


Noble Isle je sofistikovaná značka koupelové, tělové a bytové kosmetiky, která pochází z Velké Británie. Zde se také kompletně vyrábí.
Je inspirována britským přírodním a kulturním bohatstvím a evokuje tradice, vůně a atmosféru celého Spojeného království.

Všechny produkty značky obsahují nádherné vůně vytvořené z přírodních extraktů. V současnosti je na trh uvedeno deset vůní / řad
výrobků. Jde o luxusní, dlouhotrvající parfemaci.

Značka Noble Isle spolupracuje s těmi nejlepšími dodavateli z celých Britských ostrovů, aby pro svoji kosmetiku zajistila přírodní,
autentické výtažky.

NOBLESNÍ VŮNĚ A TRADICE BRITSKÝCH OSTROVŮ



KOLEKCE VŮNÍ
EXTRAKTY Z BRITSKÝCH OSTROVŮ



RHUBARB RHUBARB!
THE YORKSHIRE TRIANGLE

Výtažek z rebarbory pro tuto produktovou řadu pochází z proslulé rebarborové farmy Oldroyd & Son z anglického hrabství
Yorkshire. Naše bestsellerové aroma RHUBARB RHUBARB! voní po hořkosladké rebarboře a bylinkách a skutečně vystihuje
vůni této jedinečné rostliny.



WHISKY & WATER
DUFFTOWN DISTILLIERIES

Přírodní výtažek pochází ze sladového ječmene z oceňovaného lihovaru v Dufftownu, jednoho z mála lihovarů, který

stále sklízí a zpracovává vlastní ječmen. Naše řada Whiskey & Water je dřevitá, kořeněná, osobitá.



GOLDEN HARVEST
CANTERBURY VINES

Kolekce Golden Harvest obsahuje výtažky ze třech odrůd vinné révy z vinic v Canterbury. Jde o odrůdy

English Chardonnay, Pinot Meunier a Pinot Noir. Plody vinné révy jsou jedním z nejsilnějších antioxidantů ve

světě rostlin, pomáhají udržovat čistou, jasnou a zdravou pokožku.



TEA ROSE
CHELSEA GREEN LONDON

Odpolední čaj v Anglii je noblesní a elegantní událostí. Jedná se o britskou tradici a naši inspiraci pro tuto kolekci.

Tea Rose je okouzlující a čistá řada, obohacená o výtažky z černého čaje a okvětních lístků růže z Hampshiru, ve směsi s

jasmínem a šalvějí.



SEA OF GREEN
ROARINGWATER BAY

Naše kolekce Sea of Green je plná jasné a svěží vůně zelených citrusů a bylin. Noble Isle získává extrakty z
mořského dubu a slanorožce z farmy Roaringwater Bay ve West Corku, kde se skalnaté pobřeží střetává s
nedotčenými vodami Atlantiku. Tyto výtažky jsou oceňovaný pro svůj koncentrovaný obsah minerálů.



SUMMER RISING
CORNISH HEDGEROWS

Řada Summer Rising oslavuje organický bezový květ a angrešt z ikonických viktoriánských

zahrad v Cornwallu, kde se pěstuje vice než 200 odrůd ovoce, zeleniny a bylin.



FIRESIDE
MYNWY VALLEY

Naše kolekce Fireside překypuje dřevitou a orientální vůní. Skořicí, cypřišovým olejem a vanilkou, jež
vytváří dokonalou atmosféru pro klidný a útulný večer.



WILLOW SONG
LAVENHAM WALK

Řada Willow Song vás zahrne ženskou, nepokrytě romantickou vůní evokující vzdušnou květenu a zeleň. Je 

obohacená o výtažky z vrbové kůry a leknínu. 



LIGHTNING OAK
FOREST OF DEAN

Kolekce Lightning Oak oplývá dlouhotrvající, nádhernou vůní, v níž se snoubí aroma z kouřového dřeva s
moderními tóny drceného růžového pepře a bergamotu.



PERRY PEAR
GLOUCESTERSHIRE ORCHARDS

Perry Pear kolekce získává výtažky z hrušek, které pochází z 200 let staré odrůdy ze sadů Day’s Cottage, člena

skupiny Gloucestershire Orchard Group – organizace zabývající se ochranou, propagací a oslavou tradičních

ovocných sadů v této oblasti.



HOTELY & WELLNESS

Každý produkt z naší nabídky je k dispozici ve vyhovujících velikostech pro hotelové vybavení.

Jako doplněk nabízíme také řadu interiérových vůní ve formě difuzérů a svíček.



DÁRKOVÉ BALENÍ
NAŠE SPECIÁLNÍ NABÍDKA



DÁRKOVÉ SADY
PRO VŠECHNY PŘÍLEŽITOSTI

Luxusní dárkové sady Noble Isle představují výběr našich top produktů. Jsou prezentovány v nádherných
obalech opatřených barevnou stuhou. Představují vhodný dárek pro nejrůznější příležitosti, pro ženy i muže.



VŮNĚ PRO DOMOV
DIFUZÉRY & SVÍČKY



AROMA DIFUZÉRY

V Noble Isle věříme v sílu vůně . Zlepšuje náladu, funguje jako spouštěč vzpomínek a vytváří domov.

Naše difuzéry jsou vyrobeny z hedvábného rákosu, který trvale uvolňuje jemnou vůni.



SVÍČKY

V Noble Isle věříme v sílu vůně . Zlepšuje náladu, funguje jako spouštěč vzpomínek a vytváří domov.

Naše luxusní svíčky s jedním knotem vydrží hořet až 45 hodin. Svíčky vyrábíme výhradně ve West Sussexu.

Představují špičkový doplněk pro jakýkoli interiér.



FUNGOVAT EKOLOGICKY
vědomě eticky



Noble Isle si uvědomuje důležitost přechodu k čistšímu a ekologičtějšímu chování, které ocení naši zákazníci i planeta. Všechy

receptury neustále vylepšujeme a zavádíme technologie šetrnější k životnímu prostředí.

Noble Isle má certifikaci Leaping Bunny a certifikaci Vegan. Naši zákazníci mají jasnou záruku, že jsme naše produkty nikdy netestovali

na zvířatech (a nikdy nebudeme) a že naše ingredience splňují veganské požadavky.

Produkty jsou baleny materiálem z přírodně obnovitelných zdrojů,



NAŠI PARTNEŘI



SPOLUPRÁCE S HOTELY



FIREMNÍ PARTNERSTVÍ



Jarmila Grunerová

Business Development Manager 

+420 608 311 583

grunerova@globaldelivery.cz

Pro další informace prosím kontaktujte GLOBAL DELIVERY, s.r.o.

globaldelivery.cz


