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BLUE ATLANTIC

WHITE MOUNTAIN

ORANGE DESERT

Odświeżacz 
powietrza ECO
Żele odświeżające Satino zmieniają 
każde pomieszczenie sanitarne w 
oazę dobrego samopoczucia.

BLUE ATLANTIC 
Po świeżej, zielonej nucie początkowej 
Twoje zmysły oczarują kwiatowe 
zapachy o korzennej nucie bazowej.

NUTA GŁOWY: świeża, zielona – aldehydy

NUTA SERCA: kwiatowa – jaśmin, róża, 
 zielone jabłuszko

NUTA BAZY: korzenna – paczuli, drewno, piżmo

WHITE MOUNTAIN 
Świeżość cytrusów z nutami 
pomarańczy, kwiatowo-owocowym 
sercem i korzenną słodyczą.

NUTA GŁOWY: cytrynowo-świeża – pomarańcza,  
 cytrusy

NUTA SERCA: kwiatowo-owocowa – zielone   
 jabłuszko, róża, fiołek

NUTA BAZY: korzenno-słodka – wanilia, mech,  
 drewno sandałowe

ORANGE DESERT 
Odświeżające doznanie z nutami 
kwiatowymi i ciężką, zmysłową, 
orientalną nutą korzenną.

NUTA GŁOWY: świeża – bergamotka, mandarynka,  
 pomarańcza

NUTA SERCA: kwiatowa – zielona herbata, jaśmin,  
 magnolia, róża

NUTA BAZY: korzenno-zmysłowa – białe piżmo,  
 drzewo cedrowe, drzewo sandałowe

Odświeżacz powietrza zgodny z AR1



GINGER FLOWER

CUTE

BIG BOSS

GINGER FLOWER 
Świeży, zielony zapach o nutach 
ziołowych i cytrusowych kojarzący się 
z czystością, z orientalną nutą bazową.

NUTA GŁOWY: zielona, owocowa – bergamotka,   
 limonka, pomarańcza, grejpfrut

NUTA SERCA: świeża, owocowa, korzenna –   
 eukaliptus, imbir, orchidea, róża, fiołek

NUTA BAZY: drzewna, korzenna – labdanum,   
 ambra, drzewo sandałowe, piżmo

CUTE 
Kwiatowy zapach, który budzi 
pozytywne uczucia. Z egzotycznymi 
nutami inspirującymi zmysły.

NUTA GŁOWY: owocowa – mango, nektarynka,   
 czerwona pomarańcza

NUTA SERCA: owocowa, kwiatowa – lotos,   
 chrysophyllum cainito, malina, 
 grzybień północny

NUTA BAZY: zmysłowo-słodka, drzewna – piżmo,  
 drzewo sandałowe, orzech kokosowy

BIG BOSS 
Świeże powitanie z kwiatowymi i 
korzennymi nutami. Klasyczny zapach 
wzbudzający zaufanie i.

NUTA GŁOWY: cytrynowo-świeża – bergamotka,  
 lawenda

NUTA SERCA: kwiatowo-korzenna – cynamon,   
 anyż, jaśmin

NUTA BAZY: zmysłowo słodka – piżmo

Odświeżacz 
powietrza PREMIUM
Odświeżacz powietrza Satino 
Premium – świeżość w formacie XXL.

Odświeżacz powietrza zgodny z AR2



Odświeżacz 
powietrza PREMIUM
Odświeżacz powietrza Satino 
Premium zapewniający 
długotrwałe doznania zapachowe.

Włącz zasilanie prądem lub 
bateryjne, wybierz jeden z trzech 
zapachów i jego intensywność i 
ciesz się świeżością Satino – od 30 
do 60 dni!

Odświeżacz 
powietrza ECO
Odświeżacz powietrza Satino 
zapewnia dobre samopoczucie 
w pomieszczeniach sanitarnych 
do 20 m3. 

Nie zużywa baterii ani prądu.

Odświeżacz powietrza 
zgodny z AR1

Odświeżacz powietrza 
zgodny z AR2

ZAMÓW TERAZ 
BEZPŁATNĄ 
PRÓBKĘ 
ZAPACHOWĄ! 
satino@wepa.eu
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