
Do kolekce Art in the Park přibyly tři letní novinky,  
které přinášejí vůni romantických květin, banánové 
zmrzliny a akvamarínu s cedrovým dřevem. 
Nové vůně od Yankee Candle dodají radost každému okamžiku vašeho 
dne. Všechny jsou svěží a povzbudí vaší mysl novou energií. Nechejte se 
okouzlit vůní šeříků a hyacintů, lahodností banánové zmrzliny v křupavém 
kornoutku nebo zklidnit vůní akvamarínu, mechu a lilie.

BANOFFEE WAFFLE (Vafle s banány a karamelem)  
Luxusní sladkost! Užijte si vůni křupavého vaflového kornoutu, plného banánové zmrzliny, 
karamelové polevy a čokolády. Hlava: banánový krém, ledový citrón, limetka. Srdce: banánový 
sorbet. Základ: čokoláda, vanilka


HAND TIED BLOOMS  (Ručně vázané květiny) 
Okouzlující a něžná vůně jarních květin, svázaných do nádherného pestrobarevného buketu. 
Hlava: fialové macešky, citrónová kůra, sladký šeřík. Srdce: levandule, hyacint, vanilková orchidej, 
Základ: nefritový list, bílé pižmo, čistá dřeva


TWILIGHT TUNES (Za soumraku) 
Tato vůně je vhodná i pro muže. Vzdálené zvuky hudby, nesoucí se za soumraku nad setmělým 
parkem, přinášejí vůni kardamonu, akvamarínu a dřevitých tónů. Hlava: tóny akvamarínu, chladivý 
kardamon, bergamot. Srdce: tygrovaná lilie, jablečný květ, konvalinka. Základ: cedrové dřevo, 
mech, pižmo


Art in the Park
Umění v parku

Signature 
Nové provedení 
vonných svíček, 
které nahrazuje 

Classic

Moderní design, 
hladká směs 
sójového vosku  
a více knotů 
Nová kolekce se představuje  
v provedení Signature. Svíčky 
mají moderní design  
s etiketami, inspirovanými 
ručními ilustracemi, a více 
knotů (2-5) pro rychlejší 
voskové jezírko a brzké 
uvolnění vůně. Svíčky jsou 
vyrobené z hladké směsi 
sójového vosku a parafínu s 
přírodními a syntetickými 
vonnými složkami. Vůně je 
intenzivnější než u původního 
provedení Classic.


www.yankeesvicky.cz

Ceny provedení: 
velká svíčka 895 Kč (až 90 

hodin vůně, 2 knoty), střední 
svíčka 749 Kč (až 50 hodin, 2 
knoty), velký tumbler 945 Kč 

(až 100 hodin, 2 knoty), široký 
tumbler 949 Kč (až 28 hodin, 5 

knotů), votivní svíčka 89 Kč 
(až 15 hodin), vonný vosk 76 
Kč (nejméně 8 hodin vůně), 
skleněná votivní svíčka 129 
Kč (až 10 hodin), trojbalení 

skleněných votivních svíček 
349 Kč (3 x 10 hodin)


 


