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Decobyjo is nu ook dealer van aromas naturales

Aromas Naturales is een bedrijf gespecialiseerd in natuurlijke producten en natuurlijke 

geuren voor verschillende doeleinden.

Aromas Naturales is opgericht in Spanje en is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 

verkooppunten in meer dan 56 landen van de wereld.

De geuren van Aromas Naturales zijn 100 procent natuurlijk en zijn geschikt voor 

verschillende doeleinden. Men kan de geuren gebruiken als Aromatherapie, als 

luchtverfrissing en als huis of bedrijfsgeur. Ook kunnen de geuren worden toegepast in de 

sauna, stoomcabine en op vele andere manieren.



Geurpotjes 

Aromatherapie met behulp van geurpotjes 

De geurpotjes worden veelal gebruikt voor aromatherapie maar wat is nu 

precies aromatherapie? Aromatherapie is een holistische therapie die 

lichaam, hoofd en geest behandelt door het gebruik van aan planten 

onttrokken etherische oliën. De subtiele helende eigenschappen van 

etherische oliën zijn van een hoger niveau dan chemische geneesmiddelen 

en hebben een krachtiger effect op de geest en emoties. Etherische oliën 



hebben invloed op je stemming, op de geestelijke veerkracht en het brengen 

van een prettige sfeer in huis. Ze bieden een zachtaardig, gevoelig 

alternatief voor de risico's van synthetische geneesmiddelen die steeds 

vaker negatieve bijwerkingen, allergische reacties en verslavingen 

veroorzaken. De belangrijkste eigenschap van etherische olie is het 

evenwicht brengende effect daarvan op het lichaam, omdat je door een 

verstoord evenwicht in het lichaam het snelst ziek wordt. Ook bezitten 

etherische oliën een breed scala aan therapeutische eigenschappen en 

kunnen heel wat ziekten door deze methode (de natuurlijkste van alle 

plantaardige geneeswijzen) worden verholpen. Aromatherpie kan worden 

gebruikt als aanvulling op de moderne geneeskunde of andere vormen van 

alternatieve therapie, omdat het vaak heel goed met die andere 

behandelswijzes samen gaat.

Aromas Naturales Marjolein

Aroma Marjolein 

De Aroma Marjolein van Aromas Naturales is inmiddels bekend onder velen 

als de snurkpot. De aroma heeft vaak een uitstekende werking bij snurkers. 

Ze is vocht regulerend waardoor ook o.a. door ademhaling met open mond 

de huig niet uitdroogt. Verder vergemakkelijkt ze de ademhaling en 

reguleert ze de transpiratie.

Kijk ook eens op Decobyjo aromatherapie voor het complete aanbod van 
aroma naturales



Industriële houten tafels met ijzeren onderstel.

Deze robuuste eettafel past perfect in een industriële of moderne eetkamer. 

Het tafelblad is licht afgewerkt, welke is opgebouwd uit een aantal lamellen. 

Onder dit tafelblad zitten twee stevige zwarte gepoedercoate stalen poten.

Tafels verkrijgbaar in de afmeting 200cm, 250cm en 300cm.

Tafelpoten verkrijgbaar in allerlei soorten en maten.



Kijk voor meer aanbiedingen op decobyjo.nl 
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