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 Czy zastanawialiście się kiedyś, jakimi zmysłami doznajecie  

emocji swojego dnia ślubu? 

 

 Wzrokiem - wszystko wokół lśni, mieni się kolorami. Suknia Panny Młodej błyszczy, a smoking Pana Młodego  
epatuje wyszukaną elegancją. Piękne dekoracje sali weselnej, bukiety kwiatów, światło - kreują wzrokowe  
doznania, które fotograf lub filmowiec utrwali, by móc wracać do nich wspomnieniami. 

 Słuchem - gry pierwsze dźwięki zagrane przez weselny band lub DJ'a poderwą Was do tańca, nad ranem  
będziecie schodzić z parkietu z obolałymi nogami. Utrwalone podczas filmu fragmenty zabawy tanecznej pozwolą 
Wam przypomnieć sobie wytańczony "Mój jest ten kawałek podłogi" lub "Cykady na cykladach" razem z grupą  
najbliższych przyjaciół. 

 Dotykiem - czułe gesty okazywane sobie przez Państwa Młodych w ten wyjątkowy dzień mają wiele znaczeń.  
Kreują bliskość znaną tylko nowożeńcom. 

 Smakiem - szefowie kuchni w pocie czoła przygotowali rozbudowane menu, którym raczycie swoich gości  
weselnych. Niespodzianka szefa kuchni w postaci pieczonego prosięcia z dodatkami lub tort weselny przygotowany 
przez wybraną cukiernię na długo zostaną w pamięci jako creme de la creme Waszego przyjęcia. 

 

A czy próbowaliście wyobrazić sobie kreację zapachową Waszego przyjęcia? 



 

Czy wiesz, że pamięć węchowa jest niezmienna przez całe życie?  

Raz wykreowane doznania zapachowe zawsze będą kojarzyć się z sytuacją, w której zostały zapamiętane. 

 

 Przypomnij sobie teraz zapach świeżo upieczonego chleba, skoszonej trawy, wilgotnego powietrza 
po letniej burzy, zapach gumy Turbo, bzu, zapach goździków, cytrusów, piernika. 

 
Zamknij oczy. 

 
 

 Czy na samą myśl, udało Ci się przywołać wspomnienia najpiękniejszych chwil Twojego życia? Pa-
miętasz czułe objęcia babci, święta w rodzinnym domu, zabawy z przyjaciółmi na podwórku? 

To zasługa Twojej pamięci węchowej. 



EsteDia Aroma 

wykreujemy zapach Twojej uroczystości i pozwolimy, by została Waszym wspomnieniem na dłużej 

 Specjalnie zaprojektowane kompozycje zapachowe pozwolą wprowadzić Waszych gości w klimat  

uroczystości, podkreślając jej charakter. 

 Na bieżąco dysponujemy blisko pięćdziesięcioma kompozycjami olejków zapachowych. Każdy z oferowanych 

zapachów jest precyzyjnie dobrany i wyselekcjonowany tak, aby zbudować niepowtarzalną atmosferę  

i odpowiedni klimat każdego, nawet najbardziej wymagającego wnętrza.  

Olejki zapachowe subtelnie zapraszają gości do pomieszczenia, w którym są rozpylane,  

dodatkowo uzupełniają i potęgują wrażenia gości, którzy już przebywają w danym miejscu.  

 Dzięki naszym dyfuzorom, jesteśmy w stanie zapachnić pomieszczenie o kubaturze do 10000m3. 

Specjalnie zaprogramowany dyfuzor, pozwoli stworzyć lagunę zapachu dzięki metodzie zimnej dyfuzji.  

Rozpyla on cząsteczki zapachu około 50 razy mniejsze, niż dezodorant,  

co pozwala na łatwiejsze łączenie się z cząsteczkami powietrza.  

 

Przez to, nasze zapachy będą odczuwalne przez cały czas trwania przyjęcia. 

 



Przykładowe zapachy: 

 1. Zapach Dubai: Niezwykle przyjemny zapach będący synonimem stylu i elegancji. Tak jak najwyższy budy-
nek świata znajdujący się właśnie w Dubaju, zapach prezentuje najwyższą, wytworną jakość. Każde wnętrze  
wzbogacone o ten aromat, nabierze blasku i zaskoczy swoją subtelnością. Skoncentrowana wytworność, elegancja, 
zaprawiona szczyptą trwałości, wydajności i prestiżu, który ma być podkreślany w każdym detalu. Zapach, w którym 
dominują nuty kwiatowe, cytrusowe, korzenne, owocowe, dopełnione bursztynem, piżmem, drzewem sandałowym 
z waniliowym finiszem 

 2. Zapach Chamois: Zapach pełen słońca! Przejrzysta elegancja, radość i lekkość dzięki unikalnej  
perfumowanej kompozycji kwiatowo-cytrusowej z bardzo delikatnym aromatem wanilii! Obecność słodkich nut 
pobudza wyobraźnię i wprawia w dobry nastrój, rozluźnia, dodaje beztroskiej radości każdemu wnętrzu, wytwarza-
jąc jednocześnie atmosferę delikatności, subtelności i prestiżu. Działa uspokajająco i odprężająco  

 3. Zapach Cayenne: Nazwa Cayenne nieodmiennie kojarzy się z prestiżem i ekskluzywnością. To  synonim 
życia pełnego wyzwań i wolności. Każdy z nas pragnie być wyjątkowy. Zapach o ostrej pieprzowej kompozycji, który 
zwiększa pewność siebie. Esencja podkreśla wyrafinowany charakter i prestiż miejsca. Pomieszczenia wypełnione 
aromatem Cayenne nabierają nieskazitelnego stylu oraz są odzwierciedleniem wyjątkowości. Żywiołowy zapach 
wyzwala namiętność i dodaje pokłady energii. W głównej linii dominuje bergamotka, cytrusy, czarny pieprz  
i kolendra, dopełnia je jaśmin, imbir i piżmo. Elegancki i stylowy zapach dla wyjątkowych miejsc. 

 4. Zapach Wall Streets: Wetiwer to pochodząca z Indii tropikalna trawa. Z jej korzeni pozyskuje się mocny  
i niezwykły olejek zapachowy. Wetiwer to też jedna z głównych nut zapachowych stanowiących o mocnym  
i wyjątkowym charakterze kompozycji Wall Streets. Drzewno, gorzko ziemisty zapach z dodatkami piżma mchu 
bursztynu i Patchouli z energetycznymi akcentami żywicy bergamotki i melona jest porywający i ujmujący  
jak energia tego światowego centrum finansowego i giełdy papierów wartościowych. 
Kompozycja inspirowana zapachem SAUVAGE Dior 
 
 5. Zapach Luksusu: Nazwany jest świętym drzewem lub drzewem życia z hiszpańskiego "palo sante". Gwaja-
kowiec to tropikalne drzewo z ameryki środkowej bogate w związki żywiczne i oleiste. Zapach Luksusu to wyjątkowa 
pełna czaru, tajemniczości i elegancji nuta zapachowa. W nutach głowy znaleźć można czekoladę, cytrusy,  
bergamotkę, które dopełnia lawenda, jaśmin, lilia, by finiszować nutami karmelu, piżma, wanilii i drzewa  
sandałowego. Tak pachnie luksus kojarzący się z najlepszymi hotelami, restauracjami i domami mody. 
 
 6. Zapach Kaszmir: Egzotyczny zapach drzewa kaszmirowego i indyjskiej tuberozy przełamany radością  
bergamotki. Ta elegancka kompozycja została uzupełniona nutami zapachowymi barwnych kwiatów z dodatkiem 
owoców moreli i fig. Efekt niepowtarzalnego zapachu uzupełnia kadzidło, które dodaje tajemniczości.  
Kompozycja inspirowana zapachem WHITE Michaela Korsa. 
 
 7. Zapach Zachód Słońca: Ten zapach to prestiż i elegancja, w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego cieszy 
się zaufaniem. Aromat, który wyzwala kryształowo czyste emocje, wnika głęboko w horyzont umysłu, wzmacniając 
intensywność odbioru otaczającej przestrzeni. Nadaje wyjątkowości i indywidualności każdemu miejscu. Sprawia, że 
aromat tajemniczego wieczoru amazońskiej dżungli staje się częścią wspólnego doświadczania. Zapach ten  
podkreśla profesjonalizm. Ponadto współtworzy niezwykłość i wytworność aranżacji przestrzeni, dodając jej nutę 
zagadkowości. Zapach skomponowany na podstawie drzewa cedrowego i sandałowego oraz bursztynu i piżma, 
otwierający się nutą cytrusową dopełnioną imbirem, lawendą i cynamonem. 

 Ponadto, w ofercie znajduje się blisko pięćdziesiąt zapachów o różnym charakterze. Od świeżych,  
owocowych, cytrusowych dodających lekkości i sielskości po zapachy luksusowe, idealne do wnętrz w stylu  
glamour, podkreślających wytworność i elegancję oraz dodających splendoru.  

 

 



OFERTA 

Zaproszenia ślubne 

Jedna kropla w każdej kopercie z zaproszeniem, zapozna Wa-
szych gości z wybranym zapachem i przygotuje ich na doznania, 
których doświadczą w dzień uroczystości. 

Zapach Tego Dnia 

Wybrany zapach zostanie dostarczony przez nas na salę wraz z 
dyfuzorem. Goście wchodzący do sali poczują ten sam zapach, 
który znają z koperty z zaproszeniem. Dyfuzor zostanie zaprogra-
mowany tak, by zapach roztaczał się przez cały czas przyjęcia 
Możemy zapachnić salę o kubaturze nawet 10000m3 

Zabierzcie zapach do domu 

W ramach podziękowań za skorzystanie z naszych usług, otrzy-
macie od nas atomizer z wybranym przez Was zapachem. Uno-
szący się w Waszym domu aromat wesela, będzie Wam towarzy-
szył przez kilka następnych miesięcy. 

 

Cena: od 1200-1600zł  

w cenę wliczone są koszty dojazdu do 100km 

Podziękowania dla Gości 

Jeśli tylko chcecie, przygotujemy dla Waszych gości podzię-
kowania w formie buteleczek z aromatem, by mogli zapach 
Waszego wesela zabrać ze sobą do domu 
Możecie wybrać też sól do kąpieli lub świece o wybranym 
zapachu. 

Ceny od 11zł/szt. 

Zamówcie zapas 

Gdy skończy się Twój zapach, zamówcie go ponownie. 

My pamiętamy, który zapach Wybraliście. 

Jeśli tylko będzie jeszcze dostępny, dostarczymy Wam nowy 

atomizer. 

 



KONTAKT: 

www.estediafoto.pl 

www.estediafoto.pl/estedia-aroma 

kontakt@estediafoto.pl 

tel: 696 414 692 


