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Geur heeft veel invloed op mensen. Geur 
kan herinneringen uit een ver verleden laten 
herbeleven. Geur kan aanzetten tot activiteit of 
juist een relax momentje markeren. Als het in een 
ruimte prettig ruikt komen mensen daar graag 
naartoe. Het trekt als het ware mensen aan. Ze 
willen er vervolgens ook langer blijven en komen 
graag nog eens terug. Ja, sommige geuren zijn  
zelfs behulpzaam om angstige mensen tot rust te 
brengen. 

Prettigere (atmo)sfeer
Ruimtes die niet prettig of een beetje muf ruiken willen 
bezoekers zo snel mogelijk verlaten om er niet meer 
in terug te keren. Het geur geheugen van mensen is 
namelijk heel sterk; een negatieve ervaring zullen ze 
niet snel vergeten. 

In instellingen en woningen kunnen medicijngebruik, 
slechte hygiëne, incontinentie of ziekte de geur 
in een ruimte negatief beïnvloeden. Maar ook 
reinigingsmiddelen, kookgeuren, afval of andere 
bronnen kunnen leiden tot een onprettige geur.
Neutraliseren en verbeteren van de geur kan op 
eenvoudige wijze en heeft een positieve invloed op 
ieder die in de betreffende ruimte aanwezig is.
Probeer het eens!

De geavanceerde lijn geursystemen (AROTEC serie) 
zorgen ervoor dat in ruimten van 0 – 1.000 m2 steeds 
de juiste geur, op de juiste plek, in de juiste sterkte 
en op het juiste moment aanwezig is. Dankzij de 
100% natuurlijke etherische geuroliën is de gebruiker 
verzekerd van een natuurlijke geurbeleving.

Uw medewerkers en cliënten 
kunnen zich beter concentreren 
en presteren beter. 100% 
natuurlijke etherische oliën 
hebben invloed op hoe mensen 
zich voelen:

• stimulerende aroma‘s verbeteren de stemming;
•  ontspannende geuren verminderen stress en 

harmoniseren;
•  zuiverende aroma‘s bevrijden en verfrissen; 

kalmerende geuren ontspannen en geven balans. 

Herkenning
Voor een perfecte gebruik van de goede eigen-
schappen van geur: Onderstreep de eigen identiteit 
en het individuele karakter van de ruimtes in uw 
instelling. Wij creëren uw geurcomposities op maat.
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14 Stemmingsgeuren, in 3 groepen:

1 - ACTIVEREND 
verfrissend, opwekkend, motiverend
Goed humeur, Heldere frisheid, Geluk, Creativiteit, 
Motivatie, Vers gezet

2 - VITALISEREND 
verhelderend, bevrijdend, verfrissend, luchtzuiverend
Helder Hoofd, Schone lucht, Goede lucht, Lichtheid, 
Heldere berglucht

LAAT GEUR VOOR U WERKEN…  
Professionele aromaverstuiver met 100% natuurlijke stemmingsgeuren  
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Begeuring in de zorg

Productievere medewerkers

Klanten die makkelijker beslissen

Made by nature 100% duurzaam
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