
SYNERGIE
uměleckého díla se značkou kvality ART BODYGUARD®

a vůně ALHAMBRA

V současnosti existují 4 druhy interiérových vůní ALHAMBRA se značkou  kvality ART BODYGUARD®, objem 50 ml.
1. SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ cena  1.750,- Kč
2. ENERGETICKÁ RŮŽICE cena  1.550,- Kč
3. VENUŠINA ZAHRADA cena  1.450,- Kč
4. VENUŠINO TAJEMSTVÍ cena  1.850,- Kč

Vůně se vyrábí s maximální péčí z bio-esenciálních olejů a byly vytvořeny k synergetickému účinku konkrétního uměleckého 
síla se značkou ART BODYGUARD®.  

Každá z vůní je specifická. Ocení je zejména lidé upřednostňující:
- život, svěžest, cílevědomost, smích, mládí, kreativitu, intuici a Ženský aspekt bytí (VENUŠINA ZAHRADA)
- radost, dynamiku, přátelství, pochopení, intelekt, odpovědnost, mravnost a spravedlnost (VENUŠINO TAJEMSTVÍ)
- sílu, ochranu, sebevědomí, statečnost, bohatství, vítězství, pevnost, čest a sílu Muže (ENERGETICKÁ RŮŽICE) 
- vlídnost, harmonii, půvab, krásu, pohlazení, tady a teď, náruč, bezpečí, pochopení (SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ) 

Druhy uměleckých děl se značkou ART BODYGUARD®

Na výběr je více jak 100 druhů uměleckých děl se značkou ART BODYGUARD®. 
Pouze  4 druhy zobrazení evokují a rozvíjí výše uvedené 4 druhy bio-esenciálních olejů.
Cena uměleckých děl bude sdělena na vyžádání. 

Kontakt: 
Lenka Machová, Ateliér GA/MO Praha
GSM: +420 602 420 979



Umělecké dílo se značkou 

ART BODYGUARD®
&

BIO vůně 

PUDROVÉ LÉTO

"VENUŠINA ZAHRADA"

Evokace:

ŽIVOT
Jasnozřivost, 

štěstí, naděje, 
vůně, svěžest
vitalita, láska, 
cílevědomost, 

odpuštění, smích, 
přívětivost, mládí, 

rozmanitost, múza, 
inspirace a poslání 

Ženy. 



Umělecké dílo se značkou 

ART BODYGUARD®
&

BIO vůně

ASIRIZ

"VENUŠINO TAJEMSTVÍ"

Evokace:

RADOST
Energie, síla, dynamika, 

čistota, nelpění, 
uvolnění, předání, 

přátelství, podpora, 
cesta, nalezení, přijetí, 

odevzdání, výzva, 
podstata, úspěch, živá 

voda, odkaz 
Tvůrce.



Umělecké dílo se značkou 

ART BODYGUARD®
&

BIO vůně

MYSTERIUM

"SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ"

Evokace:

VLÍDNOST
harmonie, 

vyrovnanost, relaxace, 
půvab, krása, 

pohlazení, jsoucno, 
tady a teď, touha, 

náruč, 
klid, bezpečí, 
pochopení, 
bohatství 

Země. 



Umělecké dílo se značkou 

ART BODYGUARD®
&

BIO vůně

LET FÉNIXE

"ENERGETICKÁ RŮŽICE"

Evokace:

SÍLA
Odhodlání, akce, 

sebedůvěra, smysl, 
dynamika, ochrana, 
příčina a následek, 
význam, aktivita, 

statečnost,
bohatství, 
vítězství, 
pevnost, 
čest a síla 

Muže.


