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Linha EMOZIONI
ITALIANE
EMOZIONI ITALIANE é a linha de fragâncias de ambientadores da ALLEGRINI, inspirada nas mais icónicas cidades italianas. Elaborada com os mais finos e naturais ingredientes, é uma verdadeira experiência
dos sentidos.
Cada número corresponde a um destino, cada essência a uma memória. Perfumar como um meio de aumentar o apelo de um lugar ou de uma marca - marketing olfactivo! Toda a linha foi criada para estimular
a capacidade humana de associar uma fragância a um local e a um destino, sendo assim parte da estratégia
do seu negócio, tornando a sua marca tangível, e dando-lhe uma identidade concreta através dos aromas
dos seus espaços e ambientes.
A viagem através dos aromas revela o quanto um perfume pode influenciar o comportamento de um
Cliente, relembrando-lhe diferentes sentimentos e memórias positivas.
São várias fragâncias disponíveis em diferentes formatos:
SPRAY 250 ML
Quando pulverizado no ar, facilmente elimina odores, substituindo-os por agradáveis fragâncias.
O uso deste produto é optimizado pela utilização do dispensador apropriado, que promove uma distribuição da fragância de forma uniforme e automática (cerca de 3100 descargas por cada embalagem).
Ideal para utilizar em WCs, salas de reunião, restaurantes,
cantinas, ginásios, hotéis, escritórios, etc.
Disponível em 12 diferentes fragâncias.

LIQUIDO SEM GÁS 500 ML
Ambientador líquido e refrescante com moléculas de elevada
capacidade de absorção odores. Com uma fórmula inovadora, rapidamente neutraliza qualquer tipo de odor, devolvendo ao ambiente uma agradável e persistente fragância.
Ideal para utilizar no sector de lavandaria (cortinados, tapetes, toalhas, lençóis, etc.).
Disponível em 6 diferentes fragâncias.
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STICKS 250ML OU 500 ML
Fragâncias com alta concentração de perfume, apresentadas em frasco de vidro e conjunto de sticks de madeira,
por onde os aromas se libertam de forma lenta e de longa duração.
Esta linha confunde-se com uma peça de decoração, dando elegância a vários espaços como spas, escritórios, centros de bem estar, ginásios e hotéis.
Disponível em 4 diferentes fragâncias.

MINI 30 ML
Uma selecção de fragâncias caracterizada pelo seu pequeno e prático tamanho, desenhada especialmente para
transportar para qualquer lado os seus aromas preferidos.
Ideal para poder aromatizar o carro, tapetes, cortinados
ou toalhas de banho.

Disponível em 6 diferentes fragâncias.

BIG SPACE 500 ML (C/ DIFUSOR)
As micro partículas liberadas no ar de forma bastante
imperceptível, não sofrem alteração de temperatura e
tornam-se fragrâncias puras com propriedades sensoriais
extraordinárias associadas a propriedades terapêuticas
específicas,
A alta concentração de fragrâncias garante a cobertura
perfeita de espaços e qualquer tipo de ambiente (lojas,
escritórios, spas, ginásios, hotéis, etc.).
Disponível em 6 diferentes fragâncias.

Peça mais informações ou consulte o nosso site :
Tel. 00351 243 702 981

Fax. 00351 243 703 426

email: geral@jmcs.pt
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www.jmcs.pt

