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Yasmeen Night Breeze - tealight
sojowy
Cena brutto

3,99 zł

Cena netto

3,24 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Yasmeen

Opis produktu
Yasmeen Night Breeze - tealight sojowy

Nuta głowy: akord suszonego prania, bergamotka, zielone liście
Nuta serca: konwalia, płatki róży, wetyweria
Nuta podstawy: cedr, przejrzyste piżmo, liście fiołka

Nocna bryza – to opis magicznej chwili, która mogła by trwać w nieskończoność.
Poczuj, że stoisz stopami na piaszczystej plaży, morze obmywa je słoną wodą. Fale rozpadają się w miejscu gdzie stoisz,
kropelki wody unoszą się obok ciebie. Wielobarwne słońce zaczyna chować się za horyzontem. Ty oglądasz ten spektakl z
uśmiechem na twarzy. Gdy blask zanika a ty wyruszasz w powrotną drogę do domu. Słyszysz egzotyczną muzykę w oddali,
cytrusowe drzewa wydają swoją świeżą i gorzką woń, a orientalne kwiaty zaczynają intensywnie pachnieć.
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 bawełniany knot.

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. 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.
Skład : naturalny wosk sojowy, bawełniany knot, olejki zapachowe bez alergenów
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