
En doft för varje rum
Varje rum i vårt hem 
har en egen funktion. 
Vi inreder vårt hem för 
att vara både praktiskt 
och trivsamt. Med doft 
kan man ytterligare 
förstärka varje rums 
särart.

Hallen
Detta är det rum som 
välkomnar hemmets  gäster. Här ges det första, 
bestående intrycket av vems hem man stiger in i. 
Inred efter vem just du är. Är du mystisk (patchouli, 
black love), oskuldsfull (jordgubbe, vanilj), romantisk 
(ros, luktärt), sportig (citron, pepparmynta) eller 
okonvetionell (pepparkaksdoft på sommaren)?
Blanda gärna din egen doft för hall och vardags-
rum. 

Vardagsrummet
Vardagsrummet påminner om hallen på det sätt 
att rummet speglar hemmets ägare. Här kan 
det vara lämpligt att matcha rummets övriga 
inredning och möblemang. Till tunga ekmöbler 
och gammeldags stil passar cederträ, lavendel, 
gran eller ros bra.  Till rak och trendig inredning 
kan man exempelvis använda lilja, lime, orkidé eller 
yoghurt/jordgubbe.

Inred med doft
Parfymkort



Köket
Här är två olika stilar vanliga - citrus eller krydd. 
Citrusdofter som mandarin, citron, grapefrukt eller 
citronmeliss ger en fräsch känsla och stimulerar 
dessutom aptiten. Kryddofter som kanel, vanilj, ros-
marin, honung, kaffe, choklad eller koriander verkar 
välkomnande och är hemtrevliga.

Badrummet
I badrummet är citrus- och blomdofter populära. 
Klassiska blomdofter som syrén och jasmin är 
vanliga i kvinnors badrum. Män föredrar ofta citrus- 
eller trädofter.

Sovrummet
Hur man inreder sovrummet beror på om man 
hoppas på en god natts sömn eller en natt av 
romatik. Lavendel och körsbärsblom är lugnande och 
rogivande. Ylang-ylang, afrodisia och summer love 
passar bättre om du hoppats på att inte få så mycket 
sömn denna kväll.
Diskreta dofter som grön gurka, forbidden forest eller 
timotej är vanliga i mäns sovrum.

Slutligen kan man säga några ord om doftens 
styrka. En stark doft uppfattas på samma sätt som 
grälla färger. Det kan vara en önskad effekt eller 
en inredningsmiss. Framför allt män tenderar att 
överdosera dofter av misstag.  
Ta gärna en lång promenad för att testa doften. När 
du öppnar ytterdörren är näsan nollställd och du 
kan lättare avgöra om doseringen är rätt eller inte.
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