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Yankee Candle uvádí 4 nové vůně v kolekci vonných svíček
ELEVATION COLLECTION S VÍČKEM
SLOUŽÍCÍM JAKO PODSTAVEC
Elevation Collection pozvedá styl interiérového vonění na vyšší úroveň, a představuje
unikátní víčko, které lze použít jako podstavec pro svíčku pro ještě elegantnější vzhled
a funkční ochranu nábytku.
Svíčky jsou ze sójového vosku se sofistikovanými vonnými esencemi. Bavlněné knoty,
jejichž počet je přizpůsoben velikosti svíčky (1-3 knoty), zaručují rovnoměrné a rychlé
voskového jezírko a intenzívní provonění. Leštěné víčko uzavírá sklenici a zároveň je
možné na něj svíčku postavit.
HRANATÁ SVÍČKA VELKÁ 2 KNOTY 849 Kč
65-80 hodin hoření, 2 knoty, velikost 10 x 10 x 15 cm, 553 gramů
HRANATÁ SVÍČKA STŘEDNÍ 3 KNOTY 699 Kč
28-38 hodin hoření, 3 knoty, 10,5 x 10,5 x 9 cm, 347 gramů
HRANATÁ SVÍČKA MALÁ 1 KNOT 319 Kč
18-28 hodin hoření, 1 knot, 7,4 x 7,4 x 7,4 cm, 96 gramů

www.yankeesvicky.cz

NOVINKY 2021

Rose Hibiscus
Růžový ibišek
Nádherná konejšivá vůně svěžího ibišku, růže,
pivoňky a liči.
Vrchol: šťavnatá jahoda, liči, čínská jahoda
Srdce: květ růžového ibišku, lístky růže, květy
pivoňky
Základ: růžové dřevo, bobule medvědice, bílá bříza

Sea Minerals
Mořské minerály
Čisťounká vůně minerálů a mořské soli v kombinaci
se svěžestí zelených listů a koření, inspirovaná
chladným závazem oceánu.
Vrchol: škumpa orobincová, zelené listy
Srdce: eukalyptus, konvalinka, hřebíček, muškátový
oříšek
Základ: cedrový list, pižmo

NOVINKY 2021

Cactus Flower & Agave
Kaktusový květ a agave
Svěží, energizující a šťavnatá vůně kaktusu a vodního
hyacintu, mořského mechu a pobřežních travin. Vůně
místa, kde se poušť setkává s mořem.
Vrchol: mořský akord, pobřežní traviny, vodní hyacint
Srdce: modrý heřmánek, kaktusový květ, aloe
Základ: vetiver, mořský mech, vůně mokrých kamenů

Jasmine & Pomelo
Jasmín a pomelo
Vzduch je prodchnutý vůní kvetoucích větviček bílého
jasmínu, smísenou s aromatem svěžího pomela a
dřevitou vůní bílého pižma.
Vrchol: bílé pižmo, červené ovoce, pomelo
Srdce: jasmín, banánový list, orientální vůně
Základ: bílé pižmo, santálové dřevo, vanilka

