Farmer’s Market: podzim 2019
Nová kolekce vonných svíček Farmer’s Market od Yankee Candle
oslavuje vzácné dary podzimu lákavou kombinací intenzívních vůní.

Bez
plamínku
Dried Lavender
& Oak

Vůně DRIED LAVENDER
& OAK bude v nabídce
ve více provedeních

Podzimní sezóna voní sušenou levandulí,
pečenými kaštany a chutná po jablečném
moštu a horkém chai s mlékem a kořením.
Zajděte si na farmářský trh a pak pozvěte své přátele. Společně nejlépe
oslavíte své přátelství, ale také úctu k přírodě a barvy posledních
slunečných dnů a užijete si omamnou chuť a vůni podzimní ovocné
sklizně.

GOLDEN CHESTNUT (Zlatý kaštan)

Vezměte do dlaně hrst teplých kaštanů, pečených s kořením, bylinkami a dotekem citrusů.
Vrchol: skořicová kůra, pomeranč, kardamon. Srdce: uzené kaštany a jasmín. Základ: cedr,
ambra a santálové dřevo.

CIDERHOUSE (Moštárna)

Nejchutnější odměna podzimní sklizně. Čerstvě lisovaná jablečná šťáva, lehce okořeněná a
připravená k ochutnání. Vrchol: jablko Fuji, zlatý med. Srdce: skořicová kůra, hřebíček,
muškátový oříšek. Základ: santálové dřevo, tonka a vanilkový lusk.

DRIED LAVENDER & OAK (Sušená levandule a dub)

Ručně svázaná kytička levandule s dřevitou a kořeněnou vůní farmářského trhu. Vrchol: zrnka
bílého pepře, levandule a bergamot. Srdce: indická bylinka Davana, bílé květy, mech. Základ:
vanilka, pačuli a cedrové dřevo.

SWEET MAPLE CHAI (Sladký javorový chai)

Přetékající hrnek s teplým mlékem, ochuceným chai kořením a javorovým sirupem - nápoj
zamíchaný do krémové dokonalosti. Ideální lahůdka pro chladné dny. Vrchol: skořice, hřebíček.
Srdce: pečené pekany, kardamon, vůně latté. Základ: javorový sirup, máslová vůně a cukr.

VELKÝ CLASSIC 779 KČ (AŽ 150 HODIN VŮNĚ), STŘEDNÍ CLASSIC 619 KČ (AŽ 75
HODIN), MALÝ CLASSIC 299 KČ (AŽ 30 HODIN), VOSK DO AROMALAMPY 59 KČ (8
HODIN), VOTIVNÍ SVÍČKA 69 KČ (AŽ 15 HODIN).
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Tuto vůni nabízíme nejen jako
3 velikosti svíček, vonný vosk
a votivní svíčku, ale také jako
gelovou visačku do auta (169
Kč), papírovou visačku do auta
(89 Kč), náplň do pouzder do
Charming Scents do auta (179
Kč), dále jako vonné perly
Spheres (169 Kč), náplň
do elektrické zásuvky (284 Kč)
a jako vonná stébla (599 Kč).

