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LUXUSNÍ KOLEKCE
100% PŘÍRODNÍCH ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 

& AROMA PARFÉMŮ
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Magická síla ve světě aromaterapie vůní...

Každý moment vnímejme jako vzácnost, která je protkána zlatými nitkami připomínajícími doteky 
slunečních paprsků v kolekci okouzlujících vůní. Ty nás vracejí až k samotné ryzosti přírody, 
otevírají nám nevídané obzory nejčistších krás a představují vonné kompozice, jež se snoubí
v příjemné harmonii pro tělo i mysl. Nechávají nás zapomenout na těžkosti duše, pobízejí nás,
abychom se zastavili ve spěchu a neúprosném běhu času a nabízejí únik do světa skrytých fantazií a snů.

Nastavte svou dlaň vstříc dobrodružství, novým zážitkům a nechte
se zavést do říše nekonečných kouzel aromaterapie. . .
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LUXUSNÍ KOLEKCE 
100% PŘÍRODNÍCH 
ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ
4 x 5 ml

Darujte voňavou andělskou kolekci přírodních esenciálních olejů 
s niterným poselstvím!

ESSENTIAL OIL ESSENTIAL OIL 
THERAPYTHERAPY

PURE AROMA PURE AROMA 
DELIGHTDELIGHT

Angelic Lights

 Řekněte to vůní...
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Zastavte čas na chvíli, jen abyste se zasnili, 
v závoji klenot z přírody zrozený i beze slov 
jeho moc cítili...

Vzkaz plamínek svíčky rozvoní, 
v tmách zažehne přání pochodni, 
když časy těžké mysl ovládnou 
a neklid v duši nás ochromí.

Tichem plyne a září víc 
než hvězdný roj v nebeských výšinách, 
když prosby a touhy přec vyslyší a možná i vyplní. . .

Až srdce napoví, že dál jít máme, 
nečekáme, neváháme, 
bez pochyb tíživých se konat odhodláme 
na křídlech strážných andělů, 
jen světlo dobra rozdáváme ve vůni vzácných olejů...

Kéž radost a láskulásku s námi sdílí ti, kdo plamen rozvoní...

A s odvahou ať kráčí k cíli, s pokorou životu se pokloní. 
Pak stejně jako v našich snech
 plamínek nadějenaděje už nikdy nnezezhasnehasne...
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Přednosti a vlastnosti:
•  100% přírodní esenciální oleje k použití 

do aromalamp.
•  Každý z nich nese andělské poselství naplněné 

dobrem a pozitivní energií.
•  Luxusní dárkové balení obsahuje ucelenou kolekci 

čtvera výjimečných vůní nedotčené přírody:

  JISKRNÝ GRAPEFRUIT s poselstvím RADOSTI

  NEBESKÝ BERGAMOT s poselstvím LÁSKY

  TAJUPLNÝ CEDR s poselstvím ODVAHY

  POHÁDKOVÝ POMERANČ s poselstvím NADĚJE

•  Pro dokonalou snovou aromaterapii a navození 
duševní rovnováhy. 

• Bez obsahu parabenů, syntetických barviv a jiných aditiv.

Návod k použití: 
Doporučené dávkování určené k provonění středně 
velké místnosti: Do vody v aromalampě přidejte 5–7 
kapek oleje na 20 ml vody, nebo dávkujte dle Vaší
osobní preference intenzity vůně. Zapalte svíčku 
a poté si užijte příjemnou aromaterapii. Do parní 
aromalampy aplikujte 7–10 kapek na 100 ml vody. 
Aromalampu nechte působit po dobu několika hodin.



nr. CA0156
ANGELIC LIGHTS 
Luxury 100% Pure Essential Oil Collection 
with Angelic Messages, 
4 x 5 ml

869 Kč

32,19€

36 BO

LUXURY 100% PURE 
ESSENTIAL OIL COLLECTION

WITH ANGELIC MESSAGES

Angelic Lights

NEW

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L
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POHÁDKOVÝ POMERANČ
LUXUSNÍ 100% PŘÍRODNÍ 

ESENCIÁLNÍ OLEJ
5 ml

  

Přednosti a vlastnosti:
•  100% přírodní esenciální olej ze sladkého pomeranče 

z prosluněných koutů exotické Brazílie.  

•  Vůně do aromalamp pro neopakovatelné kouzlo 
svátečních chvil a nezapomenutelné momenty 
v kruhu blízkých a přátel.

S nadějí v srdci umíme čelit 
i těm nejtěžším překážkám...

Symfonie vůní, co vzkvétá v jeden čas,
probouzí ji svěžest všech citrusových krás.
Sladké tóny v přáních však v sobě nechá znít,
nenechá si nikdy naději v srdci vzít.

nr. CA0152
ANGELIC LIGHTS 
Luxury 100% Pure Essential Oil 
– Fairytale Orange,  
5 ml

229 Kč

8,48€

9 BO

NEW

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L

 Snový a povznášející!

Přináší andělské poselství: NADĚJE
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NEBESKÝ BERGAMOT
LUXUSNÍ 100% PŘÍRODNÍ 
ESENCIÁLNÍ OLEJ
5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  100% přírodní esenciální olej z aromatického bergamotu

z přímořského prostředí sluncem políbené Itálie.

•  Vůně do aromalamp vhodná pro meditaci a celkové 
uvolnění, zmírnění stresu, napětí a pro lepší usínání.

Rozdávejte lásku, mocnou 
a věčnou sílu dobra, neb se Vám 
vrátí v pravý čas zpět...

V záři odlesků všech citů láska bere slova, dech, 
větší síly dobra není v čase, prostoru i snech. 
Něhu střídá čirou vášní, sladkost mísí v náladách, 
její květy tiše zvoní cestou v rajských zahradách.

nr. CA0154
ANGELIC LIGHTS 
Luxury 100% Pure Essential Oil 
– Heavenly Bergamot,  
5 ml

NEW

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L

229 Kč

8,48€

9 BO

 Relaxační a harmonizující!

Přináší andělské poselství: LÁSKA
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nr. CA0153
ANGELIC LIGHTS 
Luxury 100% Pure Essential Oil 
– Sparkling Grapefruit,   
5 ml

NEW

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L

229 Kč

8,48€

9 BO

JISKRNÝ GRAPEFRUIT
LUXUSNÍ 100% PŘÍRODNÍ 

ESENCIÁLNÍ OLEJ
5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  100% přírodní esenciální olej z grapefruitu z úrodných 

krajin Izraele na pobřeží Středozemního moře.

•  Vůně do aromalamp naplněná jiskřičkami úsměvů 
pro podporu dobré nálady a relaxaci.

Udělat radost druhým je tím 
pravým pohádkovým kouzlem 
pro naše vlastní štěstí.. .

Něžná, ale hravá, vůně z cizokrajných míst 
ladně tančí ve všech barvách, vodu živou dává pít. 
Smysly bystří, avšak hladí jako za rozbřesku svit, 
tichým kouzlem radost sílí, šedi mění v čirý třpyt.

 Energizujicí a příjemně osvěžující!

Přináší andělské poselství: RADOST
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nr. CA0155
ANGELIC LIGHTS 
Luxury 100% Pure Essential Oil 
– Mysterious Cedar,  
5 ml

NEW

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L

229 Kč

8,48€

9 BO

TAJUPLNÝ CEDR
LUXUSNÍ 100% PŘÍRODNÍ 
ESENCIÁLNÍ OLEJ
5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  100% přírodní esenciální olej z cedrového dřeva 

z dechberoucí přírody marockého pohoří Velký Atlas.

•  Vůně do aromalamp ideální k celkovému povzbuzení, 
dodání energie, sebevědomí a motivace.

Navzdory strachu či smutku vykročte 
s hrdostí vstříc k novým zítřkům 
mnohem silnější než kdy dřív...

Zemitá moc a kořeněný ráz 
oslní odvahou, myšlenky tříbí snáz. 
Probouzí duši ze spánku stínů pochybných, 
dodává sílu, je ohněm víry ve dnech zlých.

 Posilující a podmanivý!

Přináší andělské poselství: ODVAHA
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Přednosti a vlastnosti:
•  Exkluzivní kolekce luxusních aroma parfémů v nádherném dárkovém balení.

•  Magická aromaterapie prostoupená ikonickými vůněmi EURONA BY CERNY!

• Bez obsahu parabenů a syntetických barviv. 

•  Originální dárek pro chvíle radosti naplněné štěstím a kouzlem společných zážitků.

• Úchvatná rozmanitost výjimečných vonných kompozic.

LUXURY SCENT LUXURY SCENT 
THERAPYTHERAPY

ICONIC AROMA ICONIC AROMA 
PERFUMEPERFUME

LUXUSNÍ KOLEKCE 
IKONICKÝCH VŮNÍ 
EURONA BY CERNY
6 x 5 ml

ICONIC STARS
Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:

6 x 5 ml6 x 5 ml

Zahalte se do půvabů aromaterapie s nádechem 
Vašich milovaných vůní!
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NEW

nr. CA0163
ICONIC STARS 
Luxury Aroma
Perfume Collection, 
6 x 5 ml

LUXURY
AROMA PERFUME

COLLECTION

ICONIC STARS

959 Kč

35,52€

40 BO
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MAGICKÝ 
ÚSVIT 5 ml

NAYREIN
5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s vůní ranního
rozbřesku MAGICAL DAWN.

•  Obsahuje hypoalergenní parfém.
•  Váš domov provoní sladkým ovocem 

podbarveným omamným jasmínem, 
gardénií a hřejivou vanilkou
s karamelem.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

•  Limitovaná sváteční vůně
Vánoc 2022!

ÚSVIT 
Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp 
rozbřesku MAGICAL DAWN

•  Obsahuje 
•  Váš domov provoní sladkým ovocem 

podbarveným omamným jasmínem, 
gardénií a hřejivou vanilkou
s karamelem.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

•  Limitovaná sváteční vůně
Vánoc 2022!

Návod k použití:
Doporučené dávkování určené
k provonění středně velké místnosti:
Do vody v aromalampě přidejte
5–7 kapek aroma parfému
na 20 ml vody. Zapalte svíčku.
Do parní aromalampy aplikujte
7–9 kapek na 100 ml vody. 
Aromalampu nechte působit
po dobu několika hodin.

5 ml5 ml

Návod k použití:Návod k použití:
Doporučené dávkování určené
k provonění středně velké místnosti:
Do vody v aromalampě přidejte
5–7 kapek aroma parfému
na 20 ml vody. Zapalte svíčku.
Do parní aromalampy aplikujte
7–9 kapek na 100 ml vody. 
Aromalampu nechte působit
po dobu několika hodin.

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s éterickou vůní
půlnoční hvězdy NAYREIN.

•  Obsahuje hypoalergenní parfém.
•  Váš domov provoní ledově

ovocnými tóny brusinek s kapkou
květinové esence a sametovým 
nádechem cedrového dřeva.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

•  Limitovaná sváteční vůně
Vánoc 2022!

nr. CA0161

Luxury Aroma Perfume 
– NAYREIN,   
5 ml

nr. CA0162

Luxury Aroma Perfume
– Magical Dawn,   
5 ml

169 Kč

6,26€

7 BO

169 Kč

6,26€

7 BO

NEW

NEW

LUXUSNÍ 
AROMA PARFÉMY

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE

HYPOALERGENNÍ
PARFEMACE
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ZELENÁ
5 ml

ČERNÝ
HROZEN 5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s energickou
jiskrou vůně GREEN.

•  Váš domov provoní květinovou
sonátou růže, otočníku a pome-
rančového květu s jemně pudro-
vým podtónem mošusů.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

•  Ikonická vůně Eurona by Cerny!

HROZEN 5 ml5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s podmanivou
vůní BLACK GRAPE.

•  Váš domov prozáří výjimečností 
vzácné odrůdy „Černého hroznu“ 
podkreslenou hravostí mandarinky
a černého rybízu s odlesky svěžesti 
zelených tónů.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

•  Ikonická vůně Eurona by Cerny!

nr. CA0158

Luxury Aroma Perfume 
– Black Grape,   
5 ml

nr. CA0157
Luxury Aroma Perfume
– Green,   
5 ml

NEW
NEW

LUXUSNÍ 
AROMA PARFÉMY

169 Kč

6,26€

7 BO

169 Kč

6,26€

7 BO

Návod k použití:
Doporučené dávkování určené
k provonění středně velké místnosti: 
Do vody v aromalampě přidejte
3–5 kapek aroma parfému
na 20 ml vody. Zapalte svíčku.
Do parní aromalampy aplikujte
5–7 kapek na 100 ml vody.
Aromalampu nechte působit
po dobu několika hodin.
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ČERNÁ
PERLA 5 mlPERLA 5 ml5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s jemně kořenitou 
vůní BLACK PEARL.

•  Váš domov provoní aurou Černé
perly prosycenou mošusy a orien-
tálním odstínem santalového dřeva 
završeným smyslným polibkem 
vanilky. 

• Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

• Ikonická vůně Eurona by Cerny!

nr. CA0160

Luxury Aroma Perfume
– Black Pearl,   
5 ml

NEW

LEDOVÝ
VÍTR 5 mlVÍTR 5 ml5 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp s mrazivě vzrušující 
vůní ICE WIND.

•  Váš domov provoní svěžestí
bergamotu protkanou květinovým
kouzlem levandule a geránie
s akcenty aromatického dřeva.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

• Ikonická vůně Eurona by Cerny!

5 ml5 ml

Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

s jemně kořenitou 

•  Váš domov provoní aurou Černé
perly prosycenou mošusy a orien-
tálním odstínem santalového dřeva 
završeným smyslným polibkem 

konická vůně Eurona by Cerny!

VÍTR 
Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:
•  Jedinečný luxusní aroma parfém

do aromalamp 
vůní ICE WIND

•  Váš domov provoní svěžestí
bergamotu protkanou květinovým
kouzlem levandule a geránie
s akcenty aromatického dřeva.

•  Bez obsahu parabenů
a syntetických barviv.

• Ikonická vůně Eurona by Cerny!

Návod k použití:
Doporučené dávkování určené
k provonění středně velké
místnosti: Do vody v aromalampě 
přidejte 3–5 kapek aroma parfému
na 20 ml vody. Zapalte svíčku.
Do parní aromalampy aplikujte
5–7 kapek na 100 ml vody.
Aromalampu nechte působit
po dobu několika hodin.

nr. CA0159

Luxury Aroma Perfume 
– Ice Wind,   
5 ml

NEW

LUXUSNÍ 
AROMA PARFÉMY

169 Kč

6,26€

7 BO

169 Kč

6,26€

7 BO
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„Za snem o vytvoření vinařství Eurona by Cerny Winery mě vedla krásná představa společných 
setkání a vzácných okamžiků, při kterých si budeme moci připít něčím výjimečným.

Něčím, co s láskou vzniklo od prvopočátku naší usilovnou prací a z našich vlastních surovin.
Osobně jsem se staral o každou hlavu vinné révy, která se nám následně odměnila bohatou úrodou hroznů

té nejvyšší kvality. Díky tomu mohla vzniknout limitovaná edice sektů Sky Edition – Brilight a Chantein,
které jsou prvními hvězdami na pomyslném nebi Eurona by Cerny Winery.
A také prvním krokem do světa luxusních vín naší vlastní značky a výroby.“ 

MÉTHODE TRADITIONNELLE

Tradiční metoda výroby jedinečných sektů, při níž
je v průběhu druhotného kvašení produkováno perlení 
ve stejné lahvi, kterou Vám dodáme na Váš stůl.
Tato metoda je identická s tou, která se používá
pro výrobu šampaňského.

Základem pro výrobu našich sektů je tiché víno
z těch nejkvalitnějších hroznů. Společně s ušlechtilými
kvasinkami a malým množstvím cukru (tirážní likér)
se plní do lahví, které jsou uzavřeny korunkovým 
uzávěrem a položí se do vodorovné polohy.
Začíná proces druhotného kvašení přímo v lahvích, 
který trvá 5–6 týdnů. Následuje uložení do speciál-
ních dřevěných stojanů, kde dochází k pozvolnému 
zrání na kalech vzniklých během kvašení. 

Kalů je třeba se zbavit, proto nastává proces zvaný 
remuáž. Lahve se umístí pod úhlem 35 stupňů
do speciálních stojanů, kdy hrdlo lahve směřuje dolů. 
Jednou denně se musí všechny lahve jemně ručně 
protřepat, pootočit a vrátit zpět do stojanu. Postupem 
času se sklon lahve ve stojanu zvětšuje, až nakonec 
směřuje uzávěrem téměř kolmo dolů. Tento proces tlačí 
sedimenty do hrdla lahve a po 10 –14 dnech jsou kaly 
usazeny v hrdle lahve a mohou být odstraněny.

Po skončení zrání se provádí tzv. degoržování,
při němž je hrdlo lahve (a s ním i kaly v něm) vnořeno
do mrazivého roztoku solanky a zamrazeno.

Následuje odstranění uzávěru, kdy přetlak kaly
z lahve „odstřelí“.

Výsledkem celého procesu MÉTHODE TRADITIONNELLE 
jsou exkluzivní sekty z limitované kolekce Sky Edition
s bohatým jemným perlením a typickým příjemně
krémovitým „lavinovým“ efektem.

Lukáš Černý

LEDOVÝ
VÍTR 5 ml

„Za snem o vytvoření vinařství Eurona by Cerny Winery mě vedla krásná představa společných 

sky editionsky edition

Limitovaná edice
exkluzivních sektů

MÉTHODEMÉTHODE
TRADITIONNELLETRADITIONNELLE

RUČNÍRUČNÍ
SBĚRSBĚR

BIOBIO
OCHRANAOCHRANA

BEZ POUŽITÍBEZ POUŽITÍ
HERBICIDŮHERBICIDŮ

PĚSTOVÁNOPĚSTOVÁNO
V REŽIMU BIOV REŽIMU BIO
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NEW

nr. CW2001

CHANTEIN Shiny Sky Edition
Quality Sparkling Wine,
750 ml

984 Kč

36,40€

39 BO

CHANTEIN
SHINY SKY EDITION

JaKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO
750 ml

Přednosti a vlastnosti:
•  Zaujme intenzivní sametovou a plnou chutí,

kterou prostupuje podmanivý ovocný podtón
rozvíjející se v příjemně sladké opojné
melodii sektu BRUT.  

•  Tradiční metoda výroby šumivých vín
(Méthode traditionnelle).

Naše doporučení:
Výborně se hodí k mořským plodům, sushi či lososu
na bylinkách stejně jako k variacím sýrů, k těstovinám, 
rizotu či zeleninovým salátům.

750 ml

Přednosti a vlastnosti:Přednosti a vlastnosti:

Jako stvořené k přípitku na Vaše úspěchy 

a k oslavě společných okamžiků!

 Shiny Sky Edition Shiny Sky Edition

Vlastnosti sektu:
Zatřídění:  Jakostní šumivé víno

Barva:  Bílé

Zbytkový cukr: Brut

Země původu: Česká republika

Vinařská oblast: Morava

Obsah alkoholu: 12,0 %

rizotu či zeleninovým salátům.

Vlastnosti sektu:Vlastnosti sektu:

Podáváme:

5–7 °C
Uchováváme:

10–12 °C
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NEW

Nabídka sektů je limitovaná a platí do vyprodání zásob.

nr. CW2002

BRILIGHT Brilliant Sky Edition
Quality Sparkling Wine,
750 ml

984 Kč

36,40€

39 BO

BRILIGHT
BRILLIANT SKY EDITION
JaKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO
750 ml750 ml

Dokonalá symfonie chutí a vůní

podtržená sametovými bublinkami...

Vlastnosti sektu:
Zatřídění:  Jakostní šumivé víno

Barva:  Bílé

Zbytkový cukr: Nature Brut

Země původu: Česká republika

Vinařská oblast: Morava

Obsah alkoholu: 12,0 %

Vlastnosti sektu:Vlastnosti sektu:

Podáváme:

5–7 °C

Vlastnosti sektu:Vlastnosti sektu:Vlastnosti sektu:Vlastnosti sektu:

Uchováváme:

10–12 °C

podtržená sametovými bublinkami...podtržená sametovými bublinkami...

Podáváme:Podáváme: Uchováváme:Uchováváme:

Přednosti a vlastnosti:
•  Vyniká jemnou chutí umocněnou vůní aromatických  

sušených bylinek a decentní sladkostí žlutého ovoce,  
kterou završuje nezaměnitelný charakter osvěžujících  
citrusových tónů v sektu NATURE BRUT.  

•  Tradiční metoda výroby šumivých vín
(Méthode traditionnelle).

Naše doporučení:
 Ideální volba k uzeným mořským rybám, k čerstvým 
ústřicím, skvěle doplňuje také pokrmy z drůbežího masa, 
ale hodí se i k dezertům.
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Na vrcholcích nebes jasná světla září,

na perutích křídel andělů,

v nich ať zříte víru, naději i lásku

a štěstí přeje Vašim záměrům.

Nás tiše chrání mocí dobra

a temnem prostoupí ten zlatý prach,

jak démant vůní kreslí cestu,

stůj, co stůj ať jsou Vám ve stopách.

Jen dobrou myšlenkou dokážeme odolat
nástrahám života ...

Ať nikdy neztrácíte radost, protože z ní pramení chuť žít, milovat a doufat.
Odvaha nás pak vede k odhodlání a učí nás čelit strachu z neúspěchu,

  bolesti nebo ztráty. Naděje zase posiluje
touhy a nechá rozkvétat fantazie a snění. A láska?

Láska nám dává pocit, že na rozmanité životní cestě 
plné krás, ale i úskalí, nejsme a nebudeme sami.

    Vše krásné Vám přeje

    CELÝ TÝM EURONA
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Připijte si s námi na zdraví 

sklenkou delikátních sektů Sky 

Edition z úrodných vinic Eurona 

by Cerny Winery, které oslavují 

jedinečnost každého společného 

okamžiku.

Ať jsou pro Vás Brilight a Chantein 

šťastnými hvězdami, které Vám 

přejí jen to nejlepší a toto přání,

ať se nese dál v každém přípitku, 

v každém úsměvu a ve vzácných 

chvílích s Vašimi blízkými a přáteli.

Hodně zdraví, lásky a splněných

snů ...

Hodně zdraví, lásky a splněných

snů ...

Lukáš Černý
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SPECIAL EDITION
Catalogue

NEW

č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

10–11 CA0163
ICONIC STARS – Luxury Aroma Perfume 
Collection, 6 x 5 ml

ICONIC STARS – Luxusní kolekce aroma 
parfémů, 6 x 5 ml

959 35,52 162,50 40

12–13 CA0161 Luxury Aroma Perfume – NAYREIN, 5 ml Luxusní aroma parfém – NAYREIN, 5 ml 169 6,26 28,70 7

12–13 CA0162 Luxury Aroma Perfume – Magical Dawn, 5 ml Luxusní aroma parfém – Magický úsvit, 5 ml 169 6,26 28,70 7

12–13 CA0157 Luxury Aroma Perfume – Green, 5 ml Luxusní aroma parfém – Zelená, 5 ml 169 6,26 28,70 7

12–13 CA0158 Luxury Aroma Perfume – Black Grape, 5 ml Luxusní aroma parfém – Černý hrozen, 5 ml 169 6,26 28,70 7

14–15 CA0160 Luxury Aroma Perfume – Black Pearl, 5 ml Luxusní aroma parfém – Černá perla, 5 ml 169 6,26 28,70 7

14–15 CA0159 Luxury Aroma Perfume – Ice Wind, 5 ml Luxusní aroma parfém – Ledový vítr, 5 ml 169 6,26 28,70 7

č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku

10–11 CA0163
ICONIC STARS – Luxury Aroma Perfume ICONIC STARS – Luxusní kolekce aroma 

LUXURY AROMA PERFUMES

ANGELIC LIGHTS – LUXURY 100% PURE ESSENTIAL OILS
č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BOBO

4–54–5 CA0156CA0156
ANGELIC LIGHTS – Luxury 100% Pure
Essential Oil Collection, 4 x 5 ml

ANGELIC LIGHTS – Luxusní kolekce
100% přírodních esenciálních olejů, 4 x 5 ml

869869 32,1932,19 147,20147,20 3636

6–7 CA0152
ANGELIC LIGHTS – Luxury 100% Pure
Essential Oil – Fairytale Orange, 5 ml

ANGELIC LIGHTS – Luxusní 100% přírodní 
esenciální olej – Pohádkový pomeranč, 5 ml

229 8,48 38,90 9

6–7 CA0154
ANGELIC LIGHTS – Luxury 100% Pure
Essential Oil – Heavenly Bergamot, 5 ml

ANGELIC LIGHTS – Luxusní 100% přírodní 
esenciální olej – Nebeský bergamot, 5 ml

229 8,48 38,90 9

8–9 CA0153
ANGELIC LIGHTS – Luxury 100% Pure
Essential Oil – Sparkling Grapefruit, 5 ml

ANGELIC LIGHTS – Luxusní 100% přírodní 
esenciální olej – Jiskrný grapefruit, 5 ml

229 8,48 38,90 9

8–98–9 CA0155CA0155
ANGELIC LIGHTS – Luxury 100% Pure Luxury 100% Pure
Essential Oil – Mysterious Cedar, 5 ml

ANGELIC LIGHTS – Luxusní 100% přírodní 
esenciální olej – Tajuplný cedr, 5 ml Tajuplný cedr, 5 ml

229 8,48 38,90 9

NEW
100100% N AT U R A

L

N AT U R A
L

č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku KC EUR PLN BO

16–17 CW2001
CHANTEIN Shiny Sky Edition
– Quality Sparkling Wine, 750 ml

CHANTEIN Shiny Sky Edition
– Jakostní šumivé víno, 750 ml

984 36,40 166 39

16–17 CW2002
BRILIGHT Brilliant Sky Edition
– Quality Sparkling Wine, 750 ml

BRILIGHT Brilliant Sky Edition
– Jakostní šumivé víno, 750 ml

984 36,40 166 39

Luxury Aroma Perfume Luxusní aroma parfém  Černá perla, 5 ml

14–15 CA0159 Luxury Aroma Perfume – Ice Wind, 5 ml Luxusní aroma parfém – Ledový vítr, 5 ml

č. str. obj. č. Název výrobku - originál Název výrobku

16–17 CW2001
CHANTEIN Shiny Sky Edition CHANTEIN Shiny Sky Edition

CERNY WINERY – SKY EDITION WINES NEW
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Angelic Lights

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 15 Kč/0,56 € /2,50 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9519.

SPECIAL EDITION
CATALOGUE

nr. 9519

ESSENTIAL OIL ESSENTIAL OIL 
THERAPYTHERAPY

PURE AROMA PURE AROMA 
DELIGHTDELIGHT

LUXURY SCENT LUXURY SCENT 
THERAPYTHERAPY

ICONIC AROMA ICONIC AROMA 
PERFUMEPERFUME

100100% N AT U R A
L

N AT U R A
L
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