Těžké časy, lehká mysl.
Prémiové přírodní vonné svíčky, jejichž cílem je vrátit do našich životů
rovnováhu pomocí aromaterapie.

V roce 1994 začala Mei Xu s manželem Davidem Wangem vyrábět v americkém
Marylandu vonné svíčky, které si původně dělali doma pro radost. Své značce
dali jméno Chesapeake Bay Candle podle pobřeží, kam rádi jezdili.
Zájem brzy přesáhl nabídku, Mai a David proto rozšířili výrobu a v roce 2010
byli dokonce osloveni kanceláří amerického prezidenta Baracka Obamy
s žádostí o vytvoření exkluzivní svíčky jako dárku pro důležité hosty.
V roce 2017 značku koupila společnost Newell Brands, čímž se Chesapeak Bay
Candle zařadila po bok dalších slavných značek interiérových vůní:
Yankee Candle, WoodWick a Mille ori Milano.
Značka i dnes navazuje na původní tradici rodinné rmy, avšak se silnou
společností za zády. Její podstatou zůstává hluboké pochopení vlivu vůně
na lidské emoce a pravidelná analýza trendů ve vůních, módě a umění
ve spolupráci s agenturami a slavnými parfémářskými domy ve Francii.
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Misí Chesapeake Bay Candle je uspokojit požadavky náročných zákazníků
se zájmem o přírodní produkty s čistým konceptem bez okázalosti.

Složení svíček
Svíčky jsou vyrobeny ze sójového vosku a nasyceny přírodními esenciálními
oleji. Nevytvářejí alergii.
S jov vosk m ni bod t n , d ky tomu se v n do prostoru rychleji uvoln .
Esenci ln oleje jsou z sk v ny z květin, bylin a d evin a do svíček Chesapeake
Bay Candle p en své blahod rn
inky.

Aromaterapeutický efekt
D ky přírodním esenci ln m olej m vysoké kvality se po zapálení svíčky můžete
poddat konkrétní emoci, kterou má daná svíčka v názvu. Kolekce Mind & Body
jich nabízí deset - s květinovými, dřevitými, orientálními nebo zelenými akordy.

í

í
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á

í
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č

í
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ó

Sv ky pom haj vytvo it vnit n rovnov hu a maj pozitivn vliv na du evn
zdrav i t lesnou pohodu. Pečují o vaše well-being a u sed te v kancel i,
nebo le te ve van pln p ny.

Sdílení pozitivní energie
V n , kterou svíčka uvolňuje, ovliv uje n ladu v ech lid v m stnosti, proto je
účinným prost edkem ke sd len vaší pozitivní energie s ostatn mi.

Estetický design
Kolekce m jednoduch ist design, který působí luxusně a neokázale. Matn ,
jemn t novan sklo navod pocit klidu a ekologicky šetrně vyrobené d ev n
v ko dod interi ru dotek přírodního stylu. Víčko je plně recyklovatelné,
sklenici z kvalitního skla je možné také recyklovat, ale krásně se hodí i k využití
pro dekorační účely v domácnosti.

Kolekce Mind & Body
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ě

široká svíčka

ř
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Zahrnuje 10 vůní ve čtyřech velikostech provedení:

KOLEKCE MIND & BODY
Deset vůní - deset jmen - deset emocí.
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Každá z vůní je pojmenována podle pocitu, jenž má podpořit. Přírodní sójový
vosk je obohacen o jedinečnou kombinaci esenciálních olejů, která žádoucím
způsobem stimuluje naše centrum emocí. Zklidnit, povzbudit nebo dodat
sebevědomí? Každý pocit vyžaduje jinou kompozici.

Peace & Tranquility

vůně Cashmere Jasmine

Love & Passion

vůně Grapefruit Mango

Re lection & Clarity

vůně Sea Salt Sage

Con dence & Freedom

vůně Oak Moss Amber

Joy & Laughter

vůně Cranberry Dahlia

Strength & Energy

vůně Pineapple Coconut

Balance & Harmony

vůně Waterlily Pear

Awaken & Invigorate

vůně Lemongrass Eucalyptus

Serenity & Calm

vůně Lavender Thyme

Stillness & Purity

vůně Rose Water

PEACE & TRANQUILITY
Cashmere Jasmine
Klid & mír (Kašmírský jasmín)
Uklidňující tóny exotického jasmínu, jemného
kašmírového dřeva, bílého pižma a santalového dřeva
vytvářejí uvolněný a klidný psychický stav. Jako když
nečekaně narazíte na tichou zahradu plnou něžných
květin.
Esenciální oleje: citrón, cedrové dřevo.
T: aldehydové tóny, konvalinka, bergamot
M: jasmín, květ bavlníku, růže, ylang ylang
B: kašmírské dřevo, pižmo, santalové dřevo

LOVE & PASSION
Grapefruit Mango
Láska & vášeň (Grapefruit a mango)
Poetická směs grapefruitu, broskvového nektaru a
tropického manga se snoubí s jemným a osvěžujícím
květinovým buketem, který zachycuje rozechvělý pocit
čerstvé zamilovanosti. Je lahodná jako první ranní
smoothie.
Esenciální oleje: kopaiva, elemi, grapefruit, citrón,
pomeranč.
T: svěží pomeranč, broskvový nektar, černý rybíz,
grapefruit
M: tropické mango, bobulové ovoce, rebarbora, kytice
květin
B: kokos, vanilka, čiré pižmo

REFLECTION & CLARITY
Sea Salt Sage
Pravda a jasný pohled (Mořská sůl a šalvěj)
Mořská sůl, šalvěj muškátová a orosený brambořík
pročišťuje vzduch a inspiruje vás svěžestí, kterou
zažijete, když stojíte brzy ráno na břehu moře a
pozorujete východ slunce, jehož odlesky na
mořské hladině vás okouzlují. Vidíte krásu jsoucna,
vnímáte svět takový, jaký je.
Esenciální oleje: cedr, tymián, pomeranč,
eukalyptus, mandarinka, rozmarýn, Palo Santo,
galbanum, mrkvová semena, pačuli, heřmánek.
T: eukalyptus, levandule, mořská sůl
M: heřmánek, brambořík, šalvěj
B: rozmarýn, tymián, cedrové dřevo

CONFIDENCE & FREEDOM
Oak Moss Amber
Sebejistota & svoboda (Dubový mech a ambra)
Svěží levandule a zářivé tóny moře v kombinaci s
dubovým mechem, hřejivou ambrou a bílým
cedrem vám přinesou pocit jistoty, bezpečí a
svobody. Je důležité přijmout se ve své celistvosti
a získat vnitřní stabilitu.
Esenciální oleje: kopaiva, jedle, citrón, pačuli.
T: mořské tóny, bylinky, šalvěj, levandule
M: geranium, mořský mech
B: pryskyřice ze skalní růže, orientální koření,
ambra, pačuli

JOY & LAUGHTER
Cranberry Dahlia
Radost & smích (Brusinka a jiřina)
Omamný ovocný buket ze sladkých brusinek,
švestkového nektaru a kvetoucích jiřin se snoubí s
mahagonem a vytváří elegantní a radostnou vůni. Váš
pocit štěstí chce vytrysknout ven, vykřičte ho do
světa!
Esenciální oleje: pomerančová kůra, citrón, cedrové
dřevo.
T: černý rybíz, červené hrozny, švestkový nektar,
brusinky
M: růže, pivoňka, jiřina, růžový pepř, akord červeného
vína
B: cedrové dřevo, mahagon, koření

STRENGTH & ENERGY
Pineapple Coconut
Síla a energie (Ananas a kokos)
Lahodně zářivá ovocná směs šťavnatého ananasu,
kokosové vody, sluncem políbeného bergamotu a
třpytivé mořské soli dodává vašim smyslům nový
příval energie. Stejný cítíte první den vaší letní
dovolené.
Esenciální oleje: pomeranč, máta, pelargonie.
T: verbena, bergamot, grapefruit, mango
M: ananas, kokos, ozón, meloun
B: pomerančový květ, ambra, pižmo, vanilka

BALANCE & HARMONY
Waterlily Pear
Rovnováha a harmonie (Konvalinka a hruška)
Tento vyvážený ovocný akord sladké hrušky,
oroseného leknínu a květů hustého zeleného
deštného pralesa dodá vašemu interiéru pocit
rovnováhy a harmonie. Váš domov je vaším
chrámem, platí tam jen vaše pravidla.
Esenciální olej: citrón.
T: jablko, hruška, bergamot, pomerančová kůra,
tropické ovoce, ozón
M: jasmín, růže, alka, kokos, brambořík, leknín
B: čisté pižmo, palisandr, zelené listy, santalové
dřevo, anýz
AWAKEN & INVIGORATE
Lemongrass Eucalyptus
Probuzení & osvěžení (Citrónová tráva a
eukalyptus)
Probuďte své smysly energizujícími tóny citronové
trávy a verbeny, zahalené do osvěžujících listů
eukalyptu, aromatické levandule a zahradní máty.
Přivolejte zpět pocit, když s uspokojením
promnete mezi prsty bylinky na vaší zahrádce a
přičichnete k jejich pronikavé vůni.
Esenciální oleje: eukalyptus, citrónová tráva, máta,
lavandin.
T: verbena, levandule, zahradní máta
M: citronová tráva, eukalyptus
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B: tymián, koriandr

SERENITY & CALM
Lavender

yme

Vytvořte vlídné prostředí s uklidňujícím akordem
bergamotu, rozmarýnu a levandule, v němž doteky
pomerančového květu, tymiánu a pačuli ještě zvyšují
uklidňující účinky této aromaterapie. Prosté a přitom
nepřekonatelně krásné vůně vás spojují s úrodností
Matky Země.
Esenciální oleje: rozmarýn, eukalyptus, kafr,
levandule, lavandin, cedrové dřevo, jedlové jehličí a
pryskyřice, pomeranč, pačuli, bergamot, tymián.
T: bergamot, eukalyptus, rozmarýn
M: levandule, tymián
B: hřebíček, cedr, pačuli

STILLNESS & PURITY
Rose Water
Stabilita a čistota (Růžová voda)
Kvetoucí kytice marocké růže, čerstvé
pivoňky a něžné konvalinky se nesou na
základu z hřebíčku, pryskyřičného oudu a
zlaté ambry a vytváří čistou a jemnou vůni.
Obnovte svůj vnitřní klid a nechejte svou
mysl otevřenou novým zážitkům.
Esenciální oleje: list hřebíčku, heřmánek,
pomeranč, levandule, eukalyptus.
T: bergamot, konvalinka, čerstvá pivoňka
M: list hřebíčku, geranium, marocká růže
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B: oud, pižmo, jasmín, ambra

