
Inred med doft
Parfymkort

Olika sätt att använda 
parfymoljor

Det vanligaste sättet att använda parfymoljor-
na är i doftkrus eller aromalampa. Men oljorna 
är mycket mångsidiga och kan användas på en 
mängd olika sätt. Nedan hittar du några tips på 
vad du kan göra med dina favoritdofter. Kom 
ihåg att bara din egen fantasi sätter gränser.

Skapa din egen unika doft
Har du provat att blanda olika oljor? Du kan bli 
din egen parfymör och ta fram en personlig 
doft. Börja i liten skala med bara några droppar 
för att se vilka dofter som passar ihop. Det är 
en svår konst att komponera parfym men det 
är roligt och givande när man lyckas få fram en 
blandning som doftar bättre än beståndsde-
larna i sig.



När du städar
Det är få som tycker att det är roligt att städa. 
Däremot är det skönt när jobbet är gjort och 
man pustar ut i sitt skinande rena hem. Du 
kan förstärka känslan av nystädat med doft. 
Exempelvis kan du droppa lite olja i vattnet när 
du moppar golv. Kanske en droppe eller två på 
dammsugarpåsen? Eller en droppe i vattnet 
till strykjärnet. Om du använder oparfymerat 
tvättmedel kan du använda lite olja på en trasa 
som du slänger med i torktumlaren. Se bara till 
att trasan inte är blöt av olja så att du får fläckar 
på dina nytvättade kläder.

Till speciella brev
Parfymerade brev brukar förknippas med roman-
tik och mystik. Men hur skulle du reagera om du 
fick ett brev som doftade ananas, honung eller 
choklad? Blanda några droppar olja i alkohol så 
kan du  spraya på doften utan att sätta fläckar.

För att markera högtidsdagar
En speciell doft som bara används en gång om 
året sätter garanterat stämningen. Eller också 
kan doften fungera som en diskret påminnelse 
till en glömsk partner.
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