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Αισθανθείτε την μαγεία.
Απολάυστε την ατμόσφαιρα.
Aρωματικά χώρου ipuro.



InTheBox / ipuro collection

Τα αρώματα ipuro δημιουργούνται από 
εξειδικευμένους αρωματοποιούς στην 
Grasse της Γαλλίας, την παγκόσμια 
πρωτεύουσα των αρωμάτων, ακολουθώντας 
τα υψηλότερα ποιοτικά standard & 
προδιαγραφές που τα καθιστούν μοναδικά. 

Η ipuro αναπτύσσει διαρκώς νέες 
αρωματικές συνθέσεις. Καλύπτοντας 
κλασσικούς και μοντέρνους χώρους. 
Δημιουργεί συνεχώς νέα προϊόντα με σκοπό 
να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του 
χώρου αλλά και της διάθεσής μας. 

Πως λειτουργεί η ipuro;

Η λειτουργία των αρωματικών ipuro 
στηρίζεται στα αρωματικά έλαια που 
διαλύονται σε αλκοόλη και διαχέονται 
στον αέρα μέσω sticks. Η ένταση αλλά και 
η διάρκεια του αρώματος εξαρτάται από 
τη σύνθεση του αρωματισμένου ελαίου, 
τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
sticks και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ατμόσφαιράς του χώρου (π.χ. ποσοστό 
υγρασίας). 

Η αρωματική αίσθηση των προϊόντων 
ipuro είναι μεγάλης διάρκειας. Τα μεγάλα 
μπουκάλια διαρκούν έως 4 μήνες, ενώ τα 
μικρά έως 2 μήνες. Τα προϊόντα ipuro είναι 
κατάλληλα κυρίως για χώρους έως 30τ.μ.. 
Τα κεριά έχουν διάρκεια 30 ώρες συνεχούς 
καύσης.

Απολαύστε τα μοναδικά αρώματα ipuro 
μέσα από δυο ιδιαίτερες συλλογές, την 
Essentials που φτιάχτηκε για να καλύψει 
κάθε χώρο με ιδιαίτερης αισθητικής 

αρώματα και την Season Line που 
προσφέρει αρώματα τα οποία ακολουθούν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής σε 
συσκευασίες με εντυπωσιακό design. 

Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από 
το να προσφέρεις και να μοιράζεσαι. Έτσι, 
η ipuro δημιουργεί ειδικές συσκευασίες 
δώρων – Gift Set – σε κάθε μια από τις 
παραπάνω συλλογές, για να απολαμβάνουν 
και οι οικείοι σας την ιδιαιτερότητα και την 
μοναδικότητα των αρωμάτων της.

Η αρωματική αίσθηση του κάθε αρώματος 
χωρίζεται σε 3 διαφορετικές φάσεις: 

Ξεκινάει με το αποκαλούμενο head 
note ή κορυφή. Αυτή η πρώτη φάση της 
αρωματικής ακολουθίας, καθορίζεται από  
αιθέρια έλαια που συνοδεύονται συνήθως 
από μία φρέσκια και έντονη αρωματική νότα. 
Γίνονται αισθητές αμέσως με το άνοιγμα του 
μπουκαλιού.

Η μετάβαση στο heart note είναι μία μίξη 
ποικίλων αρωμάτων λουλουδιών. Αυτή η 
μεσαία νότα ονομάζεται μπουκέτο ή σώμα 
και απαρτίζεται απο μέτρια πτητικές ουσίες. 
To heart note μπορεί ακόμα να γίνει αισθητό 
για μερικές ώρες, αφού το head note έχει 
εξατμιστεί μερικώς.

Αυτό που καθορίζει τον χαρακτήρα του 
αρώματος είναι το base note. Είναι 
ουσιαστικά μία σύνθεση από βαρύτερες και 
πιό ζεστές νότες. Επικρατέστερες εδώ είναι 
ουσίες που εξατμίζονται πολύ αργά, ή με 
άλλα λόγια, που διαρκούν περισσότερο.

Η ipuro μας εισάγει στον μαγικό κόσμο των αρωμάτων, μέσω 
μοναδικών αρωματικών επιλογών. Τα προϊόντα της διαχέονται 
στο χώρο δημιουργώντας μια αίσθηση ευχαρίστησης, που δίνουν 
ξεχωριστή ταυτότητα σε αυτόν.



the essential line
fragrance wellcomes u!

SUNNY BEACHTIME 
Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. 
Μια θαυμάσια χαλαρωτική μέρα στην παραλία.

HEAD Note Γκρέιπφρουτ, Λεμόνι, Μέντα 
HEART Note Γιασεμί, Κρίνος, Τριαντάφυλλο 
BASE Note White musk, Tonka bean



Η ιδανική σειρά για 
την είσοδο σας στον 

αισθαντικό κόσμο των 
αρωματικών χώρου 

ipuro!

InTheBox / ipuro collection / essentials



the essential line 
SPRAY

LIME LIGHT
011822

CEDAR WOOD
011825

BLACK BAMBOO
011824

COTTON FIELDS 
011818

MILKY ALMOND
011821

ORANGE SKY
011820

WHITE LILY
011823

FLOWER BOWL
011819In
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Price: € 8,99



Με τη Horeca η ipuro δημιούργησε μια σειρά ειδικά σχεδιασμένη 
για τον ξενοδοχειακό τομέα και τον τομέα της γαστρονομίας. 
Χαρακτηριστικά για αυτό είναι τα φιαλίδια σε υπερμέγεθος καθώς 
και οι αντίστοιχες φιάλες αναπλήρωσης των 1.000 ml. Τα φιαλίδια 
XXL είναι ιδανικά για την τοποθέτηση σε λόμπι ξενοδοχείων, 
εστιατόρια κλπ. και θα μαγνητίσουν σίγουρα τα βλέμματα! Για την 
προώθηση των πωλήσεων η ipuro δημιούργησε επιπρόσθετα ένα 
εκθετήριο για την ιδανική παρουσίαση των ειδών.
ipuro Horeca – Essentials by ipuro

Horeca Line 
hospitality essence

InTheBox / ipuro collection / Horeca



WHITE
empty bottle 1.000 ml
012854

BLACK
empty bottle 1.000 ml
012855 

Horeca Line 
empty glass bottle lets you
choose what you want
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Price: € 19,95



BLACK BAMBOO
refill 1.000 ml
012856

FLOWER BOWL
refill 1.000 ml
012858

COTTON FIELDS 
refill 1.000 ml
012857

LIME LIGHT
refill 1.000 ml
012859

WHITE LILY
refill 1.000 ml
012860

Horeca Line 
refill the space

161 cm

40
 cm

60 cm

009550
Stand HORECA

15 κενά φιαλίδια +
48 αναπληρωματικά

Price: € 34,95



BLACK BAMBOO
Ισχυρή, πράσινη φρεσκάδα σε συνδυασμό με 
ξυλώδεις αποχρώσεις - ένα έντονο   άρωμα 
φρεσκάδας.

HEAD Note Γιασεμί, Λεμόνι
HEART Note Μήλο, Πεπόνι
BASE Note White musk, Κεχριμπάρι

WHITE LILY
Το καθαρό άρωμα του λευκού ανθού. 
Μια λουλουδένια, λεπτή 
αρωματική εμπειρία.

HEAD Note Ροδάκινο, Άργιλος
HEART Note Κρίνος, Γιασεμί, Γαρύφαλλο
BASE Note White musk, Ξύλο κέδρου

LIME LIGHT 
Η απαλή φρεσκάδα του λεμονόχορτου σε συνδυασμό με 
απαλές λουλουδένες λεπτομέρειες - αυτό το άρωμα σας 
φτιάχνει τη διάθεση.

HEAD Note Vervain, Περγαμότο, Litsea cubeba, 
 Πορτοκάλι, Lemon grass
HEART Note Αιγυπτιακό Γεράνι, Lily of the valley, Κύμινο, Γιασεμί
BASE Note Άνθη Πορτοκαλιάς, Βανίλια

CEDAR WOOD 
Οι νότες ξύλου εγχύονται με φρουτώδεις και 
ανθισμένες αποχρώσεις - ένα ευχάριστο ζεστό και 
πικάντικο άρωμα.

HEAD Note Πορτοκάλι, Λεμόνι 
HEART Note Ξύλο κέδρου, Τριαντάφυλλο, Υlang Υlang 
BASE Note Σανδαλόξυλο, Βανίλια, Έβενος

1_ESSENTIALS
In

Th
eB

ox
 / 

ip
ur

o 
co

lle
ct

io
n 

/ e
ss

en
ti

al
s 

FLOWER BOWL
Ο υπέροχος συνδυασμός των λουλουδιών και της 
αναζωογονητικής φρεσκάδας φέρνει τον αέρα και τη 
ζωή στο σπίτι σας.

HEAD Note Μανταρίνι, Περγαμόντο, Πορτοκάλι, Κάρδαμος,   
 Πράσινες νότες
HEART Note Lily of the valley, Γιασεμί, Βιολέτα, Ξύλο κέδρου
BASE Note Κεχριμπάρι, Μusk

PURE VANILLA
Η καλύτερη βανίλια Μαδαγασκάρης συναντά την απαλή, 
κρεμώδη καραμέλα, ένας υπέροχος πειρασμός.

HEAD Note Βανίλια
HEART Note Βανίλια, Καραμέλα
BASE Note Ανθός ροδακινιάς, Βανίλια



COTTON FIELDS 
Μαλακή, λεπτή, με άρωμα πούδρας και με μια νότα 
Βανίλιας - καθαρή αίσθηση για μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
στο σπίτι.

HEAD Note Γλυκάνισος, Ηλιοτρόπιο, Γεράνι 
HEART Note Τριαντάφυλλο, Βιολέτα, Ξύλο κέδρου, Vetiver 
BASE Note Tonka bean, Βανίλια, White musk

ipuro

ESSENTIALS
50 ml 100 ml 200 ml gift set

κερί 
170 g

tester
set #1

tester
set #2

ελάχιστη ποσότητα 50 ml x 6 100 ml x 6 200 ml x 6 2 x 50 ml x 6 170 g x 6 200 ml x 6 200 ml x 8
τιμή * € 4,99 € 9,99 € 14,99 € 9,99 € 5,99 € 16,20 € 25,40

orange sky 008784 008787 010047 010048 008795

009748

009220

cotton fields 008781 008779 010040 010041 008793
lime light 008773 008786 010044 010045 008796

cedar wood 008775 008785 010038 010039 008798
flower bowl 008780 008788 010042 010043 008794
pure vanilla 008774 008772 010049 010050 008797

white lily 008777 008783 010046 009570 008791 -
black bamboo 008776 008790 010076 009569 008799 -

almond 011815 011816 011817 012861 - -
sunny beachtime 008778 008782 009547 010051 008792 - -

snowflake 010387 010388 - - 010397 - -
lovely xmas - 008789 - - - - -

* Τιμή τεμαχίου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

LOVELY 
CHRISTMAS 
Αυτό το ευωδιαστό 
γλυκό άρωμα 
δημιουργεί μια 
υπέροχη ατμόσφαιρα 
Χριστουγέννων στο 
σπίτι σας. 

HEAD Note: Πορτοκάλι, 
Γλυκάνισος, Αμυγδαλωτό 
HEART Note: Μανταρίνι, 
Μήλο, Γιασεμί BASE Note: 
Γαρύφαλλο, Κανέλα, Βανίλια

SNOWFLAKE 
Μια χειμωνιάτικη 
γεύση - ζεστό γάλα 
αμυγδάλου με 
λουλουδάτη νότα και 
κακάο.

HEAD Note: Κακάο HEART 
Note: Ανθός Αμυγδαλιάς, 
Βανίλια BASE Note: 
Σανδαλόξυλο, musk

ORANGE SKY
Φρέσκα και φρουτώδη, κατευθείαν από την καρδιά των 
ζουμερών καρπών κίτρου - ανεβάζουν πνεύματα και 
γεμίζουν το δωμάτιο με ενέργεια.

HEAD Note Πορτοκάλι, Γκρέιπφρουτ, Ροδάκινο
HEART Note Πορτοκάλι, Τριαντάφυλλο 
BASE Note Μαύρο φραγκοστάφυλο



the season line
fragrance meets design



the season line
fragrance meets design

Η αίσθηση κάθε εποχής
ιδανικά αποτυπωμένη, 

προσεκτικά φυλαγμένη, 
μοναδικά παρουσιασμένη.

InTheBox / ipuro collection / season line

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER



WHITE ORCHID
Ο Ασιατικός θρύλος ως μια ηλιόλουστη και 
ακτινοβόλα αρωματική εμπειρία.

HEAD Note Περγαμόντο, Γκρέιπφρουτ
HEART Note Lily of the valley, Τριαντάφυλλο
BASE Note Musk, Βανίλια

BLOOMY ROOM 
Αυτό το ιδιαίτερο άρωμα σας μεταφέρει 
σε έναν εξωτικό προορισμό.

HEAD Note Μανταρίνι, Πορτοκάλι
HEART Note Κρίνος, Γιασεμί, Φύλλα τσαγιού
BASE Note Ξύλο κέδρου

HIPPINESS
Χαλαρώστε! Mαγεμένο από φρέσκα και λουλουδένια 
αρώματα, το ipuro hippiness θυμίζει άγγιγμα 
ελευθερίας γεμάτο αγάπη και γαλήνη.

HEAD Note Αρωματικά άνθη, Γλυκό πορτοκάλι
HEART Note Γιασεμί, Κρίνος
BASE Note Vetiver, Πατσουλί

FLOWER FIELD
Οι ζεστές ακτίνες ήλιου χαϊδεύουν το δέρμα σε ένα 
λιβάδι γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια. Τόσο ελαφριά και 
σαγηνευτική είναι η αίσθηση του ipuro flower field.

HEAD Note Μανόλια, Τριαντάφυλλο
HEART Note Βιολέτα, Ορχιδέα
BASE Note Γιασεμί, Moos
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MAGNOLIA 
Ο υπέροχος συνδυασμός 
των πολύχρωμων λουλουδιών 
φέρνει την άνοιξη στο σπίτι σας.

HEAD Note 
Πεπόνι, Περγαμόντο

HEART Note 
Γεράνι, Τριαντάφυλλο, Γιασεμί

BASE Note
Μusk, Cedar wood

2_SEASON LINE



WINTERTIME
Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές στιγμές. Απαλά αρώματα 
αποπνέουν μαγεία. Γίνε πάλι παιδί και νιώσε την προσμονή.

HEAD Note Γλυκό pορτοκάλι, Φυστίκι Aιγίνης, Αμύγδαλο
HEART Note Άνθη πορτοκαλιάς, Κακάο, Μέλι, Γιασεμί
BASE Note Βανίλια, Tonka bean, Καραμέλα

STARS & WISHES
Το τυπικό άρωμα των Χριστουγέννων συλλαμβάνεται με 
κανέλα, πορτοκάλι και βανίλια. X-mas σε ένα μπουκάλι!

HEAD Note Άνθη πορτοκαλιάς, Κανέλα
HEART Note Πατσουλί, Σανδαλόξυλο
BASE Note Βανίλια, Musk

FROZEN MARGARITA
Ένα άρωμα γεμάτο 
φρεσκάδα και ζωντάνια.

HEAD Note Πορτοκάλι από τη Βραζιλία, Γκρέιπφρουτ, Πεπόνι
HEART Note Εξωτικά φρούτα, Tonkabohnen
BASE Note Καρύδα

FROZEN COLADA
Μία εξωτική φρεσκάδα
που θα ξυπνήσει το πνεύμα σας.

HEAD Note Πορτοκάλι από τη Βραζιλία, Πεπόνι, Ροδάκινο
HEART Note Ανανά, Ακτινίδιο, Φράουλα
BASE Note Tonkabohnen 

WOODY
Τα ξυλώδη, αλπικά αρώματα 
φέρνουν την οικειότητα 
των βουνών στο σπίτι σας.

HEAD Note Περγαμόντο, Fresh-cut hay, Mugwort
HEART Note Πατσουλί, Blonde tobacco, Leather
BASE Note Tonka bean, Κέδρος, Musk, Guaiacumwood 

FALLING LEAVES
Φθινοπωρινά φύλλα, μια βόλτα μέσα στο δάσος,
που περιβάλλεται από πικάντικο ξύλο - γεια σου 
φθινόπωρο!

HEAD Note Γκρέιπφρουτ, Κόκκινα μούρα, Πορτοκάλι
HEART Note Γιασεμί, Ξύλο κέδρου, Μαύρο πιπέρι, Μανόλια
BASE Note Πατσουλί, Vetiver, Κεχριμπάρι



Season 
GIFT Set 
 
Ένα 
υπέροχο 
δώρο
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ipuro

SEASON
50 ml 240 ml tester gift set

ελάχιστη ποσότητα 50 ml x 12 240 ml x 6 240 ml x 1 2 x 50 ml (x6)

τιμή * € 7,99 € 26,99 € 5,00 € 9,99
magnolia - 008804 008801

010052
bloomy room - 008802 008803

flower field - 010058 **
010059

hippiness - 010060 **

white orchid - 009567 009746 -

frozen colada - 008807 008808
010053

frozen margarita - 008805 008806

falling leaves - 009568 009747 -

woody 010399 010057 010389 -

stars & wishes - 010055 010398
010056

wintertime - 010054 010390

* Τιμή τεμαχίου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.       ** Διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2018



BASES & STANDS 
OF ART 

προβολή που γοητεύει!

130 cm
59 cm49 cm 47 cm

130 cm
56 cm

134 cm

221 cm

145 cm

160 cm

221 cm

009549
Stand HIGHLIGHTER

009055
Stand TOP-ESSENTIAL

010078
Stand CLASSIC BLACK

009049 WOOD BASE (2  pcs)
Essentials Standard #2 

  
white lily, black bamboo

009050 WOOD BASE (6 pcs)
Essentials Standard #1 

 
cotton fields, flower bowl, orange sky, 

lime light, pure vanilla, cedar wood



009566 
DISPLAY CAR BLACK

17 x 27,5 x 50 cm

CAR 
LINE 

ταξιδέψτε μαζί τους!



CAR 
LINE 

ταξιδέψτε μαζί τους!

ipuro

CAR LINE
18 g

ελάχιστη ποσότητα 18 g x 6

τιμή * € 5,99
vanila 009561

black 008771

cashmere 009562

leather & Wood 009563

cotton fields 009564

flower bowl 009565

*  Τ ι μ ή  τ ε μ α χ ί ο υ  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  το υ  Φ. Π . Α .

VANILLA BLACK CASHMERE LEATHER
& WOOD

COTTON 
FIELDS

FLOWER
BOWL

*  δ ι άρκει α  αρ ώ μα το ς :  2  έ ω ς  3  μ ή νες



Αποκλειστική διάθεση της ipuro 
για την Ελλάδα και την Κύπρο: 

InTheBox Ι.Κ.Ε 
 Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 50   Τ.Κ. 264 42, Πάτρα 

T: 2610 201600   F: 2610 201801   Εmail: orders@inthebox.gr 
www.intheboxb2b.gr

Σκεφτείτε την ατμόσφαιρα που θέλετε να 

δημιουργήσετε. Είναι το σπίτι σας ένα καταφύγιο 

ή ένας δημιουργικός χώρος; Επιθυμείτε κάτι 

χαλαρωτικό ή προτιμάτε κάτι πιο ρομαντικό; 

Η διάθεση αποτελεί αλάνθαστο οδηγό για να 

ανακαλύψετε το τέλειο άρωμα.

Η ipuro φρόντισε να υπάρχει.

Εσείς, απλά επιλέξτε!
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