Parfums voor bad, whirlpool, stoombad en sauna

Cleopatra geurstoffen & cleaners

Alle geurstoffen van Cleopatra worden met de grootste zorg samengesteld
zodat u intens kunt genieten. Door het gebruik van natuurlijke oliën komen
de geuren goed tot haar recht. Hiermee onderscheiden de Cleopatra geuren
zich als geen ander. Geurstoffen zijn een onderdeel van de totale beleving
van elk wellness product. Sinds 1966 brengt Cleopatra internationaal
producten op de markt die zich onderscheiden in functionaliteit, kwaliteit en
design.
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Cleopatra Verkoopprijslijst 2020 (excl. BTW, af fabriek) in EURO. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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BAD & WHIRLPOOL OLIE

OMSCHRIJVING
De nieuwe Cleopatra badolie is een speciaal ontwikkelde aromatherapie voor gebruik in baden, whirlpools
en buitenspa’s. De badolie is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde etherische oliën en kruiden en lost
volledig op in het badwater.
Het product is niet vettig en zal de techniek van de whirlpool/spa niet aantasten.

De volgende heerlijke geuren zijn verkrijgbaar:
Bergamot: citrus-achter geur die in de aromatherapie gebruikt wordt om kracht en energie op te wekken.
Cleopatra’s parfum: een unieke combinatie van Yi Yi Ren (Chinese kruid) en witte lotus. Het resultaat is een
licht zoete zachte geur die rustgevend werkt.
Dried Wood: een heerlijke melange van musk en hout. Met deze warme, houtachtige geur brengt u een stuk
natuur in uw badkamer!
Eucalyptus: eucalyptus met een touch rozemarijn. Eucalyptus werkt effectief bij verkoudheid en werkt
opwekkend.
Middellandse Zee: de verfrissende geur van algen, verrijkt met een zachte lotus geur. Werkt ontspannend en
rustgevend.

De inhoud van een fles badolie is 250 ml; de fles is transparant en heeft een fraai design.
Dosering/Gebruiksaanwijzing: Aanbeloven watertemperatuur ca. 36°C, per 200 liter badwater 25 ml badolie
toevoegen.
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Art. Nr.

Omschrijving

Prijs [Euro]

2216 51 10

Middelandse Zee 250 ml

13,50

2216 51 20

Cleopatra’s parfum 250 ml

13,50

2216 51 30

Dried Wood 250 ml

13,50

2216 51 40

Bergamot 250 ml

13,50

2216 51 45

Eucalyptus 250 ml

13,50

2216 51 50

Set van 5 verschillende geuren (5 x 250 ml)

53,70

xx

Whirlpool cleaner 1 liter

xx

Acryl Polish 500 ml
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SAUNA OPGIETMIDDEL

OMSCHRIJVING
Het Cleopatra sauna opgietmiddel bestaat uit zorgvuldig gekozen etherische en natuur identieke oliën met
geselecteerde fijne kruiden, zonder toevoeging van synthetische stoffen. Sauna opgietmiddel is geschikt voor
aromatherapie in de privé of in de professionele sauna.

De volgende geuren zijn beschikbaar:
Eucalyptus: eucalyptus met een touch rozemarijn. Eucalyptus werkt effectief bij verkoudheid en werkt
opwekkend.
Lavendel: lavendel heeft een rustgevende en verlichtende werking. Ruikt heerljk en fris.
Rozemarijn: rozemarijn heeft een reinigende werking en werkt goed bij verkoudheid, vermoeidheid en stress.
Bergamot: citrus-achter geur die in de aromatherapie gebruikt wordt om kracht en energie op te wekken.
Dennen: dennen geur heeft een zachte maar krachtige, zuiverende werking.

Het opgietmiddel wordt in een elegante transparante fles van 250 ml geleverd.
Dosering: U dient 25 ml van het opgietmiddel te mengen met ca. 5 liter water. U kunt het mengsel in kleine
hoeveelheden voorzichtig op de stenen van de kachel gieten.
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Art. Nr.

Omschrijving

Prijs [Euro]

2216 51 60

Eucalyptus 250 ml

13,50

2216 51 70

Lavendel 250 ml

13,50

2216 51 80

Rozemarijn 250 ml

13,50

2216 51 90

Bergamot 250 ml

13,50

2216 51 95

Dennen 250 ml

13,50

2216 51 98

Set van 5 verschillende geuren (5 x 250 ml)

53,70

2216 52 00

Eucalyptus 5 liter

64,80

2216 52 10

Dennen 5 liter

64,80

2216 52 20

Rozemarijn 5 liter

64,80

2216 52 30

Lavendel 5 liter

64,80
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STOOMBAD PARFUM

OMSCHRIJVING
De Cleopatra stoombad melk zijn een hoogwaardige geuren die zowel door particulieren als door professionele
partijen gebruikt worden. De stoombadgeuren zijn gemaakt uit 100% zuivere etherische olie en geurloze
hulpstoffen. Ideaal voor aromatherapie.

De volgende geuren zijn verkrijgbaar:
Eucalyptus: eucalyptus met een touch rozemarijn. Eucalyptus werkt effectief bij verkoudheid en werkt
opwekkend.
Eucamint: melange van eucalyptus en mint; goed te gebruiken bij verkoudheid.
Citroengras: is een gezond kruid werkt bij verkoudheid, antibacteriële werking, positieve invloed op maagdarmstelsel.
Lavendel: lavendel heeft een rustgevende en verlichtende werking. Ruikt heerljk en fris.
Bergamot: citrus-achter geur die in de aromatherapie gebruikt wordt om kracht en energie op te wekken.
De melk wordt geleverd in een vaatje van 5 liter of 1liter.
Dosering: Verdun met water (1 deel geurstof op 5 delen water).

NEW
Aromatische zoutoplossing te gebruiken bij verkoudheid, vermoeidheid, keelpijn, versoepelt de ademhaling en
de huid. In een tweetal geuren te verkrijgen: Middelandse zee en Cleopatra.
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Art. Nr.

Omschrijving

Prijs [Euro]

2145 30 50

Eucalyptus melk 5 liter (concentraat)

44,-

2145 40 50

Eucamint melk 5 liter (concentraat)

44,-

2145 40 60

Citroengras melk 5 liter (concentraat)

44,-

Eucalyptus melk 1 liter (concentraat)

Eucamint melk 1 liter (concentraat)

Bergamot 1 liter

Lavendel 1 liter

2216 54 00

Zoutoplossing Middelandse Zee 5 liter

2216 54 50

Zoutoplossing Cleopatra 5 liter

NEW
NEW

50,-

50,-
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INGREDÏENTEN

Lavendel - Lavender
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Weisser Lotus - White Lotus - Witte Lotus

Zitronengras - Lemon Grass - Citroengras

Bergamotte - Bergamot

Eukalyptus - Eucalyptus

Minze - Mint

Kiefer - Pine - Dennen

Rosmarin - Rosemary - Rozemarijn
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Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele
ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke
momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.
Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl
of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl

