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Zapachy świec Candle-lite można podzielić na cztery podstawowe grupy:
owocowe, słodkie i pikantne, kwiatowe i świeże.

owocowe

słodkie & pikantne kwiatowe

świeże

CANDLE-LITE™ GRUPY ZAPACHÓW 
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Everyday Collection

Three-Layer Jars

Willow Lane

Essential Elements

CLCo.

Royale Classics

Akcesoria

Prezentacja produktu

SPIS TREŚCI

WITAMY W CANDLE-LITE!

Odkryj różnorodne, autentyczne kolekcje zapachowe - po-
cząwszy od klasycznych, sezonowych zapachów aż do nowo-
czesnych aromatów zgodnych z aktualnymi trendami, świe-
ce zapachowe Candle-lite zapewnią Ci intensywne doznania 
zapachowe. Cieszymy się, że możemy pomóc w tworzeniu 
domowej atmosfery i podkreślić Wasze wnętrze w subtelny 
sposób. 

W każdym pomieszczeniu możesz mieć specjalnie dobrany 
zapach - odpręż się w domowym SPA dzięki relaksującym aro-
matom, otul się przytulnym zapachem w salonie i spędź czas 
tak, jak lubisz. Wykorzystaj czas w domu dla odprężenia i re-
laksu, są one konieczne w pełnym stresu życiu codziennym. 

Naturalne surowce, olejki eteryczne i perfekcyjne kompozycje 
zapachowe to cechy charakteryzujące wysoką jakość naszych 
produktów.

Dzisiejsze świece są czymś więcej niż przytulnym źródłem 
światła - w połączeniu z zapachami są ważnym elementem 
szczęśliwego, nowoczesnego stylu życia. 
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EVERYDAY
COLLECTION

jakość każdego dnia

Kolekcja Everyday zapewni przytulny i pachnący dom o każ-
dej porze roku dzięki zapachom dopasowanym do Twojego 
nastroju. Różnorodność zapachów w tej serii obejmuje świeże 
nuty kwiatowe na wiosnę, owocowe aromaty na lato, szlachet-
ną wanilię i nuty drzewne zapewniające przytulne wieczory 
przy kominku. Produkty z kolekcji Everyday Collection są nie 
tylko idealne dla Ciebie, ale również będą doskonałym prezen-
tem na każdą okazję.

Creamy Vanilla Swirl

Sweet Pear Lily

Soft 
Cotton Sheets

Ocean 
Blue Mist

Cozy Vanilla 
Cashmere

Hidden 
Mountain Pass

Fresh Lavender 

Moonlit Starry Night

Breeze

Evening 
Fireside GlowKey Lime Gelato

Sunlit Mandarin Berry

Juicy Black Cherries

Tropical Fruit Medley

Apple 
Cinnamon 
Crisp

Fru
it

Food/Spice Fl
or

al

Fresh

Exotic Midnight Petals

Juicy Watermelon Slice

Island Coconut Mahogany

Orange Vanilla Creamsicle
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 Tropical Fruit Medley 
Poczuj niepowtarzalny zapach świeżych owoców 

cytrusowych połączonych z egzotycznymi owoca-

mi tropikalnymi.

510 g (A04171099)

283 g  (A04172099)

85 g  (A04173099)

56 g  (A08231099)

 Sunlit Mandarin Berry 
Aromatyczne i mocno owocowe połączenie 

dojrzewających w słońcu cytrusów i słodkich, 

czerwonych jagód.

510 g (A04171271)

283 g  (A04172271)

85 g  (A04173271)

56 g  (A08231271)

 Sweet Pear Lily 
Słodki zapach soczystej gruszki połączony 

z kwiatowymi nutami delikatnej lilii.

510 g (A04171024)

283 g  (A04172024)

85 g  (A04173024)

56 g  (A08231024)

 Apple Cinnamon Crisp 
Ciepłe i bogate połączenie cynamonu, aromatycz-

nych przypraw i słodkich, dojrzałych jabłek.

510 g (A04171021)

283 g  (A04172021)

85 g  (A04173021)

56 g  (A08231746)

GLAS (mit Glasdeckel) 

510 g, Brenndauer ca. 70-110 Std.
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WYMIARY
CZASY PALENIA

EVERYDAY
COLLECTION

ŚWIECA W SZKLE Z PLASTIKOWĄ POKRYWKĄ

85 g, Czas palenia ~ 12 - 27 h

ŚWIECA W SZKLE ZE SZKLANĄ POKRYWKĄ 

510 g, Czas palenia ~ 70 - 110 h

ŚWIECA W SZKLE 3 KNOTY 

283 g, Czas palenia ~ 20 - 40 h

WOSK ZAPACHOWY 

56 g, Czas uwalniania zapachu 1 kostka ~  6 - 10 h

PASUJĄCE KOMINKI ZAPACHOWE

ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONACH 26 - 29



 Juicy Black Cherries 
Wyborny aromat dojrzałych wiśni 

podkreślony soczystymi nutami owoców 

tropikalnych.

510 g (A04171565)

283 g  (A04172565)

85 g  (A04173565)

56 g  (A08231565)

 Evening Fireside Glow 
Zapach lasu, kojącego drzewa sandałowego 

i ciepłego cynamonu przywodzi na myśl 

przytulny wieczór przy kominku.

510 g (A04171251)

283 g  (A04172251)

85 g  (A04173251)

56 g  (A08231251)

 Soft Cotton Sheets 
Przyjemny aromat czystego, świeżo rozwieszo-

nego prania.

510 g (A04171250)

283 g  (A04172250)

85 g  (A04173250)

56 g  (A08231250)

 Cozy Vanilla Cashmere 
Luksusowa i przytulna mieszanka francuskiej 

wanilii, drzewa sandałowego i dojrzałych

owoców cytrusowych z dodatkiem fiołków, piżma 

i ambry.

510 g (A04171362)

283 g  (A04172362)

85 g  (A04173362)

56 g  (A08231362)

 Creamy Vanilla Swirl 
Przepyszne połączenie słodkiej wanilii, 

kremowej śmietanki i maślanych, ciepłych 

ciasteczek.

510 g (A04171553)

283 g  (A04172553)

85 g  (A04173553)

56 g  (A08231553)

 Moonlit Starry Night 
Męski zapach będący połączeniem szlachetnych 

nut drzewnych przełamanych odrobiną mchu, 

ziołowej lawendy i delikatnych cytrusów.

510 g (A04171066)

283 g  (A04172066)

85 g  (A04173066)

56 g  (A08231066)

 Hidden Mountain Pass 
Chłodny wiatr i świeże powietrze przepływające 

przez omszałe drzewa i gałązki lawendy ocieplone 

drzewem sandałowym.

510 g (A04171361)

283 g  (A04172361)

85 g  (A04173361)

56 g  (A08231361)

 Fresh Lavender Breeze 
Kojący aromat świeżo zebranej lawendy 

połączony ze świeżymi nutami cytrusowymi.

510 g (A04171404)

283 g  (A04172404)

85 g  (A04173404)

56 g  (A08231404)

7



 Key Lime Gelato 
Świeżo wyciśnięty sok z limonki dodany do 

mrożonej lemoniady z kiwi, maliny i mandarynki 

przełamany ciepłą nutą wanilii.

510 g (A04171363)

283 g  (A04172363)

85 g  (A04173363)

56 g  (A08231363)

 Island Coconut Mahogany 
Radosny zapach kokosa łączy się z wonią maho-

niu i nutami egzotycznych orchidei.

510 g (A04171127)

283 g  (A04172127)

85 g  (A04173127)

56 g  (A08231127)

 Orange Vanilla Dreamsicle 
Letni zapach pełen skórki pomarańczowej i nekta-

ru brzoskwiniowego z dodatkiem wanilii, płatków 

lilii i białego piżma.

510 g (A04171132)

283 g  (A04172132)

85 g  (A04173132)

56 g  (A08231132)

 Juicy Watermelon Slice 
Najlepszy, soczysty arbuz zmieszany z melonem 

miodowym z dodatkiem cytryny, gujawy i wody 

ogórkowej podany z lodami waniliowymi.

510 g (A04171146)

283 g  (A04172146)

85 g  (A04173146)

 Exotic Midnight Petals 
Egzotyczne kwiaty budzące się w ciemności 

i oddające piękny, miękki zapach o poranku...

510 g (A04171055)

283 g  (A04172055)

85 g  (A04173055)

56 g  (A08231055)

 Ocean Blue Mist 
Świeży aromat muśniętego wiatrem wybrzeża, 

trawiastej plaży i dziko rosnących kwiatów.

510 g (A04171128)

283 g  (A04172128)

85 g  (A04173128)

56 g (A08231128)
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Jedna świeca w jednym zapachu? Niekoniecznie! Ta trój-
warstwowa kolekcja oferuje więcej niż trzy różne zapachy 
zamknięte w jednym szkle. Każda warstwa emanuje swoim 
niepowtarzalnym aromatem, a podczas przejścia od jednej 
do drugiej tworzona jest nowa, harmonijna kompozycja.

Pozwól się zaskoczyć i zachwycić tą niesamowitą różnorod-
nością zapachów!

3 LAYER COLLECTION
trzy zapachy w jednym!

ŚWIECA W SZKLE ZE SZKLANĄ POKRYWKĄ

538 g, Czas palenia ~ 75 - 115 h

WYMIARY I CZASY PALENIA
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 Sweet Nectar,
 Flirty Fruits,
 Berry Bliss 
Trzy zapachy w jednym - słodki nektar, kuszące 

owoce i owoce jagodowe.

538 g (A01962807)

 Cherry Tart,
 Lemon Vanilla Swirl,
 Blackberry Cobbler 
Trzy zapachy w jednym - słodka wiśniowa tarta, 

kusząco waniliowe ciasto cytrynowe i jeżyna pod 

słodką kruszonką.

538 g (A01962236)

 Cotton Comfort,
 Lake House,
 Coastal Breeze 
Połączenie trzech niesamowitych zapachów - 

czysta bawełna, delikatne nuty wodne, drzewne 

i morskie.

538 g (A01962135)

 Vanilla Sugar,
 Toasted Coconut,
 Hazelnut Toffee 
Trzy zapachy w jednym – słodkie i pyszne 

połączenie waniliowego cukru, prażonego kokosa 

i orzechowego toffi.

538 g (A01962083)

 Sugared Lime,
 Passion Pear,
 Blueberry 
Trzy zapachy w jednym – limonka z cukrem, 

słodka gruszka i dojrzałe jagody.

538 g (A01962711)

 Pumpkin & Nutmeg 
 Apple & Vanilla 
 Cinnamon & Walnut Swirl 
Trzy zapachy w jednym – dynia z gałką 

muszkatołową, jabłko z wanilią i słodkie bułeczki 

z cynamonem i orzechami włoskimi.

538 g (A01962063)
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bliżej natury dzięki woskowi sojowemu

Tradycyjny wygląd kolekcji premium Willow Lane zachwyca 
rustykalnym urokiem i niewiarygodnie autentycznymi zapa-
chami połączonymi w specjalny sposób. Każdy zapach jest tak 
wyjątkowy jak Ty.

Dzięki tej kolekcji możesz dowolnie wybierać zapach zależnie 
od swojej preferencji  i stworzyć indywidualny nastrój.

Jasmine & Hyacinth
Vanilla & Sugar Cane

Lemongrass & Ginger

Blue Suede & Sandalwood

Mandarin & Rasberry

Fresh Papaya & Guava

Sweet Cherries & 
Cinnamon 

Cucumber & Cantaloupe

Fru
it

Food/Spice Fl
or

al

Fresh

Lemon Cake & Vanilla Swirl

Pumpkin & Cinnamon

WILLOW LANE
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 Cucumber & Cantalaloupe 
Orzeźwiające połaczenie soczystego melona 

kantalupa i zmrożonego, świeżego ogórka.

538 g (A01646038)

 Vanilla & Sugar Cane 
Słodki karmel i ciepła wanilia w otoczeniu puszy-

stej waty cukrowej i nasion kakaowca ocieplone 

kojącym drzewem sandałowym.

538 g (A01646701)

 Lemon Cake & Vanilla Swirl 
Pyszne i słodkie ciasto z dodatkiem otartej skórki 

cytryny i ciepłej wanilii.

538 g (A01646864)

 Fresh Papaya & Guava 
Letnia, orzeźwiająca pokusa - połączenie tropikal-

nej papaji, słodkiej gujawy dają egzotyczne, mocno 

owocowe uderzenie.

538 g (A01646883)

 Pumpkin & Cinnamon 
Pieczona dynia, cynamon i brązowy cukier zato-

pione w słodkim cieście.

538 g (A01646951)

 Sweet Cherries & Cinnamon 
Słodkie wiśnie połączone z cynamonem, żurawiną 

i doprawione gałką muszkatołową.

538 g (A01646991)

 Jasmine & Hyacinth 
Kwiat jaśminu, hiacyntu i wiciokrzewu splecione 

w uścisku świeżej zieleni.

538 g (A01646622)

 Blue Suede & Sandalwood 
Przytulne połączenie nut cytrusowych,  bergamot-

ki i brzoskwini zmieszane z urokliwym kwiatem 

pomarańczy, jaśminem i drzewem sandałowym.

538 g (A01646033)
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 Mandarin & Raspberry 
Soczyste mandarynki i lekko kwaskowa żurawina 

dopełnione dojrzewającymi w słońcu malinami.

538 g (A01646981)

 Lemongrass & Ginger 
Egzotyczna esencja z trawy cytrynowej i plasterki 

świeżego imbiru.

538 g (A01646043)

15

WYMIARY
 I CZAS PALENIA
WILLOW LANE

ŚWIECA W SZKLE ZE SZKLANĄ POKRYWKĄ

538 g, Czas palenia ~ 75 - 115 h
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natura odkryta na nowo
olejki eteryczne i wosk sojowy

Zapachy zapewniające dobre samopoczucie! Przejrzysty, ele-
gancki design serii Essential Elements idealnie pasuje do 
każdego pomieszczenia. Świece naturalne to nie tylko inten-
sywne zapachy, ale także stylowe przedmioty dekoracyjne. 
Specjalnie dobrane olejki eteryczne mają głęboki wpływ na 
przestrzeń, ciało i duszę. Na przykład, lawenda działa kojąco, 
jaśmin łagodzi stres i uwodzi, zaś eukaliptus ożywia i działa 
pobudzająco.

Wybierz swój ulubiony zapach i pozytywnie wpływaj na do-
bre samopoczucie.
Nowa odsłona najlepiej sprzedających się świec naturalnych 
w USA to naturalny wosk sojowy, olejki eteryczne i eleganc-
kie pokrywki z naturalnego drewna.

Vanilla & Sandalwood

Oudwood
& Cardamom 

Eucalyptus & Mint Leaf

Lemongrass & Coriander

Oakmoss & Bergamot

Lavender & Cedarwood

Mahogany & Vetiver

Blood Orange & Teakwood

Jasmine & Patchouli

fru
ch

tig

süß & würzig �o
ra

l

frisch

Juniper Rosewood

Smoked Amber & Slate

Wild Fig & Tobacco
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 Vanilla & Sandalwood 
Ciepłe  drzewo sandałowe łączy 

się z bazą olejków eterycznych - 

paczulowego i z drewna cedrowego. 

Dodatek aromatycznej wanilii 

uświetnia zapach.

418 g (A04322344)

255 g (A04323344)

92 g (A04338344)

 Blood Orange & Teakwood 
Olejki eteryczne ze skórki poma-

rańczowej i cytryny w połączeniu 

z egzotycznymi nutami drewna 

tekowego dają szczęście

i zmysłowe doznania.

418 g (A04322324)

255 g (A04323324)

 Jasmine & Patchouli 
Uwodzicielskie olejki eteryczne z 

lawendy i cedru łączą się

z jaśminem i delikatnym cytruso-

wym zapachem.

418 g (A04322020)

255 g (A04323020)

92 g (A04338020)

 Mahogany & Vetiver 
Ziemista paczula i żywa wetiwera 

są zrównoważone przez pikantny 

różowy pieprz, świeży strączyniec, 

piżmo i drzewo sandałowe.

418 g (A04322293)

255 g (A04323293)

92 g (A04338293)

 Lavender & Cedarwood 
Olejki eteryczne z lawendy i 

cedru łączą się tworząc uspo-

kajający, kwiatowo - drzewny 

zapach.

418 g (A04322353)

255 g (A04323353)

92 g (A04338353)

 Eucalyptus & Mint Leaf 
Orzeźwiający eukaliptus zmie-

szany ze świeżym powietrzem, 

ogórkiem i olejkiem z kardamo-

nu i rozmarynu.

418 g (A04322174)

255 g (A04323174)

92 g (A04338174) 

 Juniper & Rosewood 
Osiągnij euforię dzięki olejkowi 

eterycznemu z rozmarynu, któ-

ry jest zarówno ożywczy, jak 

i pobudzający. Złożoność szał-

wii muszkatołowej 

w połączeniu z jagodami 

jałowca powoduje, że aromat 

oczyszcza nasz umysł

i uspokaja.

418 g (A04322022)

255 g (A04323022)

 Oakmoss & Bergamot 
Dzięki olejkom etery cznym 

możesz zachować holistyczną 

równowagę. Odkryj właściwości 

regenerujące mchu z drewna 

dębowego i skórki pomarań-

czowej. 

418 g (A04322314)

255 g (A04323314)
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 Lemongrass & Coriander 
Orzeźwiająca cytrynowo-limon-

kowa esencja zapachu trawy 

cytrynowej łączy się z aromatyczną 

kolendrą, by stworzyć inspirujący 

zapach.

418 g (A04322350)

255 g (A04323350)

92 g (A04338350)

 Smoked Amber & Slate 
Przydymione nuty leśne mieszają 

się z sercem kwiatowego aromatu. 

Intensywne, twarde drewno cedro-

we i ziemista paczula tworzą uwo-

dzicielski zapach. Olejek eteryczny 

z paczuli i lawendy pomagają ukoić 

emocje, zaś kolendra siewna działa 

porywająco.

418 g (A04322023)

255 g (A04323023)

 Oudwood & Cardamom 
Bogate nutki drewna agarowego

i gałki muszkatołowej zmieszane

z olejkami eterycznymi

z goździków i cynamonu.

418 g (A04322322)

255 g (A04323322)

 Wild Fig & Tobac 
Ekskluzywna mieszanka owoco-

wego tytoniu i kremowego drzewa 

sandałowego z dodatkiem ciemnej 

śliwki i czarnej porzeczki przeple-

cionych z jaśminem gwiazdowym.

418 g (A04322200)

255 g (A04323200)
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WYMIARY
I CZASY PALENIA

ESSENTIAL
ELEMENTS

ŚWIECA 3 KNOTY Z DREWNIANĄ POKRYWKĄ 

418 g, Czas palenia ~ 25 - 45 h

ŚWIECA W SZKLE Z DREWNIANĄ POKRYWKĄ

255 g, Czas palenia ~ 35 - 50 h

ŚWIECA W SZKLE Z DREWNIANĄ POKRYWKĄ

92 g, Czas palenia ~ 15 - 25 h
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Każdy zapach to historia. Twoja.

Twój styl. Twój zapach. Twoja przestrzeń. 
Kolekcja CLCo jest stworzona dla miłośników wyjątkowych 
zapachów. CLCo jest odbiciem Ciebie w Twojej osobistej prze-
strzeni i uchwyca Twoją przyjemność z podróżowania, nie-
skończone docenianie piękna natury i osobistych doświad-
czeń. Nasze świece mają wyjątkowy zapach, który przywołuje 
Twoją życiową podróż i przyszłe wyprawy. Kolekcja CLCo na 
nowo definiuje luksus dzięki przemyślanemu wzornictwu i 
unikalnym zapachom.

CLCo.

Japonica BerryJasmine Santal

Amber Orchid

Sea Salt Ginger

Vetiver Oakmoss

Mahogany TeakCoconut Oudwood

Tobac Ebonywood

Violet Patchouli

Bordeaux Fig

Fru
it

Food/Spice Fl
or

al

Fresh

Blood Orange Cedarwood

Bourbon Vanilla
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 Jasmine Santal 
Przywodzący na myśl Ayurverdyjski 

rytuał z użyciem olejków. Wyczu-

walnie ciepły i kremowy, klasyczny 

zapach z dominującymi nutami 

Jaśminu oraz Ylang Ylang.

396 g (A04311052)

177 g (A04312052)

 Japonica Berry 
Delikatne nuty kamelii japońskiej 

zmieszane z głębokimi nutami. 

Świeża, słodka malina uzupełnia się 

z orientalnymi nutami paczuli.

396 g (A04311061)

177 g (A04312061)

 Violet Patchouli 
Zielona świeżość przepleciona z lek-

ko miodowym, słodkim zapachem. 

Bursztyn oplata bukiet kwiatów 

z konwalią, Ylang Ylang i fiołkiem. 

Fiołek, będący znakiem charaktery-

stycznym Napoleona, jest zalotny z 

odrobiną pudrowej nuty.

396 g (A04311067)

177 g (A04312067)

 Sea Salt Ginger 
Świeże, lekko słone morskie powie-

trze zmieszane z wiecznie zieloną 

roślinnością i dodatkiem piżma. 

Nuty cytrusowe tańczą z imbirem 

i przywodzą na myśl cenne 

minerały.

396 g (A04311145)

177 g (A04312145)

 Blood Orange 
 Cedarwood 
Czerwona pomarańcza, czyli 

Arancia Rossa, miesza się z 

żywym zapachem otartej skórki 

z limonki, konwalii majowej 

położonej na nutach świeżo 

zebranego siana i drzewa 

cedrowego.

396 g (A04311223)

177 g (A04312223)

 Bordeaux Fig 
Lokalne czerwone odmiany 

winorośli, wyciskane stopami, 

długo leżakujące, by potem je 

smakować i świętować. Soczy-

ste jagody i ogrzane słońcem 

figi rozświetlone cytrynowymi 

przetworami, goździkami i 

drewnem sandałowym

396 g (A04311225)

177 g (A04312225)

 Coconut Oudwood 
Tropikalna wyspa pełna 

bogatych gajów kokosowych, 

plantacji ananasów rozsianych 

pośród wysokich wzgórz. 

Szlachetna żywica z drzewa 

Aquilaria , piżmowe oud jest 

wysoko cenioną, kuszącą 

mieszanką zapachów.

396 g (A04311237)

177 g (A04312237)

 Bourbon Vanilla 
Odrobina dymu z osmolonego 

drewna bednarskiego, ganek 

z werandą przesiąknięty 

naszym lokalnym zwyczajem. 

Głęboki i miękki, lekki aromat 

przypraw z odrobiną suszonych 

jabłek i najlepszych pralin.

396 g (A04311241)
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 Amber Orchid 
Delikatna, kwiatowa nuta płatków 

orchidei miesza się z ciepłym, aro-

matycznym goździkiem. Orientalna 

nuta głębi pełna jest przydymionej 

wanilii i kremowego drewna san-

dałowego.

396 g (A04311166)

177 g (A04312166)

 Vetiver Oakmoss 
Przysłonięty przez mgłę mech kur-

czowo trzyma się pomarszczonej 

kory dębu. Gałązka lawendy łagodzi 

ostrość ziaren pieprzu i układa się 

wraz z drewnem cedrowym i paczu-

lą w magiczną, pierwotną bazę.

396 g (A04311168)

177 g (A04312168)

 Mahogany Teak 
Głęboko i ciepło rezonujące drewno 

do stworzenia unikalnej gitary, 

mandoliny, bębna. Harmonia 

z duszą Rhode Island – rześką nutą 

ususzonej lawendy. Dodatek drewna 

teakowego nadaje aromat przypo-

minający dobrej jakości skórę.

396 g (A04311175)

177 g (A04312175)

 Tobac Ebony Wood 
Bogate nuty paczuli nadają głębi 

ukrytej w pojemniku na cygara 

z hiszpańskiego drewna cedrowego.

396 g (A04311199)

177 g (A04312199)
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WYMIARY
CZAS PALENIA

CLCO.

ŚWIECA W SZKLE Z METALOWĄ POKRYWKĄ

396 g, Czas palenia ~ 90 h

ŚWIECA W OZDOBNEJ PUSZCE 2 KNOTY

177 g, Czas palenia ~ 30 h
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Świece zapachowe z kolekcji Royale Classics są zaprojekt-
owane tak, aby pasowały do   każdego wystroju wnętrza. Wy-
konane z wysokiej jakości mieszanki wosku połączonego 
z luksusowymi zapachami tworzą wyjątkowe doznanie. 
Możesz wybrać świece w trzech klasycznych rozmiarach i 
cieszyć się niezapomnianym, zapachowym przeżyciem.

Royale Classics

WYMIARY I CZASY PALENIA

ŚWIECA W SZKLE Z METALOWĄ POKRYWKĄ

481 g, Czas palenia ~ 92 - 110 h

ŚWIECA W SZKLE Z METALOWĄ POKRYWKĄ 3 KNOTY

326 g, Czas palenia ~ 28 - 38 h

ŚWIECA W SZKLE Z METALOWĄ POKRYWKĄ

226 g, Czas palenia ~ 35 - 44 h



 Exotic Vanilla 
Soczyste nuty grejpfruta i bergamotki przeplecio-

ne słodkim pyłkiem kwiatowym w egzotycznych 

nutach wanilii i ciepłym orientalnym tle.

481 g (A04164138)

326 g  (A04165138)

226 g  (A04166138)

 Love Paris 
Bukiet wiciokrzewu i magnolii zmieszany 

z nektarem z białych kwiatów. Jedwabisty bursz-

tyn i białe piżmo tworzą zmysłowe zakończenie, 

które uwodzi cię w Paryżu, mieście miłości.

481 g (A04164752)

326 g  (A04165752)

226 g  (A04166752)

 Ocean Side 
Morskie powietrze przeplecione kwiatami 

rosnącymi na plaży zmieszane z aromatycznymi 

cytrusami na bogatym drewnie teakowym

i cedrowym.

481 g (A04164157)

326 g  (A04165157)

226 g  (A04166157)

 Amber Teakwood 
Luksusowe nuty szlachetnego drewna cedrowego, 

sandałowego, teakowego i dębu zmieszane 

z lawendą, mchem z drewna dębowego i cytrusa-

mi oraz bursztynem.

481 g (A04164697)

326 g  (A04165697)

226 g  (A04166697)

 Imperial Cherry Blossom 
Ten zapach zabierze Cię w podróż do odległej kra-

iny z kuszącymi tropikalnymi kwiatami, dżunglą 

pełną dojrzałych owoców i widokiem słonecznych, 

błyszczących wód. Niezwykły zapach frangipani - 

doskonale wypełniony bujnym nektarem i dzikim 

wiciokrzewem z dodatkiem piwonii i bursztynu 

przeplecionymi egzotyczną paczulą i drewnem 

sandałowym.

481 g (A04164689)

326 g  (A04165689)

226 g  (A04166689)

 Golden Woods 
Hipnotyzująca mieszanka nektaru cytrusowego, 

płatków róży i drzewa sandałowego, inspirowana 

gorącem lasu o zmierzchu.

481 g (A04164692)

326 g  (A04165692)

226 g  (A04119692)

 Beach Life 
Soczyste pomarańcze i bogate w nektar tro-

pikalne owoce w otoczeniu słodkich kwiatów. 

Zapach przywołujący zachód słońca na plaży.

481 g (A04164085)

326 g  (A04165085)

226 g  (A04166085)

 Sandalwood Vanilla 
Migoczące nuty cytrusów połączone z fran-

cuską wanilią i miękkim drewnem sandało-

wym. Płatki fiołków oraz bursztynowe piżmo 

uzupełniają ten zmysłowy zapach.

481 g (A04164344)

326 g  (A04165344)

226 g  (A04166344)
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AKCESORIA

Stylowe kominki do wosków zapachowych ozdobią Twoje 
wnętrze i zapewnią piękny zapach. Użytkowanie kominków 
do wosku zapachowego jest bardzo proste - włóż kostkę wo-
sku zapachowego Candle-lite na górę kominka, umieść pod 
spodem świecę bezzapachową typu tealight i podpal. Wosk 
zacznie się rozpuszczać pod wpływem ciepła z podgrzewacza 
i uwalniać zapach.
Możesz wybierać spośród klasycznych kominków zapacho-
wych na podgrzewacz, kominków elektrycnzych oraz komin-
ków montowanych do kontaktu. Dodatkiem są lampy zapa-
chowe do aromaterapii nawilżające i jonizujące powietrze.

"

"



Kominek zapachowy Musina 
A00000032

Kominek elektryczny Boro 
A00000028

Kominek elektryczny Sula 
A00000017

Kominek zapachowy Riet 
A00000031

Kominek elektryczny Nata 
A00000027

Kominek elektryczny Paarl 
A00000018

Kominek zapachowy Nyl 
A00000030

Kominek elektryczny Mossel 
A00000021

Kominek elektryczny Cala 
A00000019

 Kominek zapachowy Sabie 
A00000029

Kominek elektryczny Dubei 
A00000180

 Kominek elektryczny Bamako 
A00000182
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Kominek elektryczny Mula 
A00000181

Kominek elektryczny Sari 
A00000179

 Burning Cap - Peac, Love, Joy - Leaf 
A00000122 (bez świecy)

 Burning Cap - Peac, Love, Joy - Handwriting 
A00000123 (bez świecy)

Kominek elektryczny  Faso 
A00000184

 Lampa do aromaterapii Harkim 
A00000186

 Lampa do aromaterapii Doha 
A00000185

 Lampa do aromaterapii Klano 
A00000187

Elektryczna lampa solna Malawi 
A00000183
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BURNING 
CAPS

Ozdobne nakładki na świecę za-
pewniają spokojne i równomier-
ne palenie optymalizując w ten 
sposób dystrybucję zapachów w 
Twoim pokoju.
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PREZENTACJA PRODUKTU

Nowoczesna prezentacja produktów pozwala na zwiększenie impulsu zakupowego Klientów. Dzięki naszym gotowym no-
śnikom towarowym otrzymujecie Państwo kompleksowe wsparcie sprzedaży. Oferujemy indywidualne dobranie produktów 
oraz mebli wystawienniczych do planowanej powierzchni sprzedażowej, co zapewnia Klientowi pozytywne wrażenia zaku-
powe.



 Paulownia regał duży 
WxSxG  195x112x40 cm

A00000013

 Paulownia regał średni 
WxSxG  195x85x35 cm

A00000012

 Display naladowy 
WxSxG  29x22x12,5 cm

A00000033

 Paulownia stół 
WxSxG  100x68x40 cm

A00000011

 Tower wieża 
WxSxG  178x52x52 cm

A200

Wózek wystawienniczy 
WxSxG  80x150x94 cm

A000000188
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Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub umówić na spotkanie:

Dystrybucja:
Candle World Polska Sp. z o.o.

KRS: 0000638434 NIP: PL7822646387 REGON: 365453316
Tel.: +48 500 453 608

Mail: wholesale@candlelite.pl

Zapraszamy do partnerskiej współpracy!


