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Fiore d'Oriente je majhno italijansko podjetje, ki je nastalo leta 1988 v sodelovanju z nekaterimi indijskimi družinami s
tradicionalnim znanjem izdelovanja kadil. Začetna ideja, ki se je uspešno uresničila, je bila, da evropskim kupcem
ponudimo sveža in čista kadila narejena iz najkvalitetnejših naravnih sestavin. Naša kadila so vsa ročno narejena, tehtajo
1,6g do 1,8g in gorijo od 65 do 80 min. V njih ni kemičnih dišav in mineralnih olj. Narejena so po 400 let starem receptu,
skladnim z vedskim znanjem, luninimi menami, sončnimi in planetarnimi orbitami in natančnimi napotki mešanja,
nanašanja in sušenja. Dišavna mešanica t.i. masala iz medu, izbranega lesnega prahu, eteričnih olj, zelišč in najboljših
dišavnih smol je živa snov, ki ji posvečamo posebno skrb in spoštovanje. Masalo delamo iz izbranih sestavin, ki jih ob
posebej določenih terminih mešamo in 15 dni hranimo v glinenih posodah. Ročno nanašanje na lesene palčke je posebna
ročna spretnost, kakor tudi 7 dnevno sušenje na palčk na soncu. Kadila se nato zavijejo v poseben papir in pošljejo v Italijo,
kjer jih pakiramo in še sveža dostavimo našim kupcem.
Naša linija kadil Marco Polo, so prva in do zdaj edina kadila, ki so si pridobila prestižni certifikat ECOCERT. Niso le posebna
glede čistih naravnih sestavin, temveč tudi zaradi vpliva na človeško psiho, spomin, emocije in koncentracijo. Večina kadil
na tržišču se uporablja za odišavljenje prostora, medtem ko so kadila Marco Polo narejena za dobrodejne učinke naravnih
dišav na naše telo, um in duha. Sestavine v posameznem kadilu učinkujejo kljub temu, da jih ne vonjamo. Canarium
strictum, benzoin ali nekatere vrste olibanuma nimajo izrazitega vonja, vendar prenašajo zdravilne učinke po zraku in
preko dihanja v naše telo. Druge, kot na primer palo santo, črni storaks ali cimet, pa imajo intenziven vonj. Zdravilne in
posebne psihične učinke dosežemo s kombinacijami bolj in manj aromatičnih kadil. Kljub temu, da veliko svetlobnega in
zvočnega spektra ne vidimo in ne slišimo, ima velik učinek na naše počutje. Ravno tako je z vonjavami, ki morajo biti
narejene iz čistih naravnih sestavin, da služijo holisitičnemu pristopu. Vonj naših kadil ni namenjen temu da pritegne
pozornost, temveč da jo obudi.

Sestava kadil Marco Polo: 45% izbrane smole ali lesa dišavnega drevesa, vezivo: Machilus Macrantha, ki ima tudi zdravilne
lastnosti na dihala, oglje v prahu, bambusova palčka.
DAMMAR (Canarium Strictum)
Izvor: Indija in vzhodna Azija. Višinsko drevo, ki zraste tudi 40m. Kristalizirana smola dreves je svetlejša, fosilni ostanki, ki
se pobirajo v tleh pa so temnejših odtenkov.
Uporaba: V hrani kot konzervans, za svetilke in za lakiranje v slikarstvu. V čisti obliki je dragocena dišava in kadilo z nežno
aromo. Nekateri ta vonj težko zaznajo vendar ima intenzivne sproščujoče učinke. Ezoterika: Dammar ima moč, da
razsvetli temne kotičke duše. V emocionalni avri razkroji žalost, melanholijo in depresijo.
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SIAMSKI BENZOI (Styrax benzoin)
Izvor: Je iz visokega drevesa, ki raste v tropski Aziji. Dišeča smola je rdečkaste barve in se strdi na zraku in na sončni
svetlobi.
Oblika: Rdečkasto rjava kristalizirana smola.
Uporaba: V zdravilstvu pri prebavnih težavah, kot razkužilo ter kadilo.
Ezoterika: Dim kadila varuje prostor, pomirja in prinaša srečo. Stimulira čutnost in pomaga pri mentalni koncentraciji.
ARABSKI OLIBANUM ali FRANKINCENS (Boswellia carteri)
Izvor: Smola majhnega drevesa, ki izvorno raste na Arabskem polotoku in v Somaliji. Naš frankincense je iz plantaž ob
rdečem morju, kjer drevesa rastejo zelo počasi in šele po 10 letih ustvarijo svetlo rjavo smolo, ki je koncentrirana in zelo
aromatična.
Oblika: Svetlo rjava kristalizirana smola.
Ezoterika: Frankincens se tisočletja uporablja v ritualih očiščevanja in kot molitveno kadilo.
ETIOPSKI OLIBANUM (Boswellia rivae).
Izvor: Drevesa rastejo v puščavskih planotah južne Etiopije.
Oblika: Svetlo rjava kristalizirana smola.
Ezoterika: Arabski frankincens ima bolj sladek vonj za razliko od etiopskega, ki ima bolj oster vonj. Oba imata močan
čistilni učinek na ozračje.
SOMALSKI OLIBANUM (Boswellia rivae).
Izvor: Drevesa rastejo na strmih skalnatih področjih Somalije.
Oblika: Kosmiči sudanske bosvelije namočeni v smolo drevesa.
Ezoterika: Lesna, smolnata in nežna aroma. Koncentrat svetlobe, krepi imunski sistem in razkužuje.
KAFROVEC (Cinnamonum Camphora).
Izvor: Zimzeleno drevo, ki lahko zraste do ogromnih dimenzij in doživi tudi 1000 let. Prvotno je rasel le na Kitajskem, v
Koreji in na Japonskem, zdaj pa je naturalizirano drevo tudi v Ameriki, Indiji in Avstraliji. Oblika: Kafra je bela kristalna
snov, ki izstopi iz razpok v skorji drevesa.
Ezoterika: Naravna kafra se uporablja kot primes k zdravilnim praškom, pri čistilnih obredih ter kot kadilo, ki ima čistilne,
revitalizacijske in osvežilne lastnosti. Poveča moč koncentracije in prisotnosti ter čisti drugo čakro in blaži seksualno
željo.
CIMET (Cinnamonum zeylanicum).
Izvor: Začimbno drevo iz Šri Lanke.
Oblika: Prah iz drevesne skorje.
Ezoterika: Terapevtske lastnosti cimeta so poznali že v starem Egiptu. Ima antibakterijske, razkuževalne, stimulacijske
lastnosti ter ugodno vpliva na prebavo. Stimulira imunski sistem in uravnava temperaturo telesa ter eterični organ trojni
grelec. Rimljani so ga uporabljali kot afrodizično začimbo.
PALO SANTO (Burserea graveolens).
Izvor: Les iz kmetij v Ekvadorju.
Oblika: Les.
Ezoterika: Močan in obstojen vonj. Uporablja se za aromatiziranje prostora, pri čiščenju in razkuževanju ozračja ter kot
molitveno kadilo. Les se uporablja tudi za različne zdravilne namene in ne le kot kadilo. Odganja žuželke. Kadilo
uravnoteža razpoloženje. Postavlja v ravnovesje telo, um in duha in se v lokalnem jeziku imenuje »vonj duše«.
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MYSORE SANDAL (Santalum album).
Izvor: 100% prah tega dragocenega drevesa iz južne Indije je redek in ga kupujemo iz uradne državne zaloge v mestu
Mysore. Les ima sladek, nežen in lesni vonj.
Oblika: Les.
Ezoterika: Pomaga pri koncentraciji, meditaciji in sproščanju. Tradicionalno se uporablja za zaščito prostora. Ima
poživljajoče in afrodizične učinke. Prinaša dušni mir.
ČRNI STORAKS (Liquidambar orientalis).
Izvor: Drevesa rastejo v anatolskih gozdovih in Južni Ameriki.
Oblika: Drevo, ki mu odstranijo lubje proizvede gosto smolo. Smola se zmeša s prej odstranjenim zdrobljenim lubjem.
Smolnato maso nato za več mesecev shranijo in macerirajo v zemlji, kar proizvede gosto črno barvo. Uporablja se za
številne terapevtske namene, za zunanjo uporabo in je dragoceno kadilo.
Ezoterika: Ima obstojen in prepoznavni sladek vonj. Primeren je za čiščenje, meditacijo in za ustvarjanje ljubezenske
atmosfere.
RDEČA MIRA (Cammiphora myrra).
Izvor: Drevesa rastejo na Arabskem polotoku in v vzhodni Afriki.
Oblika: Mira je naravna smola, ki jo drevo izloči in se strdi na zraku. Uporabljali so jo že kot parfum pred 3700 leti. Ima
tudi zdravilne, protivnetne učinke. Olja mešajo v različne kreme in zobne paste.
Ezoterika: Kadilo mire prinaša spokoj in pomiritev uma. Tradicionalno se uporablja pri lajšanju izgube in žalosti. Prinaša
notranji mir, čisti avro in ščiti med meditacijo in pri molitvi.
HALMADDI (Ailanthus malabarica).
Izvor: Zimzeleno drevo iz Azije. V Indiji je od leta 1990 zaščiteno, ker so ga zaradi nepravilne pridelave kadilne smole
skoraj iztrebili. Zaradi visoke cene se zdaj uporablja le v dragocenih kadilih.
Oblika: Dragocena smolnata dišava se pridobi iz zareze na lubju in iz izvlečka listov.
Uporaba: Rastlina in njeni izvlečki se uporabljajo za terapevtske namene, pri krčih prebavnega sistema, vnetju dihalnih
poti in proti kačjim pikom. Kadilo ima sladek topel vonj, ki prežame ves prostor.
TRIJE KRALJI
Je kreativna mešanica nekaterih zgoraj naštetih dišav: arabski olibanum, palo santo, cimet in črni storaks.

