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Link do produktu: https://www.zapach-orientu.pl/yasmeen-evening-flowers-swieca-sojowa-p-547.html

Yasmeen Evening Flowers - świeca
sojowa
Cena brutto

49,99 zł

Cena netto

40,64 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Yasmeen

Opis produktu
Yasmeen Evening Flowers - świeca sojowa 450g

Nuta głowy: różowy grejpfrut, truskawki, liście fiołka
Nuta serca: gardenia, płatki fiołka, słoneczny jaśmin
Nuta podstawy: białe drzewa, wanilia, piżmo

Poczuj jak wieczorne powietrze przeszywa zapach orientalnych kwiatów, które budzą się gdy słońce zniknie za horyzontem.
Biała magia jaśminu i gardenii uwiedzie twoje zmysły zanim poczujesz słodką wanilię i piżmo.Przechadzając się pomiędzy tymi
kwiatami poczujesz dojrzałe owoce – różowy grejpfrut i czerwoną dojrzała truskawkę. Całość dopełnią nuty drzewne, by magia
tej chwili trwała nieskończenie długo.

Zapraszamy to magicznego świata orientalnych świec Yasmeen.
Wszystkie zapachy świec Yasmeen są skomponowane jak perfumy!
Każdy aromat dzieli się na nuty głowy, serca i bazy, przez co otaczamy się w domu zapachem pełnym i długotrwałym.
Każda ze świec jest w 100% naturalna, wykonana z wosku sojowego i posiada drewniany knot.
Knot taki zapewnia wyższą temperaturę spalania w porównaniu z knotem tradycyjnym przez co wydobywa więcej zapachu z
każdej świecy.
Sam wosk sojowy nie kopci, a rozpuszczony nie poparzy cię. Jest bardziej wydajny od tradycyjnej parafiny więc zapach w niej
zamknięty uwalnia się ze zdwojoną intensywnością
Jest przyjazna weganom oraz nie była testowana na zwierzętach.
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Instrukcja: Pierwsze palenie świecy powinno trwać tak długo, aż stopiony wosk pokryje całą powierzchnię świecy (około
2-3h). Zapobiegnie to wytworzeniu się nieestetycznego leja. Jeśli wosk się wyleje to łatwo jest go usunąć za pomocą wody i
mydła. Optymalny czas jednorazowego palenia świecy to 2h.

Środki bezpieczeństwa: Nie pozostawiaj palącej się świecy bez nadzoru. Stawiaj świecę na stabilnym, odpornym na ciepło
podłożu. Nie zostawiaj świecy blisko materiałów łatwopalnych, chroń przed dziećmi, nie zakręcaj palącej się świecy.
Czas palenia: do 45 h
Waga: 450 gr - 250 ml
Parametry: wysokość: 7,3cm, średnica: 8,55cm
Skład : naturalny wosk sojowy, knot drewniany, olejki zapachowe bez alergenów
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