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Adres:
Botermarkt 18
5256 Av Heusden
0416-666699
info@chebello.nl
www.chebello.nl

Openingstijden:
Wo  09.00 - 18.00 uur
Do  09.00 - 18.00 uur
Vr  09.00 - 20.00 uur
Za  10.00 - 17.00 uur
Zo  13.00 - 17.00 uur

Geen last meer van onaangename geuren, zoals sigarettenrook in een woonkamer of etenslucht in de keuken. 
Deze unieke parfums worden uitsluitend in Italië geproduceerd waarbij de kwaliteitscontrole dagelijks en dus 
optimaal is. Vandaar dat de geuren van Millefiori CE gecertificeerd zijn.

Selected geurenkaart

Figue: melk en zoete rode pulp. Omhuld door sensualiteit, de zomer als een fluiste-
ring. Mediterrane warmte. De bodem, de aarde en levend hout.

Germe di Grano: Droog briesje met een snufje bergamot. Mannelijk, intens en fris. 
Het filtert de geest. Het bevrijdt zich in de ademhaling.

Icing Sugar: Poedersuiker gestolen uit de tijd en uit het geheugen. Het roept de de-
licatesse en de smaak van een moment van vroeger. 

Linen: Exotische en het sensuele van bloemen en citrusvruchten. Levendige geur van 
ceder, petitgrain en oranje schil in de lucht, verlichting met nieuwe energie.

Mirto: Voedende wandeling temidden van de frisse bospaden. Intense geur van mirte  
met zoete jasmijn, als aromatische Summer Breeze.

Monoi: De fijnheid van het Oosten gecombineert met de energie en warmte van de 
Middellandse Zee. Een delicate geur van de zoete Monoi bloem uit Japan.

Muschio Spezie: Aanwezigheid zwevend in de lucht. Geurig, intens en mannelijk, 
dat karakter en persoonlijkheid schenkt aan iedere omgeving.

Ninfea: Water,  bloem en onschuld. Vlezige geur, sierlijke en sprankelend. Imagination 
zwevend tussen leven en droom.

Orange Tea: Rijke en kruidige geur, waarin bloemen en citrusvruchten een gedicht 
van intense emoties maken.

Sweet Lime: Sterke geur van kalk en Siciliaanse citroen. Energiesap van het zoete 
fruitige hart van de aardbei en de zwarte bes.

Vanille Cannelle: Sappige, fruitige geur. Zoete streling van vanille, fluwelige abri-
koos en frisse bergamot. Een sensueel vleugje kaneel die het lichaam en geest bedwelmt.

Cologne: Een vage hint van alcohol. Gemaakt van sandelhout, rozemarijn, citroen en 
bergamot. Scherp en filtert de geest.

Silver Spirit: Citrus essences, poeder van gebrande mout, granen, zaden van spring-
flower. Nobele en nauwkeurige geuren geven een gevoel van diepe wellness.

Amber Delice: Vuur en zoet aanhoudende aroma. Specerijen, hout en aarde in een 
mix van edele oudheid. Warmte gefilterd door de tijd.

Bois d’ Arbre: Scherpe eucalyptus. Rond en vol zoals hout. Een belangrijke en deli-
cate geur. Gedefinieerd in elke nuance.

Cedar: Intens, energiek, viriel cederhout. De kracht van een geruststellend en discrete 
aanwezigheid. Mannelijke geur.


