
L I V E  I N  A I R  Y O U  L O V E



you loveLive in air 

Desde o seu nascimento, a missão da lampe berger 
é melhorar a qualidade do ar interior. Criada em 1898 
para sanear os quartos dos hospitais, a lampe berger 
contribui actualmente para um «ar novo» e cria um 
universo onde os odores desagradáveis são eliminados 
dando lugar a ambientes delicadamente perfumados.

Graças ao seu inédito sistema de difusão, a 
catálise, a lampe berger oferece um ar mais limpo e 
perfumado no lar proporcionando desta forma, ainda 
mais bem-estar.

As Essenciais : Eficazes, Puras e Simples

O melhor meio de descobrir a eficácia e o universo 
da lampe berger.

O indispensável: O Neutro Essencial

O Neutro destina-se a todos aqueles que procuram 
acima de tudo o prazer de viver num ar desprovido 
de odores indesejáveis, tais como os odores de 
cozinha e de tabaco,O Neutro Essencial ajuda a 
desodorizar o ar sem o perfumar.
O Neutro associado a uma das fragrâncias da 
lampe berger permite regular a intensidade da mesma.

Um ar mais puro e perfumado no lar

   Desodoriza
O seu processo catalítico elimina os odores desagradáveis.

   Perfuma
O seu sistema de difusão proporciona a melhor qualidade de 
perfumes de interiores.

   Decora a casa.

Uma tecnologia única para um resultado inigualável

O sistema de difusão lampe berger, graças ao seu queimador 
Air Pur System 3C®, destroi verdadeiramente as moléculas 
responsáveis pelos odores indesejáveis : o ar fica assim mais limpo.

Esta inovação patenteada permite igualmente uma difusão 
extremamente fina e qualitativa dos perfumes para a casa da 
lampe berger: uma difusão de perfume rápida, homogénea e 
duradoura.



Em torno da Lampe Berger criou-se uma 
belíssima história de fragrâncias e perfumes 
de interior, onde a perícia e a criatividade se 
reflectem em oito famílias olfactivas.

inspirada na natureza, em boas lembranças 
ou em viagens, toda a colecção das trinta 
fragrâncias vêm perfumar e tornar o ar,  
num ar mais puro. A colecção lampe berger 
convida-nos ao prazer de compartilhar  
o bem-estar da vida quotidiana.

2 tamanhos disponiveis
em toda a gama :  
500 ml e 1L.

lampe b erger
Per fumador de In ter iores



Les Parfums de Maison

rêves de Fleurs – Florais
São aromas que nos levam a sonhar com um jardim 
onde nascem as rainhas das fragrâncias...

Chant de Lavande
O perfume florido, as notas frescas de alfazema e as notas 
levemente canforadas para um efeito tónico e estimulante.

Si la Rose…
Voluptuosas e delicadas, uma homenagem à rainha das 
flores da perfumaria.

Jasmin Royal
uma sumptuosa composição floral, sedutora e delicada onde 
se harmonizam as notas polvilhadas e frutadas do jasmim.

Clochettes de Mai
uma única flor deliciosa com notas frescas e vegetais que 
inclui toda a doçura dos rebentos dos lírios-do-vale. 

Lilas en Fleurs
um ramo de lilases delicado e sofisticado no orvalho matinal. 
uma composição doce, natural e florida com notas sensuais 
de ambretas brancas.

Tendre Freesia
uma fragrância luminosa e vibrante, notas floridas e quase frutadas de 
frésias a florirem. 

Fleur d’Oranger
Notas quentes e conviviais, caracterizam as múltiplas facetas desta
irresistível flor branca, aliando à frescura verde, as notas doces e quentes.

Orchidée sauvage
Todo o calor de um perfume floral, exprimido nesta evocação elegante e 
rara de uma orquídea majestosa e opulenta. um perfume generoso que é 
ao mesmo tempo, florido e suave, composto por notas frescas com um 
coração de flores brancas e notas de fundo suaves e quentes. 

Eclat d’Iris
uma verdadeira homenagem às várias facetas desta flor majestosa, Eclat 
d’iris exprime com modernidade toda a riqueza desta flor que alia notas 
refrescantes, floridas e arborizadas. 

rêves de Fruits – Frutados
Fragrâncias alegres e divertidas de magníficos aromas verdes, 
sabores exóticos e doces sanzonais.

Cœur de Pamplemousse
um perfume vibrante extraído do coração da toranja da Flórida. uma 
explosão de bom humor! 

Pomme du Verger
uma fragrância frutada que evoca as várias facetas da maçã, as notas 
verdes simultaneamente vibrantes e suculentas. 

Sous le Figuier
inspire e descubra as várias facetas da figueira desde o aroma das folhas 
da figueira ao centro do seu fruto maduro.



Les Parfums de Maison

rêves de Fraîcheur – Tónicos
Brisas marítimas, fragrâncias salgadas, chuvas 
quentes... compõem uma ode à natureza.

Fraîcheur d’Eucalyptus
uma fragrância revigorante que possui a força estimulante 
do eucalipto, notas aromáticas e um fundo de notas 
arborizadas misturadas com ambretas brancas.

L’instant Thé
uma harmonia delicada de frescura, folhas vivificantes de 
«Chá verde», notas de citrinos, verdes e de ambretas.

Herbes Folles
Fresco e natural com muitas tonalidades de verde com 
a doçura dos rebentos e o vigor dos troncos e das ervas 
delicadas expostas ao vento.

Mer d’Iroise
uma nota marinha por excelência levemente iodada. uma 
fragrância fresca e vivificante intensificada pelas notas dos 
sândalos, cedros e dos patchoulis.

Rêveries d’Absinthe
um perfume fresco e verde que oferece todos os cheiros 
aromáticos do Sul da França. uma união audaciosa entre o 
absinto e o anis-estrelado, entre as notas florais de violetas 
e de frésias vivificadas por um fundo sensual de ambretas 
brancas.

Vent d’Océan
um cocktail vivificante e frutado que inclui a frescura e exotismo 
da toranja num fundo de notas arborizadas e calorosas.

Feuille de Menthe
um perfume fresco dominado pelo aroma arrebatador e 
vivificante das folhas de menta que é libertado quando são 
esfregadas entre os dedos.

Pluie d’Eté
A frescura da rosa numa manhã de verão, um perfume 
fresco, delicado, e cristalino, onde as notas do eucalipto e 

da folhagem se juntam não só às notas florais e primaveris como também 
às notas quentes do âmbar e do patchouli.

Eveil végétal
uma verdadeira homenagem à natureza e à exuberância vegetal, este 
perfume fresco e verde leva-nos para o coração da floresta. 

Zeste de Verveine
redescubra todo o fulgor da verbena com esta fragrância concebida como 
uma sinfonia de frescura

rêves de Pureté – Puros
Abrem uma janela para a simplicidade absoluta, são uma 
inspiração de frescura, pureza e ligeireza.

Caresse de Coton
um perfume leve, um aroma familiar de pureza concebido com notas 
frescas do sabão de Marselha e de bergamota que se unem às notas 
aromáticas de alfazema e do pinheiro.

Les Fonctionnels – Os Funcionais
Neutro Essencial
Essencial em todos os lares, desodoriza sem perfumar e pode ser 
diluído permitindo assim, regular a intensidade do perfume para o lar. 
utilizado entre dois perfumes, optimiza o funcionamento do queimador 
Air Pur System 3C®, limpa-o e prolonga o tempo de vida.

Perfume Anti-Mosquito «Absolu de Vanille» e Perfume Anti-
Mosquito «Vent d’Océan»
Descubra um ritual simples associando o modo de difusão único da 
Lampe Berger a uma fórmula insecticida eficaz para uma eliminação de 
longa duração dos mosquitos. Este perfume «Anti-mosquitos» concede 
ainda mais prazer uma vez que contém as fragrâncias «Baunilha absoluta» 
para um ambiente apetecível e caloroso e «Brisa do oceano» para um 
ambiente fresco e leve.

Anti-bactérien
Este perfume permite eliminar até 90% dos microrganismos presentes no ar 
de uma divisão fechada (teste efectuado após 20 minutos de difusão numa 
divisão de 40m²).



Les Parfums de Maison

rêves d’Orient – Orientais
As notas orientais, quentes e opulentas revelam 
fragrâncias de icenso, mirra e âmbar.

Splendeur du Népal
É um pouco da alma do Oriente que se revela com as notas 
de sândalos e cedros para criar uma fragrância oriental 
arborizada que cria uma atmosfera calorosa, calma e 
voluptuosa.

Cèdre du Liban
um perfume vivo e natural onde as notas dos ciprestes e 
dos cedros são realçadas pela frescura dos citrinos.

Poussière d’Ambre
Esta fragrância sensual liberta uma doçura numa leve nota 
de rosas que oferece um centro formado por lírios-do-vale e 
baunilha deixando de seguida, uma expressão cativante de 
um fundo de âmbar e de patchouli.

Teck de Bornéo
um perfume arborizado, exótico, doce e caloroso, uma 
composição rica e complexa com todos os eflúvios dos 
países orientais. uma nota seca de cedros que se mistura 
com as notas de especiarias da noz-moscada e cominho 
vivificadas pelo âmbar. 

Bois d’Orient
um perfume sensual que une a magia das especiarias à 
subtileza das essências arborizadas secas ao sol.

Esprit de Patchouli
um verdadeiro convite ao conforto, bem-estar e à 
meditação. As notas doces e quentes exaladas pelos 
aromas de baunilha e do âmbar envolvem o pachouli.

Musc Blanc
uma fragrância doce e aveludada composta por notas de 
«musc blanc» que se separam da flor de laranjeira, por notas 
florais do jasmin e do ylang-ylang, e no fundo com notas de 
tom amadeirado e quente do patchouli e do vétiver.

rêves Gourmands – Doces
Aromas que se respiram com prazer, ora de cheiro a 
bolo, a creme, a baunilha, a recordações de guloseimas 
da nossa infância... cheiro a madalenas, a doces...

Poire Grand-Mère
um delicioso perfume de pêras envolvido por notas de 
baunilha e de canela. A sensação apetecível de uma pêra 
quente acabada de sair do forno.

Orange de Cannelle
A frescura dos citrinos, o calor das especiarias e das frutas 
cristalizadas vivificados por uma nota de âmbar e ambretas 
brancas sensuais.

Absolu de Vanille
um cocktail de notas apetecíveis: toda a riqueza  
de uma vagem de baunilha recentemente cortada,  
notas doces e açucaradas de rum e anis-estrelado,  
um centro apetecível (vagens de baunilha de Bourbon)  
e finalmente, um fundo achocolatado e amendoado 
(semente de cacau e fava-de-tronca).



Les Parfums de Maison

rêves d’Exception
Perfumes inesquecíveis, concebidos por mestres da 
perfumaria a partir de essências de qualidade extrema. 
Tratam-se de perfumes que deixam no ar emoções,  
que se distinguem dos demais dadas as suas 
caracteristicas únicas.

Kashmir
uma criação de Emmanuelle Julliart - um arborizado 
polvilhado onde as notas de madeiras preciosas são 
adornadas com rosas, jasmim e ylang ylang e abrem-se ao 
infinito nos aromas raros de sândalos e cedros.

Diego
uma criação de Gilbert Apollon - um arborizado caloroso, 
sensual e elegante com notas de laranjas e de alfazema 
realçadas por tonalidades delicadas de especiarias e 
cabedal.

Ella
uma criação de Gilbert Apollon - um floral voluptuoso 
que mistura as notas dos citrinos, as notas sedutoras de 
pêssegos e de jasmim polvilhadas com ambretas e baunilha.

Horis
uma criação de Alain Allione - um florado de frutos 
conhecido pelo seu contraste que associa as rosas 
voluptuosas e as especiarias calorosas às madeiras 
generosas.

Sacha
uma criação de Alain Allione – um arborizado do vetiver, 
uma subtileza extrema de uma frescura da casca de citrinos 
vivificada pelos aromas nobres das especiarias do sândalo e 
do almíscar que deixam um rasto bastante distinto.

Solal
uma criação de Philippe Colet - um floral de especiarias 
onde o encanto da magnólia é ornamentado por lírios-do-
vale e íris envolvido em notas de ambretas e sândalos.

Tara
uma criação de Frédérique Lecoeur - um floral envolvente 
pleno de laranjas doces e alfazema revestido pelo calor de 
madeiras secas e de ambretas brancas. 



Para difundir estas fragrâncias, a colecção 
lampe berger foi concebida para ser 
deliberadamente vasta. 
uma variedade de estilos, cores e materiais…

uma gama de lamparinas que se adapta a 
todos os interiores, as quais representam 
uma diversidade de culturas. São objectos 
incontornáveis para a decoração da casa.

O Espírito Clássico, o Estilo Étnico, o Estilo 
Colorido, o Estilo Design e as Edições de Arte 
ou simplesmente as «Essenciais», cada um com 
a sua Lampe Berger tão bela como útil para 
exalar no lar um ar mais puro delicadamente 
perfumado.

lampe b erger
decora o lar
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Acender uma Lampe Berger é oferecer-se um momento 
de prazer, um verdadeiro ritual de bem-estar.

Bem-estar e prazer
Para garantir o seu bem-estar, os produtos lampe berger obedecem a uma 
carta de qualidade extremamente estrita. A marca lampe berger possui a 
certificação internacional iSO 9001*.

Perfumes naturais ou sintéticos?
Para conceber as suas criações, os mestres perfumistas possuem 
centenas de ingredientes de origem natural ou sintética. Os perfumes 
sintéticos enriquecem a paleta dos perfumistas com ingredientes 
duradouros e seguros e a sua associação aos ingredientes naturais 
permitem desta forma, a criação de perfumes de grande carácter. Na 
verdade, eles podem substituir as matérias-primas que se tornaram raras 
ou que constituem por vezes, um risco à saúde.
Para criar os Perfumes para o Lar modernos e de elevada qualidade 
olfactiva, a LAMPE BErGEr utiliza perfumes naturais e sintéticos.

Os ingredientes que são utilizados nos Perfumes para o Lar são 
submetidos a normas internas específicas mais estritas do que as exigidas 
pelas farmacopeias europeias e americanas e pela iFrA (Associação 
internacional das Matérias-Primas para a Perfumaria).
A LAMPE BErGEr compromete-se a apenas propagar no ar as 
substâncias totalmente controladas e fiscalizadas. Na verdade, um 
laboratório independente realiza sistematicamente ensaios que garantem 
a ausência de fumos durante o processo de difusão e de BTEX nos 
perfumes: benzina, tolueno, etilbenzeno e xileno bem como estireno, 
naftaleno, formaldeído e acetaldeído durante a propagação.

A utilização dos perfumes de interiores não substitui os gestos simples 
em matéria de higiene do lar e de qualidade do ar interior e portanto, 
recomendamos que areje regularmente as divisões, aspire frequentemente, 
reduza a temperatura da habitação, elimine o tabaco no lar e limpe 
regularmente as saídas de arejamento e de ventilação.

Começar - Colocar em funcionamento a lamparina

Terminar apagar  
a lamparina

utilização da Lampe Berger

Com a lampe berger pode desodorizar o ar e perfumar o lar queimando o 
perfume sem qualquer chama.

A Associação dos Perfumes para o Lar lampe berger com o processo de 
difusão Air Pur System 3C® é a única que pode garantir a qualidade e 
segurança do seu perfume de interiores.

lampe b erger
O R i tua l

* A norma ISO 9001 : 2008 ajuda-nos a ter em conta as exigências dos nossos clientes e a satisfazê-los, 
a responder à regulamentação em vigor, e a melhorar de forma continuada a eficácia do nosso sistema 
de qualidade.



Para consultar estas informações e as respostas às perguntas 
mais frequentes, dirija-se ao nosso site

 www.lampeberger.com

ou contacte-nos:

LAMPE BErGEr FrANCE
route d’Elbeuf - BP 21 - 27520 Bourgtheroulde

Tél. +33 (0)2 32 96 95 40 - Fax +33 (0)2 32 96 95 43
info@lampeberger.com

Questões Frequentes 
as respostas da lampe berger

Escolher o perfume?
utilize apenas os Parfum de Maison para o Lar lampe berger. 
Qualquer outro produto pode danificar o queimador fazendo com 
que seja perigoso utilizar a lamparina. Não utilize óleos essenciais 
nem outros perfumes.

Mudar o Parfum de Maison lampe berger ?
Encha a lamparina com o Neutro Essencial (cerca de 50 ml) 
e deixe-a funcionar durante 20 minutos. Pare a lamparina e 
quando esta estiver fria encha-a com o novo Parfum de Maison 
certificando-se de que não ultrapassa o nível máximo de 
enchimento da lâmpada de 2/3. Não misture os Perfumes para o 
Lar lampe berger excepto com o Neutro Essencial.

Mudar o queimador Air Pur system 3C® ?
A lampe berger recomenda que o queimador 
Air Pur system 3C® seja substituído após 200 utilizações ou 
todos os anos.

Mais informações sobre o funcionamento:
Quando a lampe berger estiver a funcionar, o queimador 
Air Pur system 3C® torna-se bastante quente mesmo se não 
estiver vermelho. Neste queimador Air Pur system 3C® produz-
se uma catálise, isto é, uma combustão sem chama que propaga 
o perfume no lar.

Período de funcionamento da lampe berger:
A Lampe Berger deve ser apenas utilizada o tempo suficiente 
para desodorizar ou perfumar o lar. recomendamos que não a 
utilize durante mais de 20 minutos numa divisão de 10 m2.

Precauções de utilização do Parfum de Maison lampe berger

Os Parfums de Maison para o Lar lampe berger são produtos 
inflamáveis e portanto, devem ser utilizados com precaução. Não 
os verta uma vez que pode danificar os móveis.
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