
CATALOGUE
SẢN PHẨM



NẾN THƠM CAO CẤP

Nến thơm được thiết kế và phát triển hoàn 
toàn bởi đội ngũ NOTE - The Scent Lab. 

• Chúng tôi thử nghiệm từng loại nguyên liệu 
để tạo ra những lọ nến có ngọn lửa ổn định, 
độ toả hương tốt và thời gian cháy ổn định 
nhất. 

• Sử dụng tim gỗ cho ngọn lửa ổn định, không 
khói đen.

• Mỗi lọ nến là một tác phẩm mang vẻ đẹp 
của tối giản do đội ngũ NOTE thiết kế và 
thực hiện. 

• Sáp nến thiên nhiên và công thức hương 
riêng biệt được phát triển nội bộ. Sản phẩm 
được trao đến tay bạn từ chính lab hương 
của chúng tôi.



Mát lành, Êm dịu, Bình anLãng mạn, Bí ẩn, Quyến rũ

Hoài cổ, Sang trọng, Trầm ấm Lễ hội, Ấm cúng, Là “nhà mình” Trang nhã, Khó quên 

Nốt hương chính: Bạc hà, Táo xanh, Lá 
xanh, Hoắc hương  
SKU: C2L - 200g

Nốt hương chính: Hoa trắng, Tuyết 
tùng Virginia 
SKU: C2V - 200g

Nốt hương chính: Gỗ đàn hương, Orris, 
Thuốc lá 
SKU: C2B - 200g

Nốt hương chính: Quế, Va-ni-la, Mật 
ong
SKU: C2S - 200g

Nốt hương chính: Diên vĩ, Dành dành, 
Gỗ đàn hương
SKU: C2M - 200g

C5V - 500g

C5B - 500g C5S - 500g C5M - 500g

C5L - 500g

LIGHT AS AIRVELVET

BLACKWOOD SPICE OF LOVE MAY



KHUẾCH TÁN HƯƠNG

Mang mùi hương tinh tế cho không gian giúp cải thiện trạng thái tinh 
thần.

Hướng dẫn sử dụng:
• Cắm các que mây vào bình khuếch tán. Mùi hương sẽ đậm hơn với 

số lượng que dẫn nhiều hơn.

• Trở đầu que khuếch tán mỗi tuần/lần để làm mới mùi hương.

Chú ý: 
Là dung dịch dễ cháy. Tránh xa tầm tay trẻ em, Không tiếp xúc với da/ 
mắt. Không ăn/uống được. Sử dụng cẩn thận để tránh làm tràn mùi 
hương.



Mát lành, Êm dịu, Bình anLãng mạn, Bí ẩn, Quyến rũ

Hoài cổ, Sang trọng, Trầm ấm Lễ hội, Ấm cúng, Là “nhà mình” Trang nhã, Khó quên 

Nốt hương chính: Bạc hà, Táo xanh, Lá 
xanh, Hoắc hương  
SKU: REED002
Thể tích: 100ml

Nốt hương chính: Hoa trắng, Tuyết 
tùng Virginia 
SKU: REED001
Thể tích: 100ml

Nốt hương chính: Gỗ đàn hương, Orris, 
Thuốc lá 
SKU: REED003
Thể tích: 100ml

Nốt hương chính: Quế, Va-ni-la, Mật 
ong
SKU: REED004
Thể tích: 100ml

Nốt hương chính: Diên vĩ, Dành dành, 
Gỗ đàn hương
SKU: REED005
Thể tích: 100ml

LIGHT AS AIRVELVET

BLACKWOOD SPICE OF LOVE MAY



SÁP THƠM

Làm thơm và trang trí góc nhỏ của bạn bằng 
sáp thơm xinh xắn. 
 
Nguyên liệu: sáp ong, sáp nành, mùi hương 
“Light As Air” của NOTE - The Scent Lab. 
 
Cách sử dụng: treo tại những nơi có không 
gian nhỏ để làm thơm và trang trí (tủ áo, xe, 
bàn làm việc...).

Mát lành, Êm dịu, Bình an
Nốt hương chính: Bạc hà, Táo xanh, Lá 
xanh, Hoắc hương
SKU: SSV
Khối lượng tịnh: 15g

Mát lành, Êm dịu, Bình an
Nốt hương chính: Bạc hà, Táo xanh, Lá 
xanh, Hoắc hương
SKU: SML
Khối lượng tịnh: 30g 

LIGHT AS AIR LIGHT AS AIR



SẢN PHẨM TRÁNH CÔN TRÙNG

Sản phẩm ngừa tránh côn trùng cho sử dụng hàng ngày. 
 
Thành phần:

• Sáp chống côn trùng 
Sáp ong, dầu dừa, tinh dầu nguyên chất (bạc hà, sả, oải hương, 
tuyết tùng, cam ngọt).

• Chai xịt chống côn trùng 
Nước cất, alcohol denat, tinh dầu nguyên chất  (bạc hà, sả, oải 
hương, tuyết tùng, cam ngọt).

SKU: AIB1
Khối lượng tịnh: 13g

SKU: AIS1 
Thể tích: 100ml

SÁP CHỐNG CÔN TRÙNGCHAI XỊT CHỐNG CÔN TRÙNG



NƯỚC HOA SÁP

Sự lựa chọn dành cho người yêu những 
mùi hương tự nhiên. 

Nguyên liệu: sáp ong, dầu thực vật, tinh 
chất nước hoa.

Cách sử dụng: Thoa nhẹ nước hoa lên 
các vùng có mạch đập như cổ tay, sau 
tay, sau đầu gối.



Mát lành, Êm dịu, Bình anLãng mạn, Bí ẩn, Quyến rũ

Hoài cổ, Sang trọng, Trầm ấm Lễ hội, Ấm cúng, Là “nhà mình” Trang nhã, Khó quên 

Nốt hương chính: Bạc hà, Táo xanh, Lá 
xanh, Hoắc hương  
SKU: SP1L 
Khối lượng tịnh: 14g

Nốt hương chính: Hoa trắng, Tuyến 
tùng Virginia 
SKU: SP1V
Khối lượng tịnh: 14g

Nốt hương chính: Gỗ đàn hương, Orris, 
Thuốc lá 
SKU: SP1B 
Khối lượng tịnh: 14g

Nốt hương chính: Quế, Va-ni-la, Mật 
ong 
SKU: SP1S 
Khối lượng tịnh: 14g

Nốt hương chính: Diên vĩ, Dành dành, 
Gỗ đàn hương
SKU: SP1M 
Khối lượng tịnh: 14g

LIGHT AS AIRVELVET

BLACKWOOD SPICE OF LOVE MAY



XÀ PHÒNG THIÊN NHIÊN

Xà phòng thiên nhiên phương pháp lạnh giúp 
dưỡng ẩm và cải thiện làn da.

Thành phần: bơ đậu mỡ, dầu dừa, dầu olive, 
vitamin E.

Xà phòng không mùi với thành phần tự nhiên: 
dầu dừa, dầu olive, không màu, không chất phụ 
gia & mùi hương. Hữu hiệu với làn da nhạy cảm.

XÀ PHÒNG THIÊN NHIÊN 
KHÔNG MÙI

XÀ PHÒNG THIÊN NHIÊN



SKU: SO7S 
Khối lượng tịnh: 70g

SKU: SO7A 
Khối lượng tịnh: 70g

SKU: SO7R 
Khối lượng tịnh: 70g

SKU: SO7G 
Khối lượng tịnh: 70g

SKU: USO1 
Khối lượng tịnh: 100g

SIMPLE HAPPINESSA GENTLE TOUCH

RAIN GOOD OLD ROMANCEUNSCENTED



TINH DẦU ĐƠN HƯƠNG 
NGUYÊN CHẤT

Tinh dầu đơn hương nguyên chất.



SKU: EO1P 
Thể tích: 10ml

SKU: EO1S 
Thể tích: 10ml

SKU: EO1LA 
Thể tích: 10ml

SKU: EO1G 
Thể tích: 10ml

SKU: EO1C 
Thể tích: 10ml

PEPPERMINTSWEET ORANGE

LAVENDER GERANIUM CEDARWOOD

SKU: EO1LE 
Thể tích: 10ml

LEMONGRASS



TINH DẦU HỢP HƯƠNG
THEO CÔNG DỤNG

Các mùi hương tinh dầu được điều chế 
riêng cho công dụng Aromatherapy.



SKU: BEO1P 
Thể tích: 10ml

SKU: BEO1B 
Thể tích: 10ml

SKU: BEO1W 
Thể tích: 10ml

SKU: BEO1BA 
Thể tích: 10ml

PRAYBREATHE

WAKE UP BALANCE



TINH DẦU DẠNG LĂN

Tinh dầu lăn, với các mùi hương mang 
công dụng trị liệu khác nhau, thích hợp 
cho sử dụng cách tiện lợi trong ngày.

Cách sử dụng: Nhẹ nhàng thoa lên các 
vùng có mạch đập như thái dương, cổ 
tay. Dành thời gian để hít thở sâu và cân 
bằng tâm trí.

Thành phần: dầu jojoba, dầu dừa, dầu 
olive, tinh dầu hợp hương nguyên chất 
theo công dụng.  



PRAYBREATHE

WAKE UP BALANCE

SKU: ARO1P
Thể tích: 10ml

SKU: ARO1B
Thể tích: 10ml

SKU: ARO1W 
Thể tích: 10ml

SKU: ARO1BA 
Thể tích: 10ml



MUỐI TẮM TINH DẦU

Với thành phần hỗn hợp các loại muối khoáng, dầu dưỡng và tinh dầu, muối 
tắm thảo dược mang lại tác dụng trị liệu nhẹ nhàng cho làn da và sức khoẻ.

Công dụng: Giảm căng thẳng và các cơn đau cơ bắp, giúp cải thiện giấc ngủ.

Thành phần: Muối hồng Himalaya, muối epsom, dầu olive, dầu dừa, tinh dầu 
oải hương, tinh dầu cam ngọt, tinh dầu nhũ hương, hoa oải hương khô, hoa 
hồng khô.

Cách sử dụng: Dùng để ngâm chân hoặc mát xa nhẹ nhàng lên cơ thể.



SKU: BATH01
Khối lượng tịnh: 30g

PRAY



CHAI XỊT THIÊN NHIÊN

Chai xịt đa công dụng cho sử dụng hàng 
ngày.

Thành phần: tinh dầu hợp hương, nước 
cất, alcohol denat.

Công dụng: Có thể sử dụng như chai xịt 
đa năng với các công dụng làm sạch 
không khí, thơm phòng, xịt gối ngủ ngon.



SKU: NS1P 
Thể tích: 100ml

SKU: NS1B 
Thể tích: 100ml

SKU: NS1W 
Thể tích: 100ml

SKU: NS1BA 
Thể tích: 100ml

PRAYBREATHE

WAKE UP BALANCE



CẢM ƠN


