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VŮNĚ PRO JARO 2023 
NOVINKY od 1. ledna: Yuzu Blooms, Sagewood  & Seagrass, Sheer Tuberose 

NOVINKA od 1. března: TRILOGY Blooming Orchard 

NOVÉ VŮNĚ OD WOODWICK PRO JARNÍ SEZÓNU PŘINÁŠEJÍ SVĚŽÍ 
VŮNI ŠŤAVNATÝCH CITRUSŮ, DŘEVITÉ ŠALVĚJE A NOBLESNÍCH 

KVĚTIN.

DŘEVĚNÉ PRASKAJÍCÍ KNOTY, LUXUSNÍ VÁZY Z HLADKÉHO SKLA  
A SVĚŽE PROVONĚNÝ DOMOV VÁM POMŮŽE STYLOVĚ PŘEČKAT 

ČEKÁNÍ NA JARO.

http://www.yankeesvicky.cz


YUZU BLOOMS 
Květy yuzu 

Čistá a vzdušná vůně citrónu a mandarinky se snoubí se sladkou pivoňkou a 
květy citrusů.  

Hlava: citrón, mandarinka, kuličky jalovce 
Srdce: pivoňka, magnólie, pomerančový květ 

Základ: jalovec, vanilka, ambra 

WWW.YANKEESVICKY.CZ

Yuzu Blooms velká váza (895 Kč) a loď (945 Kč) 

http://WWW.YANKEESVICKY.CZ/WOODWICK


SAGEWOOD & SEAGRASS 
Šalvějový keř a mořská tráva 

Svěží a sofisFkovaná kombinace šťavnatého citrusu, mořských minerálů  
a bílé šalvěje. 

Hlava: mořská sůl, citrus, pobřežní tráva 
Srdce: rozmarýn, bílá šalvěj, mořské minerály 

Základ: cedrové a palisandrové dřevo, čisté pižmo 

WWW.YANKEESVICKY.CZ

Sagewood & Seagrass loď  945 Kč.

http://WWW.YANKEESVICKY.CZ/WOODWICK


SHEER TUBEROSE 
Jemná tuberóza 

Okouzlující kvěFnová vůně jasmínových okvětních lístků, bílého germania  
a bílého pižma s delikátní tuberózou. 

Hlava: jasmínové okvětní lístky, černý pepř, lilie 
Srdce: bílé geranium, květy ylangu, tuberóza 

Základ: bílé pižmo, jemný semiš, oud, agarové dřevo  

WWW.YANKEESVICKY.CZ

Sheer Tuberose velká váza 895 Kč a loď 945 Kč.

http://WWW.YANKEESVICKY.CZ/WOODWICK


Trilogy BLOOMING ORCHARD 
Rozkvetlý sad 

Svíčka se 3 vrstvami vůní, které jsou vzájemně sladěné a během hoření 
vytvářejí unikátní vonný zážitek.  

Obsahuje ve vrstvách vůně: Yuzu Blooms (vůně citrónu a mandarinky se 
snoubí se sladkou pivoňkou a květy citrusů), Melon & Pink Quartz (prosluněná 

vonná kombinace melounu, okurky a čirého růžového krystalu, ozvláštněná 
tóny lístků fialky a citrónového květu) a Magnolia (příjemná vůně bílých kvěFn 

a zelených listů). 

WWW.YANKEESVICKY.CZ

Uvedení na trh: 1. března 2023 
Trilogy Blooming Orchard loď 990 Kč, 
střední váza 675 Kč a velká váza 935 Kč 
 

http://WWW.YANKEESVICKY.CZ/WOODWICK


WoodWick je značka vonných svíček, které jsou charakteristické  

dřevěnými knoty, vydávajícími jemný zvuk praskání. 

Knoty PlusWick a HeartWick jsou patentované a vyrobené z přírodního dřeva. Mají výraznou 
svítivost a schopnost vytvořit voskové jezírko mnohem rychleji než klasické bavlněné knoty. 

Složení svíček: hladká směs sójového vosku, intenzívně nasycená esenciálními vonnými oleji, 
patentovaný dřevěný knot, prvotřídní foukané sklo, gravírované dřevěné víčko, luxusní etiketa. 

Sagewood & Seagrass váza malá (299 Kč), 
střední (660 Kč) a velká (895 Kč)

CENY: 
Velká, střední a malá váza 895 Kč, 660 Kč a 299 Kč 

Elegantní svíčky prohnutého tvaru, 120, 65, resp. 30 hodin vůně 
Svíčka loď 945 Kč 

Velká plocha voskového jezírka, intenzívní vůně, dlouhý tančící plamen, 40 hodin vůně 
 

TRILOGY: loď 990 Kč, střední váza 675 Kč a velká váza 935 Kč 

WWW.YANKEESVICKY.CZ 


