
Cadouri elegante de Crăciun

Colecțiile 2019



Bucurați-vă de Sărbătoarea Crăciunului și pregătiți-l cu stil și eleganță. Catalogul de 

cadouri 2019 vine cu o selecție de branduri premium, care vă ajută să alegeți cadoul potrivit pentru fiecare 

persoană și moment în parte . 

Casa de parfumuri Maison Berger a lansat în acest an o ediție limitată de parfumuri, 

produse și cadouri special create pentru un Crăciun magic. Colecțiile precum Lolita Lempika și Exquisite 

Sparkle, aduc un plus de chic, joie de vivre și distincție acestor sărbători. 

Răsfoind catalogul veți descoperi obiecte fine de porțelan din colecțiile 2019 

Villeroy&Boch, pahare din sticlă lucrate manual, produse artizanale cu un design contemporan, unic de la 

LSA Intenational, instumente de scris de lux Montegrappa, brand preferat de scriitori celebri precum 

Ernest Hemingway și John Dos Passos, seturi de pahare din cristal ecologic trytan, patent al Zwiesel 

Kristallglas, un icon al artei fabricării sticlei pentru gastronomia de elită și nu în ultimul rând, melancolia 

vacanțelor exotice este pusă in valoare de originalul producător irlandez de parfumuri de casă Max 

Benjamin. 

O alegere inspirată, un cadou deosebit, zâmbetul celui ce primește, împlinirea celui care 

dăruiește sunt garanția unor sărbători fericite. 

“Crăciunul nu este o perioad ă , nici un sezon, ci o stare de spirit. . ” –
Calvin Coolidge



Party Pure Sparkle
Cod: CC-0013

Party

Preț: 209,9 lei (fără TVA)

Adu cu tine atmosfera petrecerii perfecte. 

Colecția Pure aduce bucurie oricărei întâlniri. 

Forma senzuală a paharului subliniază buchetul, astfel că oricine poate aprecia calitatea șampaniei fără a fi un expert. 

Eleganța fină a aromelor Berger învaluie momentele mult așteptate, momente de reunire, momente de bucurie cu râsete și 

bule efervescente

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie Schott Zwiesel Pure 215ml

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Exquisite Sparkle 125ml

˗ Decorațiune Villeroy & Boch Toys Delight Royal Classic Glass Ball Snowman 8cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-pure-sparkle.html


Party Life Touch Citrons
Cod: CC-0014

Party

Preț: 333 lei (fără TVA)

Colorate, vesele, potrivite pentru orice ocazie, paharele din colecția Lifetouch din cristal tritan fac sărbătorile mai 

vii.

Bucurați-vă de cele mai colorate cocktail-uri și creați o dispoziție de vacanță de durată în casa dumneavoastra cu ajutorul 

parfumului în nuanțe de citrice semnat Max Benjamin. 

Decorațiunile Villeroy&Boch din porțelan premium adauga tușa Crăciunului

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare Schott Zwiesel Life Touch Allround Orange 382ml

˗ Difuzor parfum cameră Max Benjamin Provence Festival Des Citrons 150ml

˗ Decorațiune brad Villeroy & Boch My Christmas Tree Bell Snowman 8. 5cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox Large, închidere magnetică și fundiță, Black

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-life-touch-citrons.html


Party Elegance Eucalyptus
Cod: CC-0011

Party

Preț: 146,9 lei (fără TVA)

Elegance

În drum spre petrecere? Șampanie spumoasă. . . 

Pahare elegante din cristal, tritan. 

Atmosferă vie, proaspătă antrenată de notele eucaliptului de Australia ale parfumului Fraicheur d'Eucalyptus. În plus, un 

strop de sofisticare, o mică surpriză sub semnătura extraordinarei Lolita Lempicka. Noblețea stă în simplitate. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie Schott Zwiesel Elegance 228ml

˗ Set Berger Duo Bouquet Parfume Cube 80ml + lumânare parfumată 80g Fraicheur d'Eucalyptus

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o pungă mare de cadou Maison Berger

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-elegance-eucalyptus.html


Party Sensa Orange
Cod: CC-0012

Party

Preț: 184,9 lei (fără TVA)

Light & Fresh

Sensa Light&Fresh este un pahar special creat pentru degustarea vinurilor spumante. 

Licoarea strugurilor fermentați, surprinde printr-un corp delicat, plin de vitalitate. Bucură-te de degustări fine, înconjurat 

de aroma Crăciunului: portocale, condimente și fructe confiate. 

Un cadou pentru cei care apreciază fiecare aromă în plinătatea ei. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie Schott Zwiesel Sensa Light & Fresh 388ml

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Orange de Cannelle 125ml

˗ Set șervețele hârtie Villeroy & Boch Winter Specials C-Napkin Bakery Xmas Tree 25x25cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox Large, închidere magnetică și fundiță, Black

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-sensa-orange.html


Party Elegance Ocean
Cod: CC-0009

Party

Preț: 124,9 lei (fără TVA)

Un vin la malul mării.

Imaginați-vă o potecă pe malul mării, un țărm pe care trebuie să-l urmați, o plajă la care să ajungeți … un vis împărtășit 

la un pahar de vin. 

Mica surpriză semnată Lolita Lempicka asigură eleganța potrivită momentului. 

Să transformăm dorințele în realitate!

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare vin alb Schott Zwiesel Elegance 349ml

˗ Set odorizant mașină Berger Vent d'Ocean + rezervă ceramică

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o pungă mare de cadou Maison Berger

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-elegance-ocean.html


Party Elegance Orient
Cod: CC-0010

Party

Preț: 132 lei (fără TVA)

Aromele orientului.

Energia vibrantă a Orientului, florile de iasomie, culoarea chilhimbarului, apusul de soare cu aromă de patchouli… toate 

savurate în tihnă la un pahar de vin roșu. 

Creația unică a celor două case de parfum franțuzești Maison Berger și Lolita Lempicka, sub forma unui mic bănuț 

ceramic, oferă în plus un dar sofisticat perfect. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare vin roșu Schott Zwiesel Elegance 506ml

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Etoile d'Orient 125ml

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o pungă mare de cadou Maison Berger

https://www.sensodays.ro/set-cadou-party-elegance-orient.html


Travel for Him
Cod: CC-0019

Travel

Preț: 159,9 lei (fără TVA)

On the Move

Lăsați grija fumului de țigară în seama moleculelor neutralizante ce acoperă totul cu parfum lemnos, cu note de cedru, 

balsam de pin și dulceața chihlimbarului, un patent al casei de parfumuri Maison Berger Paris. 

Porniți în călătorie relaxați, după o cafea savurată într-o cană din cel mai fin protelan premium din colecția Animals of 

the World by Villleroy&Boch. 

Pachetul este format din:

˗ Set odorizant mașină Berger Anti-Tabac + rezervă ceramică

˗ Cană Villeroy & Boch NewWave Caffe Clownfish Gift Box 0. 30 litri

˗ Decorațiune Villeroy & Boch Toys Delight Royal Classic Glass Ball Xmas Tree 8cm

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-travel-for-him.html


Travel for Her
Cod: CC-0020

Travel

Preț: 150,9 lei (fără TVA)

Bee-eater

Două repere ale eleganței și luxului, cana de cafea design New Wave a celor de la Villeroy&Boch și difuzorul de mașină 

Lolita Lempicka, o mică bijuterie aurie cu libelule delicate și aromă fină de violete și iris, fac din orice pauză de cafea o

experiență extravagantă. 

Un cadou special pentru prietene speciale. 

Pachetul este format din:

˗ Set odorizant mașină Berger Lolita Lempicka - Or satiné

˗ Cană Villeroy & Boch NewWave Caffe Bee-eater 0. 30 litri giftbox

˗ Set șervețele hârtie Villeroy & Boch Winter Specials C-Napkin Reindeer 25x25cm

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-travel-for-her.html


Travel Clownfish
Cod: CC-0021

Travel

Preț: 150,9 lei (fără TVA)

Travel to the Ocean

Bucurați-vă de băutura fierbinte preferată din această cană de la Villeroy & Boch, cu pești în culori strălucitoare, 

emblematici pentru Oceanul Pacific, ce îți stârnesc pofta de vacanță. 

Aromele spumoase de grepfruit, șampanie, împletite cu notele florale exotice ale parfumului Maison Berger, pot 

transforma orice drum într-o călătorie spre o petrecere pe malul Oceanului. 

Pachetul este format din:

˗ Set odorizant mașină Berger Exquisite Sparkle + rezervă ceramică

˗ Cană Villeroy & Boch NewWave Caffe Clownfish Gift Box 0. 30 litri

˗ Set șervețele hârtie Villeroy & Boch Winter Specials C-Napkin Fir Tree 25x25cm

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-travel-clownfish.html


Travel Exotic
Cod: CC-0022

Travel

Preț: 159,9 lei (fără TVA)

Soleil Divin

Această mică bijuterie din care se revarsă parfumul florilor de Ylang-Ylang te însoțește prin pădurile tropicale luxuriante, 

cu păsări exotice și reflexii aurii, către o destinație solară, în care bogăția aromelor de cafea se împletesc cu notele de 

vanilie, nucă de cocos, flori de tiară si de portocal. 

Orice călătorie va părea prea scurtă

Pachetul este format din:

˗ Set odorizant masina Berger Relaxing Escapade + rezerva ceramica Soleil Divin

˗ Cana Villeroy & Boch NewWave Caffe Bee-eater 0.30 litri giftbox

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-travel-exotic.html


Coffee Break Awake
Cod: CC-0015

Coffee Break

Preț: 269,9 lei (fără TVA)

Morning coffee after party 

După o noapte de petrecere, legănat de aromele revigorante de grepfruit și efervescența spumoasă a tonurilor florale, 

savurarea unei cafele face ca diminețile să fie mai luminoase. 

Porțelanul fin Villeroy&Boch și forma specială ce pune în valoare aromele originale ale cafelei, desăvârșesc eleganța 

momentului. 

Pachetul este format din:

˗ Ceașca și farfuriuța espresso Villeroy & Boch Coffee Passion Awake 0,09 litri

˗ Set Berger Duo Etincelle Bouquet Parfume Parfume Cube Grise 80ml + lumânare parfumată 80g Exquisite Sparkle

˗ Decorațiune Villeroy & Boch Toys Delight Royal Classic Glass Ball Xmas Tree 8cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue

https://www.sensodays.ro/set-cadou-coffe-break-awake.html


Coffee Break Duo Awake Orange
Cod: CC-0016

Coffee Break

Preț: 315 lei (fără TVA)

Morning coffee for two

Razele de soare reflectate de sticla clară a ornamentului special creat de Villeroy&Boch pentru aceste sărbători. 

Prospețimea fructelor citrice combinată cu căldura condimentelor și fructelor confiate. 

Aburul cald al cafelei ce se ridică din ceștile fine de porțelan. 

Savoarea momentului împărtășit cu cineva drag. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești si farfuriuțe espresso Villeroy & Boch Coffee Passion Awake 0,09 litri

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Orange de Cannelle 125ml

˗ Decorațiune Villeroy & Boch Toys Delight Royal Classic Glass Ball Snowman 8cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox Large, închidere magnetică și fundiță, Black

https://www.sensodays.ro/set-cadou-coffe-break-duo-awake-orange.html


Coffee Break Zafferano Orange
Cod: CC-0017

Coffee Break

Preț: 232 lei (fără TVA)

Girl's coffee 

Atunci când doua mari case de parfumuri precum Lolita Lempicka și Maison Berger se întâlnesc, rezultatul este o 

explozie de reflexii, pete de aur, frunze de iederă și libelule. 

Parfumul unic aduce în prim plan notele proaspete de anason stelat, dinamica frunzelor de iederă, buchetul florilor de 

cireș, tușa elegantă a violetelor și delicatețea florilor de iris. 

Culorile solare ale porțelanului îmbie la o conversație veselă, la o cafea cu cea mai bună prietenă. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești si farfuriuțe cafea Zafferano Orange

˗ Set Berger Duo Lolita Lempicka Bouquet Parfume 80ml + lumânare parfumată 80g

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue

https://www.sensodays.ro/set-cadou-coffe-break-zafferano-orange.html


Coffee Break Zafferano Blue
Cod: CC-0018

Coffee Break

Preț: 209,9 lei (fără TVA)

Caffé Zafferano

Atmosfera revigorantă, energia dată de notele de eucalipt și citrice, așezate pe un fundal de ape curgătoare. 

Notele masculine ale parfumului Maison Berger oferă impulsul de a merge mai departe după o pauză bine meritată. 

Gustul cafelei plin este amplificat de formele porțelanului Zafferano, pictat în forme și culori tonifiante. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești si farfuriuțe cafea Zafferano Blue

˗ Set Berger Duo Bouquet Parfume Cube 80ml + lumânare parfumată 80g Fraîcheur d'Eucalyptus

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue

https://www.sensodays.ro/set-cadou-coffe-break-zafferano-blue.html


Ambianța Cube Orange
Preț: 99,9 lei (fără TVA)

for One

Cod: CC-0005

X-mas aroma

Un parfum ce te poartă direct spre sufletul sărbătorilor de iarnă cu miros intens de scorțisoară. 

Prospețimea fructelor citrice combinată cu căldura condimentelor și fructelor confiate, încalzite de o notă de chihlimbar 

și mosc alb, relaxează și trezește amintiri.

Pachetul este format din:

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Orange de Cannelle 125ml

˗ Card parfumat Max Benjamin Provence Festival Des Citrons 

Ambalat într-o pungă de cadou Maison Berger. 

Timp de difuzare: +/- 4 săptămâni. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-cube-orange.html


Ambianța Cube Jasmin
Cod: CC-0006

Duo

Preț: 99,9 lei (fără TVA)

Jasmine Precieux

Un parfum excepțional, pentru o atmosferă florală și exotică. Simbol al eleganței, floarea de Iasomie este pusă în valoare 

de combinația rafinată dintre aceasta și exotismul florilor Ylang-ylang. Aroma pudrată de garoafă și energia vibrantă a 

bujorului sunt puse în valoare de tonurile fructate de piersică și flori de portocal. .

Pachetul este format din:

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Jasmin Precieux 125ml

˗ Card parfumat Max Benjamin Classic Cassis & White Jasmine 

Ambalat într-o pungă de cadou Maison Berger. 

Timp de difuzare: +/- 4 săptămâni. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-cube-jasmin.html


Ambianța Cube Orient
Preț: 99,9 lei (fără TVA)

for One

Cod: CC-0007

Stelele Orientului

Un cer plin cu stele scânteietoare deasupra Orientului. O călătorie către tărâmuri depărtate. Notele orientale asociate cu 

fructe de pădure și bergamotă, conferă acestui parfum un caracter unic, opulent și strălucitor. Scânteia primei întalniri, 

senzualitatea primelor nopți, se regăsesc în aromele pline de vanilie, chihlimbar și patchouli. . .

Pachetul este format din:

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Etoile d'Orient 125ml

˗ Card parfumat Max Benjamin Classic Mimosa & Sweet Amber

Ambalat într-o pungă de cadou Maison Berger. 

Timp de difuzare: +/- 4 săptămâni. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-cube-orient.html


Ambianța Cube Mauritius
Cod: CC-0008

Duo

Preț: 99,9 lei (fără TVA)

Atingerea Ocenului 

O aromă proaspătă, care amintește de plaja cu nisip alb și parfumul său proaspăt și cristalin. 

O evocare estivală in mijlocul iernii. O potecă ce te poartă spre cele mai frumoase plaje ale Oceanului. Briza proaspătă a 

oceanului, valurile clare ce se sparg în trunchiul de copac uscat, rămas pe nisipul alb

Pachetul este format din:

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Bois d'Eau 125ml

˗ Card parfumat Max Benjamin Classic Ocean Islands Mauritius 

Ambalat într-o pungă de cadou Maison Berger. 

Timp de difuzare: +/- 4 săptămâni. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-cube-mauritius.html


Ambianța Duo Lolita
Preț: 124,9 lei (fără TVA)

Duo

Cod: CC-0003

X-mas Lolita Lempicka Elegant

Poezia și frumusețea în forma sa cea mai simplă, un moment de har absolut, propus de Maison Berger Paris și Lolita 

Lempicka. 

Această mică bijuterie olfactivă aduce în prim plan notele proaspete de anason stelat și mișcarea frunzelor de iederă 

urmate de buchetul florilor de cireș, cu tușa elegantă a violetelor și delicatețea florilor de iris. 

Senzualitatea parfumului este dată de boabele de tonka, de notele lemnoase, iar notele florale și caramelul îl fac și mai 

apetisant. 

Pachetul este format din:

- Set Berger Duo Lolita Lempicka Bouquet Parfume 80ml + lumânare parfumată 80g 

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

Parfum garantat fără coloranți.

Mini difuzorul de parfum cameră are o durată de difuzie a parfumului de 27 zile, iar mini lumânarea parfumată are un timp de ardere +/-

15 ore

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-duo-lolita.html


Ambianța Duo Lempika parme
Cod: CC-0004

Duo

Preț: 124,9 lei (fără TVA)

X-mas Lolita Lempika Parme

Lolita Lempika a îmbrăcat în poezie, reflexii violet, pete de aur, frunze de iederă și libelule parfumul Maison Berger, 

pentru o ambianță de Crăciun unică și captivantă. O sticlă elegantă, o figură zveltă de un violet pal, încununată cu un inel 

de aur, lucrat fin, care lasă să scape ușor 6 pui de salcie naturală. 

Senzualitatea parfumului este dată de boabele de tonka, de notele lemnoase, iar notele florale și caramelul îl fac și mai 

apetisant. 

Pachetul este format din:

- Set Berger Duo Lolita Lempicka Blue Difuzor Bouquet Parfume 80ml + lumânare parfumată 80g 

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

Parfum garantat fără coloranți.

Mini difuzorul de parfum cameră are o durată de difuzie a parfumului de 27 zile, iar mini lumânarea parfumată are un timp de ardere +/-

15 ore

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-duo-lolita-lempika-parme.html


Ambianța Duo Eucalyptus
Preț: 99,9 lei (fără TVA)

Duo

Cod: CC-0001

Prospețimea Naturii

Noua reinterpretare a casei de parfumuri Maison Berger, te poartă direct în inima naturii. 

Poți vedea siluetele copacilor parfumați, poți auzi în depărtare un torent, poți mirosi natura verde, plină de energie 

revitalizantă … 

Notele de vârf citrice ale parfumului denotă prospețime verde, energie, dinamism și efervescență. Eucaliptul face un pas 

suplimentar către promisiunea unei prospețimi infinite prin adăugarea la paleta parfumului aroma câmpurilor de lavandă 

și a notelor oceanice. Iar la final, toată această compoziție revigorantă și luminoasă, adaugă o ușoară tușa masculină, prin 

așezarea pe un fundal de mușchi si miros de lemn. 

Pachetul este format din:

- Set Berger Duo Bouquet Parfume Cube 80ml + lumânare parfumată 80g Fraîcheur d'Eucalyptus

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

Parfum garantat fără coloranți.

Mini difuzorul de parfum cameră are o durată de difuzie a parfumului de 27 zile, iar mini lumânarea parfumată are un timp de ardere +/-

15 ore

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-duo-eucalyptus.html


Ambianța Duo Purity
Cod: CC-0002

Duo

Preț: 124,9 lei (fără TVA)

Efervescența Sărbătorilor

O cupă efervescentă, parfumul unei sărbatori alături de prieteni, aerul festiv sunt esența parfumului Exquisite Sparkle. 

Acest parfum este despre bule care ne fac sărbatorile fericite, vinuri spumante, puritate rafinată, viața ca un vis. . . 

Totul începe cu strălucirea revigorantă a tonurilor de grapefruit; apoi vine eleganța buchetului de flori nobile și la sfârșit 

bucuria și încântarea unui fond fructat. Acest parfum este ilustrarea perfectă a unui sentiment de sărbătoare. Este râsul 

unei bucurii împărtășite, este melodia unei fericiri parfumate, a unui Crăciun care se sărbătorește cu eleganță și o notă de 

exuberanță. 

Pachetul este format din:

- Set Berger Duo Etincelle Bouquet Parfume Cube Grise 80ml + lumânare parfumată 80g Exquisite Sparkle 

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

Parfum garantat fără coloranți.

Mini difuzorul de parfum cameră are o durată de difuzie a parfumului de 27 zile, iar mini lumânarea parfumată are un timp de ardere +/-

15 ore

https://www.sensodays.ro/set-cadou-ambianta-duo-purity.html


For Friends Cinnamon
Cod: CC-0023

For Friends

Preț: 395,9 lei (fără TVA)

X-mas for Her

Finețea porțelanului englezesc marca LSA, în culori delicate se potrivește fragilității feminine puse în valoare de 

parfumul floral cu note de iederă ale parfumului special creat de marea casă de parfumuri franțuzești Lolita Lempicka. 

Mica decorațiune Villeroy & Boch în culori vesele pictate pe porțelanul premium, adaugă bucurie și eleganță 

momentului. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești si farfuriuțe cafea LSA International Sorbet Cinnamon 0.1 litri

˗ Set Berger Duo Lolita Lempicka Blue Bouquet Parfume 80ml + lumânare parfumată 80g 

˗ Decoratiune brad Villeroy & Boch My Christmas Tree Bell Reindeers 7cm 

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Pearl Red. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-cinnamon.html


For Friends Whisky Arran
Cod: CC-0024

For Friends

Preț: 459,9 lei (fără TVA)

X-mas for Him 

LSA reușește să realizeze din sticlă suflată artizanal, un cadou masculin deosebit. 

Paharele în proporții atent echilibrate, cu o bază masivă și rotunjită, așezate pe un suport elegant din lemn de nuc sunt în 

perfectă rezonanță cu maturarea celui mai fin single malt învechit în butoaie de lemn. 

Aromele spumoase de șampanie, grepfruit și mosc atent combinate de parfumierii Maison Berger, vin să energizeze și 

înveselească atmosfera alături de porțelanul fin pictat de la Villeroy&Boch. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare LSA International Whisky Arran 250ml cu suport lemn nuc

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Exquisite Sparkle 125ml 

˗ Decorațiune brad Villeroy & Boch My Christmas Tree Bell Teddies 7cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-whisky-arran.html


For Friends Dancing
Cod: CC-0025

For Friends

Preț: 217,9 lei (fără TVA)

Whisky with friends

Există un moment de tihnă în mijlocul petrecerii când te așezi și savurezi gustul momentului. 

Paharul "dancing tumbler" din cristal clar de tritan de la Zwiesel, într-un design unic, ce susține aromele și le lasă să se 

dezvolte treptat surprinde atât prin forma cât și prin versatilitate. 

Lasă-te sedus de aromele sărbatorii din pachetul special creat de casa de parfumuri Maison Berger pentru o atmosferă 

deosebită. . . 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare Schott Zwiesel Bar Special Dancing Tumbler 396ml

˗ Set Berger Duo Etincelle Bouquet Parfume Cube Grise 80ml + lumânare parfumată 80g Exquisite Sparkle

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-dancing.html


For Friends Red Wine
Cod: CC-0026

For Friends

Preț: 299,9 lei (fără TVA)

Nostalgia soarelui ce îmbracă dealurile Italiei în culori strălucitoare.

Parfum de lamâie siciliană, rodie și lavandă toscană cu note revigorante de ulei de rozamarin. 

Lumânarea Max Benjamin creează ambianța necesară degustării unei sticle de vin roșu. 

Pentru iubitorii de călătorii ce apreciază un Chianti. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare vin roșu Schott Zwiesel Elegance 506ml

˗ Lumânare parfumată Max Benjamin Classic Dodici 190g

˗ Set odorizant mașină Berger Anti-Tabac + rezervă ceramică

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue.

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-red-wine.html


For Friends Prosecco
Cod: CC-0027

For Friends

Preț: 293,9 lei (fără TVA)

Insulele Oceanului Indian sunt printre cele mai frumoase și mai uluitoare din lume. 

Plajele lungi cu nisip alb, grădinile cu flori de portocal, pești tropicali și fructe exotice. 

De sărbători, alături de prieteni, la un pahar de prosecco planifică urmatoarea vacanță. 

Parfumul unic - creație a celor de la Max Benjamin, te inspiră și îți fac alegerea mai ușoară. 

Ce zici de Mauritius?.

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie Schott Zwiesel Elegance 228ml

˗ Difuzor parfum Max Benjamin Ocean Islands Mauritius 150ml

˗ Card parfumat Max Benjamin Ocean Islands Mauritius

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Pearl Red

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-prosecco.html


For Friends Moya Champagne
Cod: CC-0028

For Friends

Preț: 419,9 lei (fără TVA)

Liniile drepte, moderne, metropolitane dar totuși lucrate tradițional, prin suflare manuală a paharelor de 

șampanie Moya - LSA fac întâlnirile efervescente. 

Ambianța de Crăciun unică și captivantă este amplificată de unul dintre iconurile parfumeriei franceze, Lolita Lempicka. 

Creația ei, o figură zveltă violet, încununată cu un inel de aur, lucrat fin, îmbracă în parfum de pachouli, trandafir, mur cu 

note înalte de frunze de iederă întreaga atmosferă. Poți purta peste tot parfumul serilor petrecute cu prietenele, în mașină,

în geanta, acasă. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie LSA International Moya 170ml

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Decouverte Lolita Lempicka Mauve

˗ Set odorizant mașină Berger Lolita Lempicka - Or satiné 

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Pearl Red. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-for-friends-moya-champagne.html


Just Xmas Morning Coffee Mrs Santa
Cod: CC-0029

Just Xmas

Preț: 175,9 lei (fără TVA)

Cafeaua din dimineața Crăciunului. 

Colecția Villeroy & Boch cu jucării pictate face concurență serioasă pachetelor de sub brad. Simți atmosfera învaluită de 

aromele orientale bogate, cu note florale de bergamotă, mandarină și un strop de nucă de cocos, pe un așternut de fructe 

de pădure, piersici și iasomie. Finalul gurmand vine cu vanilie, ambra și patchouli. Câteva minute de răsfăț cu tine însuți, 

înainte de trezirea celorlalți din casă.

Pachetul este format din:

˗ Cană Villeroy & Boch Toy's Delight Mr & Mrs Santa 0. 44 litri

˗ Suport farfurii Sander Gobelins Around the Tree 32x48cm, 40 Original

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Etoile d'Orient 125ml

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-just-xmas-morning-coffee-mrs-santa.html


Just Xmas Morning Coffee Mr Santa
Cod: CC-0030

Just Xmas

Preț: 225,9 lei (fără TVA)

Câteva minute după trezirea tuturor în dimineața Crăciunului. 

Cana Villeroy & Boch te îmbie cu ciocolată caldă, așezată cu grijă de cei dragi pe un suport de farfurii festiv. Aroma de 

vanilie încă persistă… Iar tu trebuie sa recuperezi un oaspete întarziat… Din fericire, odorizantul auto Berger creează 

aceeași atmosferă festivă și în mașină și îți prelungește starea de bine. . . Călătorie placută!

.

Pachetul este format din:

˗ Cană Villeroy & Boch Toy's Delight Mr & Mrs Santa 0. 44 litri

˗ Suport farfurii Sander Gobelins X-mas Presents 32x48cm, 40 Original

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Exquisite Sparkle 125ml

˗ Set odorizant mașină Berger Exquisite Sparkle + rezervă ceramică

Ambalate într-o pungă de cadou Villeroy & Boch Brindille. 

. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-just-xmas-morning-coffee-mr-santa.html


Just Xmas Around the Tree
Cod: CC-0031

Just Xmas

Preț: 335,9 lei (fără TVA)

Oare ce cadouri sunt pregătite sub brad?

Acel moment când se adună toți în jurul bradului superb decorat cu porțelanuri pictate vesel de la Villeroy & Boch, 

savurând o cafea bună din ceșcuțe elegante, din porțelanuri fine pictate manual de la LSA. 

Maison Berger are grijă ca aroma Crăciunului să fie prezentă peste tot, începand cu note de scorțisoară, ghimbir și 

portocală. 

Amintiri de nucșoară și boabe de tonka cu o bază de vanilie, nucă de cocos și mosc. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești și farfuriuțe cafea LSA International Sorbet Melon 0.1 litri

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Parfume Cube Orange de Cannelle 125ml

˗ Set 2 suporturi farfurii Sander Gobelins Around the Tree 32x48cm, 40 Original

˗ Decorațiune brad Villeroy & Boch My Christmas Tree Bell Santa 8. 5cm

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-just-xmas-around-the-tree.html


Just Xmas Duo Presents
Cod: CC-0032

Just Xmas

Preț: 251,9 lei (fără TVA)

Romantic în doi!

Parfumuri franțuzești de la Maison Berger pe care le ai oriunde cu tine. Un difuzor de parfum de cameră în living, o 

lumânare parfumată romantică, un difuzor de parfum elegant pentru mașină, chiar și un disc ceramic parfumat pentru 

poșetă. Cu ajutorul lor poți să creezi oricând momente festive, pline de bucurie. 

.

Pachetul este format din:

˗ Set Berger Duo Etincelle Bouquet Parfume Cube Grise 80ml + lumânare parfumată 80g Exquisite Sparkle

˗ Set 2 suporturi farfurii Sander Gobelins X-mas Presents 32x48cm, 40 Original

˗ Set odorizant mașină Berger Vent d'Ocean + rezervă ceramică

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalat într-o pungă mare de cadou Maison Berger. 

.

https://www.sensodays.ro/set-cadou-just-xmas-duo-presents.html


Premium Xmas for Her
Cod: CC-0033

Premium

Preț: 588,9 lei (fără TVA)

Totul pentru ea!

Un roz dulce și fondant pictat manual pe un set de două ceșcuțe de cafea elegante din porțelan premium de la LSA. 

Mirosul pamântului dupa ploaie cu o bază de ambră, mosc alb și boabe de tonka combinat cu lavandă, mirt și smochine. 

O călătorie în trecut în imperiul Aztec prin intermediul unui parfum original Max Benjamin, inspirat din natură. 

O aventură a aromelor într-un recipient din porțelan alb cu decor auriu pictat manual. 

Veselia sărbătorilor vine de la decorațiunile din porțelan Villeroy & Boch și țesăturile retro-chic de la Sander. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 cești și farfuriuțe cafea LSA International Sorbet Rose 0.1 litri 

˗ Suport farfurii Sander Gobelins X-mas Presents 32x48cm, 40 Original

˗ Difuzor parfum Max Benjamin Voyage - Ancient Americas Aztec Rain 150ml

˗ Decorațiune brad Villeroy & Boch Toy’s Delight Decoration Ball 6cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Pearl Red. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-premium-xmas-for-her.html


Premium Xmas Lolita mood
Cod: CC-0034

Premium

Preț: 485,9 lei (fără TVA)

Talent, romantism și rafinament... 

Odă adusă feminității, o poveste de Crăciun delicată și feerică. 

Pentru prima dată, un parfum de corp a fost transpus perfect într-un parfum de casă, ce pastrează toata delicatețea, 

senzualitatea și feminitatea acelui "My First Perfume"" Lolita Lempicka. 

O serie exclusivă și absolut magică. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare șampanie LSA International Moya 170ml

˗ Suport farfurii Sander Gobelins Around the Tree 32x48cm, 40 Original

˗ Difuzor parfum cameră Berger Bouquet Premium Lolita Lempicka Transparent

˗ Set odorizant mașină Berger Lolita Lempicka - Or satiné

˗ Disc ceramic parfumat Berger Lolita Lempicka

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox Large, închidere magnetică și fundiță, Black. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-premium-xmas-lolita-mood.html


Premium Xmas for Him
Cod: CC-0035

Premium

Preț: 385,9 lei (fără TVA)

Cristaluri fine și parfumuri nobile, masculine. 

Sensa de la Schott Zwiesel simplifică experiența vinului printr-o abordare modernă și inovatoare, fiecare formă de pahar 

se potrivește cu un anumit stil sau aromă de vin. 

Paharele Light & Fresh au o formă specială pentru a stimula aroma vinurilor proaspete, acidulate și pline de surpize cât și 

a vinurilor spumante. De aceea sunt perfecte pentru vinuri albe: Riesling, Mueller-Thurgau sau Elbling și pentru vinuri 

roșii: Trollinger, Portugieser sau Vernatsch. 

Un parfum revigorant și luminos, cu note de rozmarin, lamâie și măghiran, subliniat de note subtile de lavandă. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare vin Schott Zwiesel Sensa Light & Fresh 363ml

˗ Suport farfurii Sander Gobelins X-mas Presents 32x48cm, 40 Original

˗ Lumânare parfumată Max Benjamin Classic Dodici 190g

˗ Set odorizant mașină Berger Relaxing Escapade + rezervă ceramică Soleil Divin

˗ Decorațiune brad Villeroy & Boch Toy’s Delight Decoration Bell 7cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-premium-xmas-for-him.html


Premium Xmas Happy Shots
Cod: CC-0036

Premium

Preț: 449,9 lei (fără TVA)

O atmosferă veselă și plină de viață. 

Parfum proaspăt de măr și pepene cu fațete solare liniștite de note delicate de ambră. 

Uleiuri esențiale de eugenol ce accentuează efectul tonifiant, îmbunatățește moralul, eliberează energiile blocate și 

stimulează facultățile intelectuale. 

Pahare speciale cu forme moderne și elegante cu o calitate durabilă. Sticlă suflată manual pentru experiențe unice. 

Pachetul este format din:

˗ Set 2 pahare LSA International Moya Liqueur 50ml

˗ Suport farfurii Sander Gobelins Around the Tree 32x48cm, 40 Original

˗ Difuzor parfum cameră Berger Aroma Happy Fraicheur Aquatique 180ml

˗ Lumânare parfumată Berger Aroma Happy Fraicheur Aquatique 180g

˗ Set odorizant mașină Berger Aroma Happy Fraicheur Aquatique + rezervă ceramică

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox Large, închidere magnetică și fundiță, Black. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-premium-xmas-happy-shots.html


Exclusiv for Her Montegrappa
Cod: CC-0037

Exclusiv

Preț: 999,9 lei (fără TVA)

O poveste de Crăciun, delicată și visătoare. 

Reflexe violet, transparente, atingeri de aur, frunze de iederă, libelule și un parfum unic Lolita Lempicka. 

Pragmatism și rafinament, sofisticat și echilibrat într-un instrument de scris fin, ce creează armonie și compatibilitate 

între ideile celui ce scrie și hârtia care găzduiește aceste gânduri. 

Note proaspete de anason stelat și o promisiune lacomă cu buchet oriental, carnal. 

Pachetul este format din:

˗ Roller Montegrappa Armonia

˗ Set lampă catalitică cu parfum Berger Premium Lolita Lempicka Mauve

˗ Lumânare parfumată Berger Lolita Lempicka Mauve 210g

˗ Decoratiune Villeroy & Boch Annual Christmas Edition Ball 7cm

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox XL Deep, închidere magnetică, Black. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-exclusiv-for-her-montegrappa.html


Exclusiv Sparkling Montegrappa
Cod: CC-0038

Exclusiv

Preț: 1255 lei (fără TVA)

Strălucire rafinată pentru ocazii speciale. 

O invitație la o escapadă relaxantă.

Curbe grafice și poetice cu motive elegante și feminine inspirate din forma diamantelor prețioase, cu margini rotunjite ce 

inspiră viață și armonie. 

Pachetul este format din:

˗ Pix Montegrappa Elmo-X

˗ Set 2 pahare șampanie LSA International Space 240ml Platinum

˗ Decorațiune Villeroy & Boch Annual Christmas Edition Bell 7cm

˗ Lumânare parfumată Berger Resonance Relaxing Escapade Soleil Divin 240g

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox XL Deep, închidere magnetică, Black. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-exclusiv-sparkling-montegrappa.html


Exclusiv for Him Montegrappa
Cod: CC-0039

Exclusiv

Preț: 799 lei (fără TVA)

Clasicul masculin elegant și nobil. 

Măiestrie și stil original italian pentru o scriere superioară. 

Sticlă suflată și finisată manual cu forme și proporții perfect echilibrate. 

Suport elegant din lemn de nuc în perfectă rezonanță cu maturarea celui mai fin single malt învechit în butoaie de lemn! 

Parfum cu note de lamâie siciliană, măghiran și un accent de lavandă. 

Pachetul este format din:

˗ Roller Montegrappa Armonia

˗ Set 2 pahare LSA International Whisky Arran 250ml cu suport lemn nuc

˗ Set 2 carduri parfumate Max Benjamin Classic Dodici

˗ Set odorizant mașină Max Benjamin cu rezerva Dodici

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Navy Blue. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-exclusiv-for-him-montegrappa.html


Exclusiv Energy Montegrappa
Cod: CC-0040

Exclusiv

Preț: 1111 lei (fără TVA)

Un zbor de fluturi într-un val de mosc - simplitate elegantă bazată pe tradiție și valoare. 

Mirosul este într-o strânsă legătură cu sentimentele și memoria emoțională. 

Parfumurile ne pot transpune în timp, pentru a retrăi vechi amintiri și au capacitatea unică de a provoca raspunsuri 

emoționale. 

Uleiurile esentiale accentuează efectul pozitiv, revigorant și tonic, îmbunătățesc concentrarea și creativitatea. 

Pachetul este format din:

˗ Pix Montegrappa Elmo-X

˗ Difuzor parfum Max Benjamin Voyage - Ancient Americas Inca Sun 150ml

˗ Lumânare parfumată Berger Aroma Energy Zestes Toniques 180g

˗ Set odorizant mașină Berger Aroma Energy Zestes toniques + rezervă ceramică

Ambalate într-o cutie cadou FoldaBox A4 Deep, închidere magnetică și fundiță, Pearl Red. 

https://www.sensodays.ro/set-cadou-exclusiv-energy-montegrappa.html


Dacă doriți o selecție personalizată de produse pentru un altfel de cadou, putem 

alege împreună din colecțiile și brandurile din portofoliu. Alegeți cutia cadou care vă place: 

„Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiţi.” - Blaise Pascal

Cutie cadou Large Black Cutie cadou Large Red Cutie cadou A4 Deep Cooper

Cutie cadou A4 Deep Navy Cutie cadou A4 Deep Red Cutie cadou XL Deep Black
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