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Oikein hyvää alkanutta lokakuuta rakas lukija! Olkkarista kantautuu hyviä uutisia, sillä
olemme saaneet tiimiimme vahvistusta. Yllä olevassa kuvassa näet uunituoreen
asiakastyytyväisyyspäällikkömme Alman. Alman tehtäviin kuuluu pitkien päiväunien lisäksi
asiakkaiden ja työntekijöiden ilahduttaminen, rapsutuspalkalla tietysti. Almalla on
luonnollisesti oma työpiste Sannan työpisteen vieressä, jossa hän toimittaa tärkeitä asioita
palveluiden aikana, jotta hänen suloisuutensa ei häiritse työntekijöidemme keskittymistä.
Lisäksi tuotevalikoimaan saapui paljon kyselty erä Maison Bergeriltä, jonka kunniaksi tähän
uutiskirjeeseen on kerätty kaikki tarpeellinen (ja ehkä vähän ylimääräistä) tieto tästä
ihanasta sarjasta. Lyhyesti sanottakoon, että Maison Berger-tuotteet sopivat tunnelman,
kauniiden esineiden ja hyvien tuoksujen ystäville. Valikoimasta löytyy mm. ilmaa puhdistavat
lamput, höyrydiffuuserit, huonetuoksut sekä ihan perinteiset tuoksukynttilät. Parastahan
sarjassa on se, että lamppuihin, diffuusereihin ja huonetuoksuihin on saatavilla erilaisia
täyttötuoksuja, joiden avulla luot kotiisi juuri omanlaisesi tuoksumaailman.
Omassa kodissani suosin eniten raikkaita ja hedelmäisiä tuoksuja, mutta myönnettäköön,
että varsin fanaattisena jouluihmisenä täytin 1. lokakuuta oman Lampe Berger lamppuni
Orange Cinnamon-tuoksulla, jonka tuoksu tekee kodista ihanan lämpimän ja tunnelmallisen.
Tämä ja Vanilla Gourmet ovat keränneet myös Olkkarissa asiakkailta runsaasti kehuja. Kelien
muuttuessa koleammaksi voit aistia Olkkariin saapuessasi miten lämmin vaniljainen tuoksu
sekoitettuna vasta keitetyn kahvin tuoksuun lämmittää mieltä kuin paksu villainen viltti
harteilla.

LAMPE BERGER
Nimestä voi kenties jo päätellä, että kyseessä on ranskalainen yritys, joka on perustettu jo vuonna 1898. Apteekkari
Maurice Berger keksi ja patentoi ainutlaatuisen katalyyttiteknologiaan perustuvan huoneilman puhdistajan, jonka
alkuperäinen tarkoitus oli puhdistaa sairaaloiden huoneilmaa ja näin ehkäistä virustautien leviämistä. Tuoksut tulivat
kuvioihin 1930-luvulla, jolloin huoneilman puhdistajia alettiin valmistaa myös kotikäyttöön. Tuoksuja alettiin kehittää
yhteistyössä maan johtavien parfymeerien kanssa ja myös lamppujen ulkomuoto alkoi saada uusia ulottuvuuksia
toinen toistaan parempien suunnittelijoiden käsissä.
Tänä päivänä huoneilman puhdistajia löytyy kodeista ympäri maailmaa ja valikoima on pullollaan eri kokoisia ja
näköisiä puhdistajia sekä ainutlaatuisia tuoksuja. Lampe Bergerin perimmäinen tarkoitus on puhdistaa huoneilmaa
hajuista, bakteereista (jopa 66%), sekä muista ilman epäpuhtauksista ja muuttaa näin ilma raikkaammaksi ja
helpommaksi hengittää. Lampe Berger on siis varsin kätevä jos vaikka oman elämänsä Master Chefiltä sattuu palamaan
ruoka pohjaan tai jos karvaisista ystävistämme erittyy erinäisiä hajuja, jotka olisi mukava neutraloida. Huoneilman
puhdistaja sopii loistavasti myös astmaatikoille, sillä täyttönesteistä löytyy myös täysin tuoksuton vaihtoehto, jota
voidaan käyttää sellaisenaan tai laimentamaan tuoksuvia nesteitä. Tuoksuttomalla nesteellä voidaan myös puhdistaa
lamppu tuoksujen välillä.
Ennen käyttöä pulloon kaadetaan paketin mukana tulevan suppilon avulla täyttöneste, joka on puhdasta alkoholia.
Voit valita laajasta valikoimasta juuri omaan nenään sopivan tuoksun ja käyttää sitä sellaisenaan tai laimentaa
tuoksuttomalla nesteellä sopivaksi. Me Olkkarissa suosittelemme lämpimästi verrattain voimakkaiden tuoksujen
laimentamista, mutta toki tämä on täysin makuasia. Tämän jälkeen asetetaan poltin paikalleen ja annetaan nesteen
imeytyä lankaan 20 minuutin ajan. Nyt huoneilman puhdistaja on käyttövalmis!
Huoneilman puhdistajassa on kaksi korkkia, joista sisempi sammuttaa polttimen ja estää nestettä haihtumasta.
Ulomman korkin tarkoitus on esteettisen ulkokuorensa lisäksi päästää tuoksu läpi, sekä estää pieniä (tai suuria) sormia
osumasta polttimeen sen ollessa käytössä. Poltin kuumenee nimittäin jopa 500 asteeseen, joten siihen ei
vahingossakaan kannata koskea.

1.Nosta välikorkki
pois

2. Sytytä lamppu

3. Anna liekin palaa
n. 2min

4. Puhalla liekki ja
aseta tuoksukorkki
paikalleen

Käyttöaika riippuu huoneen suuruudesta. Jos haluaa kodin pelkästään tuoksuvan hyvältä, riittää 20min isoonkin tilaan, mutta
akteerien ja epäpuhtauksien poistamiseen tarvitaan 20 min. / 10m2 käyttöaika. Eli kun aika on kulunut ja koti tuoksuu
ihanalta, aseta molemmat korkit paikalleen, niin poltin sammuu ja neste ei pääse haihtumaan pois. Vaikutus säilyy ilmassa n. 4
tunnin ajan.
Kuinka nopeasti neste sitten kuluu?
250 ml pullo: 10 tunnin käyttö eli noin 25 käyttökertaa
500 ml pullo : 20 tunnin käyttö eli noin 60 käyttökertaa.
Eli riippuu täysin siitä kuinka usein lamppua käyttää. Täyttönesteitä on saatavilla eri tuoksuisina ja liikkeeseen voi halutessaan
tulla vertailemaan eri tuoksunäytteitä. Täyttönesteitä ei kuitenkaan saa sekoittaa mihinkään muihin nesteisiin.
LAMPE BERGER ALOITUSPAKKAUKSET 38€
TÄYTTÖNESTEET 500ML 16-18€

HUONETUOKSUT JA
TUOKSUKYNTTILÄT
Huonetuoksujen toimintaperiaate on varsin yksinkertainen.
Lasipulloon laitetaan ensin tuoksuöljyä ja sitten asetetaan
pajutikkuja sen mukaan, miten voimakkaan tuoksun haluaa.
Öljy imeytyy pajutikkuihin ja tuoksu pääsee niiden kautta
vapautumaan ilmaan. Alkuun kannattaa laittaa vain muutama
pajutikku, jotta tuoksu pysyy sopivan pehmeänä. Olkkarissa
huonetuoksu on saanut tehtäväkseen luoda vessaan hieman
viihtyisämmän atmosfäärin ja asiakas toisensa jälkeen onkin
maininnut miellyttävästä tuoksusta.
Öljy kuluu pikkuhiljaa pullosta ja voit halutessasi täyttää
pullon samalla tuoksulla, tai valita tuoksuvalikoimasta jonkin
uuden, innostavan tuoksun. Tuoksua vaihtaessa kannattaa
tosin vaihtaa myös pajutikut, joita on myös saatavana
erikseen.
Tuoksukynttilä on loistava apuväline kun haluaa pysähtyä ja
varastaa pienen hetken itselleen harmaan arjen keskellä.
Raivaa keittiön pöytään arkikaaoksen keskelle itsellesi pieni
tila, sytytä tuoksukynttilä ja nauti aamukahvi syventyen
kynttilän kauniiseen liekkiin ja anna lempeän tuoksun
herätellä uuteen päivään. Muutaman minuutin hengähdys
auttaa muistuttamaan, että tässäkin päivässä on paljon
asioita, joista olla kiitollinen.
HUONETUOKSU ALOITUSPAKKAUS 25€
TUOKSUKYNTTILÄT 25€

AROMATERAPEUTTISET
TUOKSUT
Lampe Berger tuoksujen Aroma-sarja pohjautuu
eteerisiin öljyihin, joilla on tunnetusti positiivinen
vaikutus kehon ja mielen hyvinvointiin.
Erilaiset
tuoksuyhdistelmät vaikuttavat meihin eri tavoin.
Esimerkiksi Energy-tuoksun sisältämä greippihedelmän
eteerinen öljy sekoitettuna appelsiinin, ruusun,
ananaksen ja persikan vivahteisiin virkistää ja innostaa
mieltä. Wake-up tuoksu taas antaa virtaa päivään
eukalyptuksen ja setripuun eteeristen öljyjen, sekä
inkiväärin, bergamotin, santelipuun, pelargonian ja
patsulin virkistävällä yhdistelmällä.
Aromaterapeuttisia
tuoksuja
on
saatavilla
täyttönesteenä
niin
huoneilman
puhdistajiin,
höyrydiffuuseriin kuin huonetuoksuihinkin. Myös
tuoksukynttilöistä
löytyy
muutama
ihana
aromaterapeuttinen vaihtoehto.
Asiakkaidemme suosikkeihin ovat kuuluneet raikas
Energy sekä aistikas Love.
TÄYTTÖTUOKSUT 12-18€

