρια (φρατηιπάνι), άνκθ πορτοκαλιάσ 

και γκρζιπφρουτ. 

 

Lemon & Lime &Tea: Είναι ζνα άρωμα κίτρου. Περιζχει άρωμα τςάι και λεμόνι. 

 

Lemon Lime Fresh: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου φρζςκου αρϊματοσ 

μζςα ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα κακαριότθτασ αίςκθςθ λεμονιοφ. 

Buquet&White Flowers :Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα από βενηόθ, περγαμόντο, ςανδαλόξυλο, 

Αιγυπτιακό γιαςεμί, τριαντάφυλλο Βουλγαρίασ, Μαγιάτικο τριαντάφυλλο, υλάνγκ υλάνγκ, γιαςεμί, μιμόηα, νερολί 

Τυνθςίασ και φραξ. 

Eucalyptus & Mint: Είναι ζνα ξυλϊδεσ πικάντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ευκάλυπτοσ, οι μεςαίεσ νότεσ 

είναι κυμίαμα και νότεσ ξφλων, θ νότα βάςθσ είναι μζντα. 

 

Vanilla: Είναι ζνα άρωμα μόςχου με Βανίλια Ανατολισ. Περιζχει άρωμα υλάνγκ υλάνγκ και βανίλια.  

 

Macademia Vanilia ( Bανίλια με αρϊματα καρπϊν Macadamia ): Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν 

αίςκθςθ ενόσ πολφ ξεχωριςτοφ αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα Bανίλια με αρϊματα καρπϊν 

Macadamia.. 



                                                                                                   

Pina Colada: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα καρφδα, ανανά και ροφμι. 

Pear &Caramel: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Οι νότεσ κορυφισ είναι νότεσ ανκϊν, καρφδα και καραμζλα, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι ηάχαρθ, γάλα και Αμφγδαλο, θ νότα τθσ βάςθσ είναι βανίλια. 

Strawberry: Είναι ζνα φρουτϊδεσ άρωμα. Περιζχει άρωμα φράουλα. 

 

Black Raspberry: Το άρωμα περιζχει γλυκιζσ νότεσ Βατόμουρο 

 

Peach: Eίναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα ροδάκινο και νότεσ πραςίνου. 

 

Peach Beneli: Spritz Peach (Μυρωδιά τφπου επϊνυμου Ποτοφ ςαμπανιηζ με Ροδάκινου)  

(κατόπιν παραγγελίασ) 

Grapes: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα . Περιζχει άρωμα από ςταφφλια, μζντα και μόςχο. 

Mango: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα Μάνγκο. 

Melon: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πεπόνι και νότεσ ανκϊν. 

*Pergamum: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ .Περιζχει άρωμα από τςάι Περγαμόντου και εςπεριδοειδι. 

 

Chocolate: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα από ςοκολάτα, περγαμόντο και βανίλια. 

 

*Chocolate Μousse and Chestnut (Μουσ οκολάτασ & Κάςτανο): Το άρωμα περιζχει νότεσ από Μουσ ςοκολάτασ 

& Κάςτανο 

 

Nutella – Ηazelnut (Φουντοφκι): Το άρωμα περιζχει γλυκιζσ νότεσ  φουντουκιοφ και νότεσ ςοκολάτασ 

παραπζμποντασ ςε φρζςκια λαχταριςτι ςοκολάτα. 

 

*Milk Chocolate : Το άρωμα περιζχει γλυκιζσ νότεσ και νότεσ ςοκολάτασ παραπζμποντασ ςε φρζςκια λαχταριςτι 

ςοκολάτα. 

 

*Walnut Leaf – Φφλλα Καρυδιάσ: Το άρωμα περιζχει νότεσ από φίλα καρυδιάσ  , μυρωδιά καρυδιάσ ξυροφ 

καρποφ 

Butter Cake: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Περιζχει άρωμα κζικ, βανίλια, βενηόθ και γλάςςο *glacé+ και κζδροσ. 

 

Φρεςκοψθμζνο Σςουρζκι: Είναι ζνα άρωμα  περιζχει νότεσ από Φρεςκοψθμζνο Τςουρζκι ( Βανίλια, Μαχλζπι, 

Κακουλζ, Μαςτίχα Χίου, Καραμζλα) 

 

*Baby Cream with Biscuits (Παιδικι Κρζμα με Μπιςκότα Βανίλιασ): Είναι ζνα άρωμα  περιζχει νότεσ από Κρζμα 

Παιδικι με μπιςκότα Βανίλιασ 

 

*Bread: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει άρωμα ςιτάρι και ψωμί. 

 

Pizza Margarita (Άρωμα Πίτςασ ι Μπουγιουρντί): Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ 

πολφ ξεχωριςτοφ αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ. Περιζχει άρωμα φζτασ, ντομάτασ ,ρίγανθσ παραπζμποντασ ςε 

μεςογειακζσ γεφςθσ. 

 

Coffe: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Περιζχει γλυκιζσ νότεσ και άρωμα καφζ. 



                                                                                                   

 

Strudel Spice: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει γλυκιζσ νότεσ κανζλα και μυρωδιά ηφμθσ μαηί με κάρδαμο λίγο 

αχλάδι αφινοντασ αίςκθςθ καραμελωμζνθσ βανίλιασ, παραπζμποντασ ςε φρζςκια λαχταριςτά Strudel ι 

Μελομακάρονα. 

 

Μιλο & Κανζλα: Είναι ζνα γλυκό άρωμα με αίςκθςθ Μιλου& Κανζλα 

 

Mediterranean: Είναι ζνα δροςερό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι καλαςςινό νερό, γκρζιπφρουτ και αςτεροειδισ 

γλυκάνιςοσ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι τριαντάφυλλο, κρίνο τθσ κοιλάδασ και νότεσ ανκϊν, θ νότα τθσ βάςθσ είναι 

μόςχοσ. 

 

Soft: Είναι ζνα δροςερό άρωμα ςαπουνιοφ. Περιζχει νότεσ ξφλων, Εςπεριδοειδι, Βζτιβερ, Βανίλια, Καραμζλα, 

λευκόσ μόςχοσ, ορχιδζα και γιαςεμί. 

 

Leather: Είναι ζνα άρωμα μόςχου με δζρμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι περγαμόντο, λεβάντα, λεμόνι, πορτοκάλι και 

δεντρολίβανο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μζλι, ίριδα και τριαντάφυλλο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι κζδροσ, μόςχοσ, 

ςπόροσ τόνκα, δζρμα και βζτιβερ. 

Calm : Ζνα ευχάριςτο άρωμα που κα μασ κάνει να νιϊςουμε οικία και γνϊριμα.  

Το πιο δυνατό ςθμείο του αρϊματοσ είναι ότι o ςυνδυαςμόσ ελαίων χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου 

χαλαρωτικοφ αρϊματοσ μζςα ςτον χϊρο ςασ.Περιζχει νότεσ κορφφωςθσ Κεχριμπάρι, Μόςχοσ, Φυτικόσ Μόςχοσ, 

Μφρο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι Γεράνι και Υλάνγκ Υλάνγκ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βρφα δρυόσ, πατςουλί και 

Βζτιβερ. 

 

Αρϊματα που αφινουν ςυνειρμικι αίςκθςθ κθλυκότθτασ ςτον χϊρο ςασ : 
 

Chloe: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι παιϊνια, φρζηια και λίτςι, οι μεςαίεσ νότεσ είναι 

τριαντάφυλλο, κρίνο τθσ κοιλάδασ και μανόλια, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι κεχριμπάρι και κζδροσ τθσ Βιρτηίνιασ. 

 

Bella: Το άρωμα είναι φρουτζνιο και λουλουδζνιο. Οι νότεσ κορυφισ είναι φραγκοςτάφυλλο και αχλάδι, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι ίριδα, γιαςεμί και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι πατςουλί, ςπόροσ τόνκα, 

βανίλια και πραλίνα. 

 

Narcissus: Είναι ζνα ξυλϊδεσ λουλουδζνιο άρωμα μόςχου. Οι νότεσ κορυφισ είναι περγαμόντο και ςφκο, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι μόςχοσ, οςμανκόσ και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βζτιβερ, κεχριμπάρι, 

κόλιανδροσ και βανίλια. 

 

Vogue - Angel: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ςορμπζ, κόκκινα μοφρα και εςπεριδοειδι, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι γλφκιςμα μαρζγκασ και καραμζλα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι πατςουλί και βανίλια. 

 

Hypnotic: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι βερίκοκο, δαμάςκθνο και καρφδα, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι τουμπερόηα, γιαςεμί, κρίνο τθσ κοιλάδασ, τριαντάφυλλο, ροδόξυλο Βραηιλίασ και κφμινο, οι νότεσ τθσ 

βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, αμφγδαλο, βανίλια και μόςχοσ. 

Musk: Είναι ζνα ξυλϊδεσ λουλουδενιο άρωμα μόςχου. Περιζχει άρωμα ςανδαλόξυλο, κζδρο, λευκό μόςχο και 

ξφλο καςμίρι. 



                                                                                                   

Violet: Είναι ζνα φρουτζνιο και λουλοφδενιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μανταρίν οράνη, άνκθ μθλιάσ και 

κόκκινα μοφρα, οι μεςαίεσ νότεσ είναι πζταλα τριαντάφυλλου, φρζηια και βιολζτα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι 

ρίηωμα ίρισ, μόςχοσ και ςανδαλόξυλο. 

Sil: Είναι ζνα ξυλϊδεσ άρωμα. Η νότα κορυφισ είναι καςςία, οι μεςαίεσ νότεσ είναι φρζηια και μαγιάτικο 

τριαντάφυλλο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βανίλια, πατςουλί, αμπροξάν και νότεσ ξφλων. 

Elixir: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει νότεσ κορυφισ είναι Μανταριν ορανη και ροη πιπζρι, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι γλυκομπίηελο και θλιοτρόπιο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι πατςουλί, Κεχριμπάρι και βανίλια. 

 

Αρϊματα που αφινουν ςυνειρμικι αίςκθςθ αρρενωπότθτασ ςτον χϊρο ςασ : 

Ocean Breeze: Είναι ζνα δροςερό φρζςκο κακαριότθτασ  άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ςαποφνι, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι καλαςςινό νερό, νότεσ όηοντοσ και κρίνο τθσ κοιλάδασ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ και φφλλο 

φοινικιάσ. 

Ignite: Είναι ζνα ξυλϊδεσ πικάντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι δαμάςκθνο, βρφα δρυόσ, μιλο, λεμόνι, 

περγαμόντο και γεράνι, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μαχόγκανι, γαρφφαλλο και κανζλα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι 

ςανδαλόξυλο, δζντρο ελιάσ, βανίλια, βζτιβερ και κζδροσ. 

 
Black Flower: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μανταρίν οράνη, νερόλι, ςαφράν, 

μοςχοκάρυδο και κάρδαμο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μαςτίχα, τριαντάφυλλο, γιαςεμί, άνκθ πορτοκαλιάσ και 

κοφλφι, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι νότεσ ξφλων, κεχριμπάρι, ςανδαλόξυλο και βανίλια. 

 

Tabacco Vanille: Eίναι ζνα Ανατολικο Πικαντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι φφλλο ταμπάκο και νότεσ 

μπαχαρικϊν, οι μεςαίεσ νότεσ είναι ςπόροσ Τόνκα, άνκθ ταμπάκου, Βανίλια και Κακάο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι 

Αποξθραμμζνα φροφτα και νότεσ ξφλων. 

24Gold: Είναι ζνα ξυλϊδεσ πικάντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι γκρζιπφρουτ, μζντα και κόκκινο μανταρίνι, 

οι μεςαίεσ νότεσ είναι τριαντάφυλλο, κανζλα και νότεσ μπαχαρικϊν, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι δζρμα, νότεσ 

ξφλων, κεχριμπάρι και ινδικό πατςουλί. 

Ermes: Είναι ζνα ξυλϊδεσ άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι πορτοκάλι, εςπεριδοειδι και υδάτινεσ νότεσ, θ μεςαία 

νότα είναι γεράνι, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι νότεσ ξφλων, πατςουλί και κζδροσ. 

 

Blue: Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ελαίων που χαρίηει τθν αίςκθςθ ενόσ ευχάριςτου δροςεροφ αρϊματοσ μζςα ςτον 

χϊρο ςασ. Οι νότεσ κορυφισ είναι καλαςςινό νερό, Φουγκερ Ανατολισ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι ηουμποφλι, κρίνοσ 

τθσ κοιλάδασ και νότεσ λάϊμ, θ νότα τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ και νότεσ ξφλου. 

Disclosure: Είναι ζνα μόςχοσ ,ξυλϊδθ με λουλουδζνιο άρωμα. Η νότα κορυφισ είναι εςπεριδοειδι, θ μεςαία 

νότα είναι νότεσ ξφλων, θ νότα τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ. 

 
Old Wood: Είναι ζνα ξυλϊδεσ άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι Βιολζτα και φφλλο βιολζτασ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι 

Βζτιβερ και Κζδροσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι Κεχριμπάρι, Μόςχοσ και ζλατο. 

 

Santaloxylo - (Sandalwood): Είναι ζνα αρωματικό Ξυλϊδεσ , οι νότεσ κορυφισ είναι Σανδαλόξυλο και 

Κεχριμπάρι, οι μεςαίεσ νότεσ είναι Κζδροσ. 

 



                                                                                                   

Relax: Είναι ζνα Ανατολιτικο Λουλουδενιο άρωμα για γυναίκεσ και άνδρεσ. Οι νότεσ κορυφισ είναι τριαντάφυλλο 

του Μάϊ, λιβάνι και ηάχαρθ; οι μεςαίεσ νότεσ είναι ακάνατο, ςανδαλόξυλο και Εξωτικζσ λουλουδζνιεσ νότεσ; οι 

νότεσ τθσ βάςθσ είναι νότεσ ξφλων, πατςουλί, Βζτιβερ, Γκρίηα Άμβρα και Βανίλια. 

 

Αρϊματα που αφινουν ςυνειρμικζσ αιςκιςεισ παιδικότθτασ ςτον χϊρο ςασ : 

Baby Powder: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μόςχοσ και πουδρζνιεσ νότεσ. 

 
Bubble Gum: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μόςχοσ και νότεσ τςίχλασ. 

 

Cherry: : Είναι ζνα άρωμα φροφτενιο. Περιζχει άρωμα από άνκθ κεραςιάσ 

 
Strawberry: Είναι ζνα φρουτϊδεσ άρωμα. Περιζχει άρωμα φράουλα. 

 

Melon: Είναι ζνα φρουτϊδεσ λουλοφδενιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πεπόνι και νότεσ ανκϊν. 

 
Chocolate: Είναι ζνα ανατολιτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα ςοκολάτα, περγαμόντο και βανίλια. 

 

Butter Cake: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει άρωμα κζικ, βανίλια, βενηόθ , γλάςςο *glacé+ και κζδροσ. 

 

Strudel Spice: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει γλυκιζσ νότεσ κανζλα και μυρωδιά ηφμθσ μαηί με κάρδαμο λίγο 

αχλάδι αφινοντασ αίςκθςθ καραμελωμζνθσ βανίλιασ, παραπζμποντασ ςε φρζςκια λαχταριςτά Strudel ι 

Μελομακάρονα. 

Μιλο & Κανζλα: Είναι ζνα γλυκό άρωμα με αίςκθςθ Μιλου& Κανζλα 

Black Raspberry: Το άρωμα περιζχει γλυκιζσ νότεσ Βατόμουρο 

 

Scent Aroma  & Netprofessional 

 Εξυπηρέτηση Πελατών 

Λέκκα 21, Ωραιόκαζηρο Θεζζαλονίκης 

ΤΚ: 57013 Ελλάδα 

Τηλ/Fax: +30 2310 685 661 

E-mail: info@netprofessional.gr 

E-mail: netprofessional1@yahoo.gr 
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