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KOLEKCJA PRECIOUS METALS

Trzy wyjątkowe zapachy z Kolekcji Precious Metals odzwierciedlają słodkość życia w Australii.
Bogate i głębokie nuty pobudzą radość życia.

Złoto (Gold), Platyna (Platinum) i Miedź (Copper) to rzadko występujące materiały używane do
tworzenia najwyższej jakości biżuterii we wszystkich kulturach świata. 

To właśnie luksus stał się inspiracją do stworzenia naszej nowej kolekcji Precious Metals.

,   

W naszych kompozycjach użyliśmy nut głowy w rzadki i nietypowy sposób. 
To są zwykle najcenniejsze  i naturalnie słodkie mieszanki, które przemawiają same za siebie. 
Magia naturalnych zapachów owocowych i jagodowych wywoła uśmiech na twarzy każdego,

 kto wejdzie do Twojego domu.
Przez stulecia Złoto (Gold) było wydobywane w małych ilościach. 

Do stworzenia naszego zapachu Gold wykorzystaliśmy malutki, ale bardzo aromatyczny Goździk
połączony z przyprawową nutą Gałki Muszkatołowej. 

Ten słodki zapach przeniesie Cię do cukierni pełnej słodkich wypieków.
Jeden z najrzadziej występujących metali na świecie to oczywiście Platyna (Platinum). 

Jej wyjątkowy blask ujęty dzięki Słodkiej Wanilii został skontrastowany z mocą 
Czerwonych Owoców Jagodowych dając słodki i bogaty zapach.

Odcienie Miedzi (Copper) zainspirowały do stworzenia zapachu pełnego bogatej nuty soczystej
Żurawiny, której lekko kwaskowa nuta została przełamana ciepłym i słodkim Karmelem
tworząc jednocześnie miękki i słodki zapach, którym delektować się będzie cała Rodzina.

Połączenie czystej bieli z metalicznymi detalami sprawia, że produkty z kolekcji Precious Metals
to luksus pełen dobrego smaku, a także doskonały prezent dla kogoś, kogo kochasz.
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Australijski dom zapachowy, który ciągle poszukuje i tworzy nowe mieszanki z najlepszych światowych
zapachów, aby stworzyć wyjątkowy i indywidualny nastrój w Twoim domu.

Właśnie w ten sposób wybieramy nasze idealne perfumy, wybieramy zapachy do naszego wnętrza,
które odzwierciedlą naszą osobowość i styl. 

Niezależnie, czy poszukujemy prezentu dla rodziny i przyjaciół, czy sami sobie chcemy sprawić przyjemność,
 możemy zdefiniować i podkreślić nasz styl życia dzięki zapachom, które wprowadzamy do naszych domów. 



THE PRECIOUS METALS COLLECTION

Kolekcja Precious Metals pakowana w śnieżnobiałe pudełka składa się z trzech zapachów
dostępnych jako luksusowy dyfuzor zapachowy o pojemności 150 ml

z wyjątkowo długimi patyczkami zapewniającymi optymalne uwalnianie zapachu
oraz jako sojowa świeca zapachowa z drewnianym knotem, który skwierczy,

 jak drewno w kominku podczas palenia. 
Każde opakowanie zawiera akcenty w kolorze złota, miedzi lub platyny, 

aby stworzyć spójną całość. Metaliczne wykończenie świec oraz ręcznie malowane elementy 
na dyfuzorach zapachowych czynią tę kolekcję prawdziwie wyjątkową.

Sojowa świeca zapachowa 250 gDyfuzor zapachowy 150 ml

Wysokiej jakości przyjazna dla środowiska
mieszanka wosku sojowego 

z drewnianym knotem

Czas palenia ~ 50 h

Długotrwała
formuła

wolna od alkoholu
śnieżnobiałe

patyczki w  zestawie

Czas uwalniania
zapachu
~ 4 miesiące





GOLD
Nutmeg & Clove

Bogata gałka muszkatołowa, ciepły mirt i aromatyczne goździki połączone
przez mistrza sztuki perfumiarskiej, aby stworzyć egzotyczny i wyrafinowany

zapach.

Sojowa świeca zapachowa 250 g

Kod: S2016D 
Szt w op: 6 
EAN:     0731275710270

Dyfuzor zapachowy 150 ml

Kod: S2016A
Szt w op: 6 
EAN:     0731275710249





COPPER
Cranberry & Caramel

Kwaskowa czerwona żurawina zmieszana z pysznym i słodkim
karmelem tworzy doskonale harmonijną kompozycję.

Sojowa świeca zapachowa 250 g

Kod: S2016F 
Szt w op: 6 
EAN:     0731275710294

150ml Reed Diffuser

Sku Code: S2016C 
Pack Qty: 6 units 

Dyfuzor zapachowy 150 ml

Kod: S2016C 
Szt w op: 6 
EAN:   0731275710263





PLATINUM
Vanilla & Berry

Soczyste połączenie dojrzałych owoców jagodowych
zmieszanych ze słodkim kremem waniliowym. 

Sojowa świeca zapachowa 250 g

Kod: S2016E
Szt w op: 6 
EAN:     0731275710287

Dyfuzor zapachowy 150 ml

Kod: S2016B 
Szt w op: 6 
EAN:     0731275710256



ZOBACZ NASZE POZOSTAŁE KOLEKCJE
PARIS COLLECTION
Paryż to światowa stolica mody i jednocześnie miasto
miłości. Miasto to uosabia wszystko, co piękne i stylowe
w tradycyjnym europejskim stylu życia.
Sześć seksownych, kobiecych aromatów z kolekcji
The Paris Collection to wiecznie żywa mieszanka 
delikatnych i trendy zapachów, które można znaleźć 
wyłącznie we francuskich perfumeriach. 
Oryginalne, mocne połączenie różu i czerni z 
klasycznym wzorem fleur-de-lis przywodzi na myśl
paryski szyk. Esencja tego szyku i paryskiego 
Haute Couture oddana została w naszej kolekcji 
The Paris Collection – nadaliśmy naszym zapachom
imiona stylowych Francuzek.
W kolekcji znajdziemy sojowe świece zapachowe 250 g
oraz dyfuzory zapachowe 150 ml.

SEASONS COLLECTION
Bajeczna i eklektyczna kolekcja The Seasons Collection 
to cztery czyste i interesujące zapachy odzwierciedlające 
wiosnę, lato, jesień i zimę. Dotarliśmy do dalekich
zakątków Azji, by przygotować dla Ciebie egzotyczne
zapachy. Ta aromatyczna i pikantna kolekcja zapewni
świeżość podszytą wyjątkowymi kwiatowymi nutami
i egzotycznymi przyprawami.

W kolekcji znajdziemy sojowe świece zapachowe 250 g
oraz dyfuzory zapachowe 150 ml.

LONDON COLLECTION
Kolekcja The London Collection dostępna jest w sześciu 
zapachach. Każda świeca zapachowa i dyfuzor zapachowy 
z tej kolekcji opakowany jest w eleganckie i stylowe czarne 
pudełko prezentowe ze srebrnymi akcentami. Świece wykonane
z mieszanki wosku sojowego są dostępne w wersji 250 g i 500 g,
która pali się aż ~ 110 h. Dyfuzory zapachowe w dwóch
pojemnościach 100 ml oraz 200 ml są zapakowane w piękne
szklane pojemniki, a mocno czarne opakowania świec pasują do
każdego wnętrza.



MELBOURNE COLLECTION
Kolekcja ta została stworzona, by przybliżyć Ci młodą
i podążającą za trendami kulturę serca Australii. 
Z żywymi, radosnymi, modnymi kolorami, ta nowoczesna
i stylowa kolekcja jest sugestywnym odniesieniem 
do szybkiego życia mieszkańców Melbourne. 

Każda ręcznie malowana świeca zapachowa i dyfuzor
zapachowy jest pakowany w pasujące kolorystycznie
opakowanie prezentowe ze srebrnymi akcentami. 
Każda świeca z tej kolekcji posiada dodatkowo srebrną
pokrywkę z miękką, elegancką kokardą ze wstążki.

W kolekcji znajdziemy sojowe świece zapachowe 250 g
oraz dyfuzory zapachowe 150 ml.

FLORA COLLECTION
Prostota i klasyczny styl zapachów, które sprawią, że
Z radością będziesz wracać do domu każdego dnia.

Proste śnieżnobiałe opakowania prezentowe z dodatkiem
złota czynią tę kolekcję bardzo kobiecą. Dyfuzor zapachowy
inspirowany stylem art-deco w matowym białym szkle
będzie doskonałym elementem wystroju każdego wnętrza.

W kolekcji znajdziemy sojowe świece zapachowe 
z bawełnianym knotem 145 g oraz dyfuzor zapachowy
z białymi bawełnianymi patyczkami.
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