podzim 2020

Halloween
Podzimní období si žádá veselé hrátky, strašidelné historky
a voňavé dobroty, abychom tu slotu všichni ve zdraví přežili.

A potřebujeme svíčky, hromadu svíček a jejich hřejivé plamínky
- bez nich by to prostě nešlo. Vyzbrojte se vůněmi, které
podtrhnou krásu sezóny a prodchnou váš domov útulností.
PUMPKIN PATCH Dýňové pole NOVINKA A LIMITOVANÁ SBĚRATELSKÁ EDICE NA HALLOWEEN
Najděte si chvilku a dojděte si na pole vybrat perfektní dýni pro letošní Halloween! Vůně svěžího podzimního vzduchu
s okouzlujícími tóny koření a sladkostí. Vrchol: černý čaj, dýňové koření, muškátový oříšek. Srdce: zázvor, mrkev,
hřebíček, skořice. Základ: vanilka, praline, javorový sirup, cukr, santálové dřevo. K dispozici jako velká svíčka Classic
se 150 hodinami hoření za 779 Kč.

PUMPKIN APPLE PARFAIT Dýňovo-jablečný dortík LIMITOVANÁ SBĚRATELSKÁ EDICE
Lahodný dezert s vrstvou kořeněného dýňového pyré, čerstvých jablek, křupavé drobenky a čepicí šlehačky navrch.
Vrchol: dýňové pyré, šlehačka, sladká jablečná poleva. Srdce: nové koření, zázvor, bílá čokoláda. Základ: vanilkový
lusk, skořice. K dispozici jako velká svíčka Classic se 150 hodinami hoření za 779 Kč.

TONKA BEAN & PUMPKIN Fazole tonky & dýně ŘADA ELEVATION COLLECTION
Vůně řady Elevation Collection lze postavit na elegantní víčko a získat tak praktický a hezký podstavec. Hřejivý
a dřevitý akord, který evokuje proužky kadidlového kouře, nesoucího vůni koření, vanilky a pečené dýně. Vrchol:
kořeněný citrus, muškátový oříšek, pečené maršmelouny. Srdce: černý pepř, dýně, skořice. Základ: bobule tonky,
ambra, ohořelé dřevo a hřebíček. Na obrázku je střední svíčka za 649 Kč která přináší až 38 hodin hoření.

Inspirace na podzim

AUTUMN GLOW Podzimní záře
Barevné listí, vířící po zemi rozzářené sluncem, vytváří společně s dřevitými tóny pačuli pocit procházky podzimním
lesem. Úchvatná a intenzívní vůně připomínající dámský parfém. Vrchol: šťavnatý citrus. Srdce: podzimní květy. Základ:
pačuli, tonka, zlatá ambra.

WARM & COSY Útulná hřejivost NOVINKA
Příjemný večer u táboráku končí odpočinkem v hřejivé dece, kdy vnímáte svěží tóny cedru, kašmíru a eukalyptu. Svěží
a sametová unisex vůně. Vrchol: balzámová jedle, peprmint, eukalyptus. Srdce: kašmír, cedrové dřevo, zlatá ambra.
Základ: pačuli, hořící dřevo, pižmo.

AUTUMN PEARL Perla podzimu
Úchvatná krémová vůně přináší aromatickou směs orchideje, vanilky a delikátní frézie, oslazenou cukrovým
popraškem. Vrchol: růžová orchidej, jablko Pink Lady. Srdce: jasmínová čajová růže, frézie. Základ: pačuli, krémová
vanilka, cukrové vlákno.
Velký Classic 779 Kč (až 150 hodin
vůně), střední Classic 619 Kč (až 75
hodin), malý Classic 299 Kč
(až 30 hodin), votivní svíčka 69 Kč (až
15 hodin), čajové svíčky 269 Kč (až 6
hodin).
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