
Vidste du?

Hvor mange produkter findes i serien?

ILLUME x Bloomingville præsenteres gennem to kollektioner – 

Essential og Seasonal – som i alt indeholder 9 forskellige dufte. De 

seks nøje udvalgte dufte i Essentials kollektionen findes alle i en serie 

af fire duftlys og en duftolie med duftpinde. Hver duftserie findes med 

egen signaturfarve og nummer. Seasonal kollektionen, der består af 

3 dufte, komplimenterer efteråret med lidt kraftigere dufte og med 

referencer mod natur og jul. Disse findes i en serie af 3 duftlys i smukke 

glas, der matcher efterårets farver.

Hvor er ILLUME x Bloomingville produceret?

ILLUME x Bloomingville produkterne er produceret i Europa. De 

essentielle duftolier købes hos etablerede dufthuse i Frankrig og 

Spanien, der har produceret dufte i generationer. Duftene blandes 

med voks i Sverige hos et firma, som er specialist i netop duftlys. 

Voksen er et rent naturligt produkt, lavet af en blanding af raps, soya 

og andre vegetabilske olier – alle fri for genetisk modificerede olier. 

Hvad indeholder produkterne?

Lysene er lavet af naturlig voks og essentielle duft olier. At vælge 

naturlig voks er et miljøbevidst valg. I sammenligning med paraffinvoks 

er naturlig voks ugiftigt og brænder rent, langsomt og producerer 

en ubetydelig mængde sod. Lysets væge er lavet af 100 % bomuld. 

Pindende i diffuserne er lavet af cellulose og er 100 % nedbrydelige.

Hvad betyder det at lysene er lavet af naturligt voks?

Lysene er skabt ud fra en bæredygtig tankegang, da voksen er et 

rent naturligt produkt i en blanding af raps, soya og andre vegetabilske 

olier – alle fri for genetisk modificerede olier. 

Er produkterne naturlige?

Ja, produkterne er 100 % naturlig og 100 % vegetabilsk. De inde

holder ingen paraffin, ingen petroleum, ingen animalske produkter og 

ingen bivoks. Alle produkter er udviklet til perfektion, med fokus på at 

have en ren forbrænding.

Indeholder produkterne æteriske olier?

De nøje udvalgte dufte er baseret på et mix af naturlige dufte og 

æteriske olier, som er et koncentreret ekstrakt fra planter, frugter og 

bark mm.

Hvordan er duftmængden set ud fra et sikkerhedsmæssigt 

perspektiv?

Duftmængden er 5 % i duftlysene og 15 % i diffuserne. 

Soder lysene – og kan man gøre noget for at undgå det?

Lysene soder mindre end lys af stearin og paraffin.

Kan man mindske duften, produkterne udsender i rummet?

Det kan man godt, men duftene er allerede nøje afmålt, så duften 

er behagelig i rummet. Jo flere pinde, des mere duft udsendes af 

diffuserne, og ønsker man mindre duft i rummet kan man med fordel 

sætte færre pinde i diffuseren og dermed mindste duft intensiteten. 

Jo koldere temperatur, des mindre udslip af duft og omvendt. Et 

varmt rum vil få olien til at fordufte hurtigere.

Er glassene håndlavede – og kan de bruges igen?

To af glassene er mundblæste og de kan, ligesom alle de andre 

glas, med fordel bruges igen.

Hvad er tanken bag farveskalaen på lysene?

Serien er udviklet i farver, der passer ind i alle hjem –det både kan 

placeres i det nordiske og det cozy hjem. De er tænkt som en add

on til indretningen, de passer ind alle steder grundet den neutrale og 

rolige farveskala.

Kommer der mere til serien på sigt?

Vi håber på at kunne udvide kollektionen med flere produkter 

over tid.



NO.

 1  

Parsley Lime

NO.

 2  

Green Gardenia

NO.

 3  

Santal Fig

NO.

 4  

Lemon Verbena

NO.

 5  

Sea Salt

NO.

 6  

Sequoia

Parsley Lime bringer havens og 

drivhusets friskhed indendørs med 

noter af lys citrus og grønt.

Fredfyldt og livligt kombinerer Green 

Gardenia vandige hvide blomster 

med rige harpiksholdige træsorter. 

Sød Santal Fig er toppet med persisk 

galbanum, mælkehvide blomster og cremet 

kokosnød  alt sammen blandet med lyst 

sandeltræ og jordagtigt rav. 

Lemon Verbena frisker ethvert 

rum op med funklende citrus og 

urtefacetter for at genoplive hele 

hjemmet med ny energi. 

Sea Salt holder horisonten vid åben 

med milde noter af jasmin og marine, 

hvilket skaber en let og luftig brise, der 

forsigtigt bevæger sig hen over dig. 

Sequoia byder på et fascinerende, 

duftende kast af friskt grønt og urte

noter, kombineret med sød vanilje 

og sandeltræ. 



NORDIC

Forest

COZY

Nectarine

VINTAGE

Cedarwood

Oplev den imponerende nordiske duft 

og stemningen af fortryllende skov og 

højtrækkende fyrretræer. 

Den aromatiske skønhed af fyrrenåle, 

blågran og granbalsam samles til en festlig 

fejring af naturen. 

Omfavn et lækkert første indtryk med den 

karismatiske Cozy duft; en fint udformet 

aroma af frugtige topnoter af nektarin, 

mørk blomme og et hjerte af tyrkisk rose 

og violblade.

Vintage duften er som en gave, der bliver 

ved med at give, mens duften udvikler sig 

og bliver hængende i luften. Cedertræet 

blander sig med kølige krydderier og varmt 

rav, alt sammen oven på et fundament af 

moskus og egemos. 


