


HISTORIA MARKI

DR.VRANJES
WYJĄTKOWE 
ZAPACHY DO
WNĘTRZ 

Firma Ntica O�cina del Farmacista powstała we Florencji, 
we Włoszech 1983, stworzona przez  doktora Paola Vranjesa,
farmaceutę, chemika i kosmetologa. Razem z grupą 
asystentów, tworzą i produkują ekskluzywne produkty, 
które są rezultatem doskonałej mieszanki między  
innowacyjnymi technikami a wielowiekową tradycją
Florencji w destylacji esencji zapachowych i perfum.
Dzięki swojej pasji, kreatywności, wiedzy i kompetencji, 
Dr.Vranjes tworzy produkty które przez lata wzbudzają
uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu ekskluzywnemu
charakterowi.

Wytwarzając niezawodne kosmetyki do twarzy i ciała,
wprowadził innowacyjną linię produktów z zakresu
aromaterapii. Korzystając z naturalnych substancji, 
stworzył linie perfum do wnętrz inspirując się 
obserwacją, że   jedne  zapachy przypominają nam
o domu i rodzinie, podczas gdy inne są związane
z szczęśliwymi momentami i przywołują nam 
wspomnienia i uczucia z przeszłości. 
Kontakt z aromatami zapachowymi korzystnie
wpływa na nasz stan umysłowy i emocjonalny 
utrzymując dobre samopoczucie.
W tej chwili w ofercie są 34 różne zapachy, 
dedykowane do różnych pomieszczeń salonu, 
gabinetu, hollu, kuchni, jadalni, łazienki a nawet
pokoju dziecinnego. 

Każdy zapach  dr Vranjese jest wyjątkowym dziełem,
zawierającym optymalnie dozowane naturalne
esencje w  koncentracji minimum 10 %. 
Aby stworzyć kilka gramów unikalnego oleju
zapachowego należy zebrać miliony kwiatów,
w odróżnieniu od esencji syntetycznych, 
naturalne esencje nigdy nie są takie same 
jak w poprzednim roku, maja nieco inny zapach i kolor, 
co sprawia że zapachy Dr. Vranjesa są jeszcze bardziej
unikalne i cenne.  Również wyjątkowa, elegancka butelka 
inspirowana architekturą �orencką,
tworzy piękny dekoracyjny element w każdym wnętrzu.



HOTEL ITALY

Hotel Mandarin Oriental, Mediolan

Hotel Four Season, Florencja



HOTEL ITALY

Hotel J.K. Palace, Florencja

Hotel J.K. Palace, Florencja



HOTEL ABU DHABI

Hotel �e St. Regis - Saadiyat Isnald, Abu Dhabi

Hotel �e St. Regis - Saadiyat Isnald, Abu Dhabi



INFORMACJA O PRODUKTACH

     ZAPACHY
TRADYCYJNE

NUTY ZAPACHOWE WŁAŚCIWOŚCI WNĘTRZA

ACQUA  
 

ARIA

Sypialnia
Łazienka
Nowoczesny salon
Holl 

FUOCO  
Gabinet

Klasyczny salon

 TERRA
Sypialnia
Klasyczny salon
Jadalnia

MAGNOLIA                         
ORCHIDEA

Nowoczesny salon
Pokój dziecinny
Jadalnia

TUBEROSA 
MUGHETTO

Zapach to połączenie najczystszej esencji Lilii  z wyraźnymi  nutami 
Hiacyntu  uzupełnione świeżym i intensywnym  aromatem tajemniczego 
kwiatu Tuberosy. 

Nowoczesny salon
Pokój dziecinny
Jadalnia

LAVANDA 
TIMO Sypialnia 

GREEN 
FLOWERS

Nowoczesny salon
Pokój dziecinny
Jadalnia

PETALI 
DI ROSE

Sypialnia
Klasyczny salon
Pokój dziecinny
Holl

AMBRA
Klasyczny salon

SPEZIE 
RARE

Gabinet
Jadalnia

GINGER
LIME

Gabinet
Nowoczesny salon
Holl

CHINOTTO
PEPE

Gabinet
Nowoczesny salon
Holl

CUOIO 
RADICA

Gabinet
Jadalnia
Salon
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Charakterystyczny zapach morskiej bryzy wypełnionej zapachem
morskiej wody z fal rozbijających się o brzeg. Przywołuje 
wspomnienie rześkiego nadmorskiego poranka.

Zapach kwiatu cytryny i pomarańczy, połączony z aromatem     
dzikiej mięty i delikatnymi nutami białego piżma, przywołują 
wspomnienie słonego morskiego powietrza.

Zapach to połączenie aromatu kwiatów cytryny, goździków, drzewa 
 sandałowego, paczuli, gałki muszkatołowej i imbiru. Jak wskazuje 
nazwa Fuoco czyli ogień, zapach emanuje przyjemnym ciepłem.

Zapach to połączenie delikatnych nut kwiatu Mimozy i słodkich
esencji Magnolii uzupełnione ciepłym aromatem Orchidei.

Zapach to połączenie esencji cedrowej z nutami zielonego mchu 
i delikatnej prowansalskiej lawendy, uzupełnione aromatem wanilii 
delikatnie przełamanej nutka mięty.

Zapach to delikatny aromat świeżej prowansalskiej lawendy 
uzupełniony o nuty świeżo roztartego tymianku, tworzy atmosferę 
spokoju i relaksu. 

Delikatne nuty zielonej herbaty i jaśminu z wyczuwalnym zapachem
kwiatu gorzkiej pomarańczy i dzikiej mięty, uzupełnione esencją 
kawiatu ylang-ylang, która jest wkomponowana w najsłynniejsze 
perfumy świata takie jak Channel No5. 

Zdecydowany aromat tureckiej róży z wyczuwalnymi nutami kwiatów 
gerenium, ylang-ylang, jaśminu, wzbogacone zapachem cedru,
bursztynu, wanilii i białego piżma

Dominujący aromat ambry uzupełniony nutami kwiatu paczuli, 
drzewa sandałowego i wanilii, tworzą bardzo elegancki
 i wyra�nowany zapach. 

Aromat anyżu i kwiatu muszkatołowca połączony z nutami 
kardamonu goździka i drzewa sandałowego z odświeżającą
odrobiną dzikiej mięty. 

Połączenie zapachu limonki i imbiru wspaniale wpływa na poprawę 
samopoczucia i koncentracji jednocześnie wypełnia pomieszczenie 
przyjemnymi orientalnymi nutami .  

Oryginalne połączenie aromatów owoców cytrusowych z pikantnymi 
nutami kardamonu uzupełnione nutami gałki muszkatołowej, 
szafranu, drzewa sandałowego i amarylisu wypełnia pomieszczenia 
orientalnymi zapachami . 

Ciepły korzenny zapach z wyczuwalnym aromatem skóry, kwiatów
pomarańczy i �ołków, uzupełniony aromatami cedru, paczuli, 
bursztynu i wanilii.

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
redukuje stres

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze 

Energetyzuje, wspomaga 
koncentrację, odświeża
 zadymione powietrze

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
redukuje stres

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Relaksuje,  redukuje stres, 
poprawia sen, odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, poprawia 
koncentrację odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, poprawia 
koncentrację, odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, poprawia 
koncentrację, odświeża powietrze

Sypialnia
Łazienka
Nowoczesny salon

Nowoczesny salon

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, poprawia 
koncentrację, odświeża powietrze



     ZAPACHY
TRADYCYJNE

NUTY ZAPACHOWE WŁAŚCIWOŚCI WNĘTRZA

ARANCIO
CANNELLA

Gabinet
Kuchnia
Jadalnia

FICO
SELVATICO

Kuchnia
Holl
Łazienka

MELOGRANO
Kuchnia
Klasyczny salon
Holl

VANIGLIA 
MANDARINO

Kuchnia
Pokój dziecinny

POMPELMO 
CASSIS

Kuchnia
Jadalnia
Sypialnia

LIMONE 
MANDARINO

Sypialnia
Pokój dziecinny

MELOGRANO
MENTA

Kuchnia
Jadalnia 

ARANCIO 
UVA ROSSA

Kuchnia
Jadalnia
Pokój dziecinny

FIORI DI IRIS
E GINESTRA

Sypialnia
Nowoczesny salon
Jadalnia

NORTH
Sypialnia
Łazienka
Gabinet

SOUTH
  

Salon
Łazienka
Sypialnia

WEST Sypialnia
Nowoczesny salon

EAST

Sypialnia
Klasyczny salon
Jadalnia 
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Ciepłe aromaty owoców cytrusowych połączone z gorzkimi 
nutami kwiatu pomarańczy uzupełnione wyra�nowanym
 zapachem cynamony z Sri Lanki.

Wyra�nowana kombinacja kwiatu galbanum, białego piżma, 
dzikiej mięty, koniczyny i przypraw, przywołuje aromat dojrzałych
 świeżo zerwanych �g.

Zapach czarnych winogron i arbuza uzupełniony aromatem 
rozdrobnionych nasion granatów.

Wspaniały zamach tworzy kombinacja aromatów słodkiej 
wanilii i mandarynki.

Odświeżający zapach dzięki połączeniu gorzkich aromatów 
grejpfrutu z nutami niedojrzałych owoców czarnej porzeczki.

Gorzka nuta cytryny uzupełniona aromatem wanilii nawiązuje 
do zapachów słonecznej chińskiej prowincji. 

Bardzo owocowy zapach z wyczuwalnymi nutami melona, czarnych 
winogron, brzoskwini i moreli oraz aromatami kwiatówjaśminu, 
róży, bergamotki oraz charakterystycznym zapachem rozgniecionych 
ziaren granatu całość uzupełniona zapachem esencji z dzikiej mięty .

Zapach skórki gorzkiej pomarańczy i tanin czerwonych winogron
z nutami kwiatu róży i magnolii, połączone z esencjami drewna 
różanego i brzozy z odrobiną cynamonu. 

Niepowtarzalny zapach kwiatu brooma rośliny z rodziny konopi, 
wzbogacony nutami kwiatu irysa

Orzeźwiające nuty piżma pomieszane z a aromatem lawendy
i dzikiej mięty tworzą kombinację przypominającą zapach 
wiosennego lasu.

Tropikalne aromaty cynamonu z Sir Lanki połączone z aromatem
 magicznych kwiatów frangipane i macis, uzupełnione lekką nuta
 wanilii.

Mieszanka zapachów bergamotki i kwiatów cytryny i pomarańczy,
uzupełniona aromatem zielonej herbaty i bawełny, przypominają 
zapach morskiej plaży po burzy. 

Delikatne i aromatyczne esencje liści pomarańczy i mandarynki 
uzupełnione mieszanką zapachów kwiatów róży, magnolii 
i orientalnego ylang ylang , z wyczuwalnymi nutami drzewa 
różanego i sandałowego. 

Łagodzi nastrój, cechy balsamiczne
pomagają w oddychaniu,  
odświeża powietrze

Uspokaja, relaksuje, 
szczególnie polecany
do sypialni dzieci

Energetyzuje, wspomaga 
koncentrację, odświeża 
powietrze (jadalnia, kuchnia)

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Uspokaja, relaksuje , szczególnie 
polecany do sypialni dzieci

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Uspokaja, relaksuje , szczególnie
polecany do sypialni dzieci

Odpręża, łagodzi nastrój, 
pomaga przewrócić energie

Odpręża, łagodzi nastrój, 
pomaga przewrócić energie

Relaksuje, łagodzi nastrój, 
odświeża powietrze

Odpręża, łagodzi nastrój, 
pomaga przewrócić energie, 
odświeża powietrze

Łagodzi nastrój, redukuje stres 
i zmęczenie, poprawia 
koncentrację odświeża powietr



   KOLEKCJA 
      PRESTIŻ

NUTY ZAPACHOWE WNĘTRZA

ROSSO
NOBILE

Nowoczesny i klasyczny salon
Holl 
Gabinet

GIARDINO 
DI BOBOLI

Nowoczesny i klasyczny salon
Holl 
Gabinet
Łazienka 

GIARDINO 
DELLE ROSE

Nowoczesny i klasyczny salon
Jadalnia
Sypialnia
Łazienka

LA LIMONAIA 
DI FIRENZE

Nowoczesny i klasyczny salon
Holl 
Gabinet
Jadalnia

ALBERO
DI NATALE

Nowoczesny i klasyczny salon
Holl 
Jadalnia

CALVADO’S

Klasyczny salon
Jadalnia
Kuchnia
Gabinet

OUD NOBILE

MASERATI

Klasyczny salon
Holl
Gabinet

Nowoczesny salon
Gabinet

Aromat kwiatu pomarańczy wzbogacony kandyzowanym �ołkiem, z wyczuwalnym zapachem
 smażonej śliwki z dodatkiem owoców leśnych doprawionych delikatną nutą wędzonego drzewa
 brzozowego. Niepowtarzalny zapach nawiązuje do zapachu tanin w markowym winie. 

Niepowtarzalny zapach ogrodów �orenckich. wyczuwalny aromat kwiatów cytryny 
i pomarańczy oraz zapach mchu, bukszpanu i cyprysu tak charakterystycznego, unoszącego się 
w starych ogrodach Florencji, wzbogacony o nuty delikatnych płatków róż i kwiatów jaśminu 
z dodatkiem świeżej dzikiej mięty. 

Zapach świeżo ukwieconego gaju cytrusowego, z wyraźnie wyczuwalnymi aromatami kwiatu 
cytryny i pomarańczy z zielonymi nutami mięsistych liści cytryny

Świeże leśne nuty mchów i sosnowych szyszek przywołują wspomnienie rześkiego letniego 
poranka w sosnowym lesie. 

Inspiracją do stworzenia tego zapachu był wysokiej jakości trunek pochodzący 
z Normandii - CALVADOS. Esencję z aromatycznych jabłek połączono z taninami 
z dębowej beczki i wyraźnie wyczuwalnym zapachem świeżych kwiatów. 

Świeże nuty bergamotki i neroli w połączeniu z wyraźnymi zapachami żywic, mirry i kadzidła
 sprawa że wnętrza wypełniają się ciepłym aromatem.

Zapach łączy  głęboki aromat skóry, drzewa sandałowego i piżma uzupełniony o nuty 
zielonej cytryny, lawendy i geranium. 

Zdecydowane aromaty bursztynu połączone z esencją czterech róż z Prowansji,  czerwonej 
z Bułgarii, adamaszkowej z Turcji i delikatnej Agatha, dopełnione nutami patchuli, 
wanili i lukrecji





5 l
Ø 182 mm
H 377 mm

Patyczki
H 70 mm

2.5 l
Ø 150 mm
H 313 mm

Patyczki
H 60 mm

1.250 ml
Ø 115 mm
H 240 mm

Patyczki
H 54 mm

500 ml
Ø 88 mm

H 185 mm

Patyczki
H 40 mm

250 ml
Ø 71 mm

H 150 mm

Patyczki
H 34 mm

100 ml
Ø 56 mm

H 118 mm

Patyczki
H 17 mm

Zestaw prezentowy

100 ml
Spray

Ø 56 mm
H 117 mm

25 ml
Spray

Ø 40 mm
H 94 mm

Zapachy do wnętrz Dr. Vranjes Firenze są dostępny w różnych rozmiarach

500 ml uzupełnienie zapachu 2,5 L uzupełnienie zapachu 5 L uzupełnienie zapachu



KONTAKT:

FIRMA DARCY Sp. z o.o.
e-mail: darcy@darcy.pl

tel. 660392249

www.savoyahome.pl


