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Spis treœci

INTENSIVE Collection to marka, która powsta³a, by przynosiæ radoœæ.
Wszystkie nasze produkty charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹ dba³oœci¹ o odrêbnoœæ stylistyki.

Dostarczamy aromatyzowane, intensywnie pachn¹ce naturalne produkty zapachowe.
Nasza kolekcja to intensywne produkty zapachowe o wyd³u¿onym

procesie uwalniania aromatu. Wszystko jest dostêpne w praktycznych,
ekologicznie pozytywnych szklanych pojemnikach i w ró¿nych kszta³tach.

INTENSIVE Collection produkowane jest przy zachowaniu najwiêkszej dba³oœci o szczegó³y,
zarówno przy doborze najlepszych ekologicznych surowców,

jak i w samym procesie produkcji, ka¿dy wyrób jest wykonywany rêcznie, 
z najwiêksz¹ starannoœci¹ tak aby spe³nia³ oczekiwania naszych wspania³ych klientów. 

O nas



13 Strawberry Sorbet
S³odki, truskawkowy,
domowy sorbet daj¹cy
orzeŸwienie w upalny dzieñ.
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01 Wild Rose
Œwie¿o œciêta dzika ró¿a
z romantycznego angielskiego
ogrodu.

02 Green Tea
Odœwie¿aj¹cy,
lekko zio³owy aromat œwie¿o
zaparzonej, zielonej herbaty.

03 Lemon Juice
OrzeŸwiaj¹ca cytrynowa
lemoniada z kostkami lodu
pita w s³oneczne, letnie
popo³udnie.

04 Juicy Apple
Soczyste, zielone jab³ko
zerwane w sadzie u babci.

05 Pine Needle
Igliwie sosnowe
i skrzypi¹cy pod butami œnieg
w zimowy poranek.

06 Blooming Lilac
Œwie¿y, fioletowy bez
kwitn¹cy w maju.

07 Cinnamon Bark
Klasyczna,
aromatyczna laska cynamonu
wyjêta ze szklanego s³oiczka. 

08 Vanilla & Coco
Woda kokosowa
z dodatkiem laski wanilii
podana w prawdziwym
orzechu kokosowym.

09 Fresh Citronella
Odœwie¿aj¹cy zapach citronelli,
odstraszaj¹cy komary w upalny,
letni wieczór.

10 Antitabac
Aromat neutralizuj¹cy
zapach dymu tytoniowego.

11 Love Me Tender
Zmys³owy,
kwiatowy aromat mieszaj¹cy siê
ze œwie¿¹ poœciel¹.

12 Mystic Opium
Tajemniczy, korzenny i kadzid³owy
aromat przywodz¹cy na myœl
egzotyczne podró¿e.

14 Morning Coffee
Œwie¿o zmielona,
poranna kawa z mlekiem
pita w s³oneczny dzieñ.
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20 Sandalwood
Otulaj¹ce, eleganckie
nuty drzewa sanda³owego
ukoj¹ zmys³y
i pomog¹ Ci siê zrelaksowaæ.

27 Tiramisu
Pyszny w³oski deser tiramisu
z mocn¹ nut¹ aromatycznej kawy.

15 Sweet Honey
S³odki miód dodawany
do najlepszych
babcinych wypieków.

16 Orange Splash
Œwie¿o wyciœniêty
sok pomarañczowy
z cz¹stkami pomarañczy.

17 Chocolate Dream
Zachwycaj¹cy, s³odki
aromat czekoladowego fondue.

18 Levender
Otul siê koj¹cym aromatem
lawendy kwitn¹cej na
prowansalskich wzgórzach.

19 Lily Of The Valley
Kwitn¹ca wiosn¹ konwalia
przywodz¹ca na myœl ciep³e,
majowe dni.

21 Eucalyptus
Odœwie¿aj¹ce, zio³owe nuty
eukaliptusa, które pomog¹ Ci
siê odprê¿yæ i zrelaksowaæ. 

22 Cranberry

S³odka,
aromatyczna ¿urawina.

23 Marzipan & Almond
S³odkie i wyrafinowane
po³¹czenie marcepanu
i aromatycznych migda³ów.

24 Amber
Ciep³e nuty bursztynu
wprawi¹ Ciê w przytulny nastrój.

25 Oriental Cedar
Drzewne i otulaj¹ce nuty drewna
cedrowego pomog¹ Ci
osi¹gn¹æ spokój umys³u.

26 Musk
Ciep³e i aromatyczne pi¿mo.

28 Fruit Dream
Soczysta cytryna, dojrza³a
czerwona pomarañcza
i odœwie¿aj¹ce zielone jab³ko
zmieszane w pysznym,
owocowym koktajlu.
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36 Applecocoa Crumble
Œwie¿o pieczona szarlotka
pe³na aromatycznych jab³ek,
ciep³ych przypraw
i s³odkiej wanilii, posypana
wiórkami kokosowymi.

34 Morning Fresh
Poczuj œwie¿e, wiosenne
powietrze o poranku
z dodatkiem odœwie¿aj¹cych
nut cytryny, eukaliptusa
i zielonej herbaty.

41 Fluffy Towels
Poczuj przyjemn¹ œwie¿oœæ
puszystych, wysuszonych na
s³oñcu bawe³nianych rêczników.

29 Flower Dream
Po³¹czenie kwiatowych nut bzu,
lawendy, konwalii i ró¿y
z koj¹c¹ zielon¹ herbat¹
i dodatkiem soczystej pomarañczy.

30 Fantasy Dream
Fantazyjna zapachowa
mieszanka, która przeniesie Ciê
do magicznej krainy...

31 Mulled Wine
Ciep³y i otulaj¹cy aromat
grzanego wina
z dodatkiem owoców jagodowych.

32 Salsa
S³odkie i owocowe
po³¹czenie aromatycznej
brzoskwini i soczystego mango.

33 Wooden Home
Lekkie nuty drzewne
po³¹czone z odrobin¹ œwie¿oœci.

35 Cosy Home
Poczuj klimat przytulnego domu
z rozpalonym kominkiem,
drewnian¹ pod³og¹, 
œwie¿ymi kwiatami na stole...

37 Brownie
Poczuj czekoladow¹ moc aroma-
tycznego brownie z podwójn¹ 
porcj¹ czekolady, odrobin¹ miodu
i dodatkiem s³odkiej wanilii,
pi¿ma oraz tonkowca wonnego.

38 Cosy Lavender
Klasyczna prowansalska
nuta lawendy zmieszana
z odrobin¹ odœwie¿aj¹cej
cytryny i eukaliptusa,
prze³amana ciep³¹ wanili¹.

39 A Man’s World
Elegancka, mêska kompozycja
z odrobin¹ nut drzewnych,
zio³owych i ciep³ych.

40 Sugar Cookies
S³odkie, aromatyczne ciasteczka
posypane cukrem z dodatkiem
skórki pomarañczowej.

42 Frozen
Poczuj mroŸne, œwie¿e powietrze
ocieplone odrobin¹ pi¿ma.
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Naturalna œwieca zapachowa w szkle z pokrywk¹

Naturalna œwieca zapachowa w szkle z pokrywk¹
Symbol: C1
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 135/100 mm
Czas palenia: ~ 60 - 80 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 79,70 z³*

Naturalna œwieca zapachowa w szkle z pokrywk¹
Symbol: C2
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 155/100 mm
Czas palenia: ~ 80 - 100 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 109,70 z³*

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT

Naturalna œwieca zapachowa w zamykanym s³oiku
Symbol: A1
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 35/70 mm
Czas palenia: ~ 15 h
Wosk: mieszanka wosków roœlinnych
Cena rekomendowana: 14,70 z³*

Ka¿dy zapach posiada inny kolor œwiecy.
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Naturalna œwieca zapachowa w szkle z kloszem
Symbol: B2
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 135/120 mm
Czas palenia: ~ 80 - 100 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 109,70 z³*

Naturalna œwieca zapachowa w szkle z kloszem

Naturalna œwieca zapachowa w szkle z kloszem
Symbol: B1
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 110/90 mm
Czas palenia: ~ 60 - 80 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 59,70 z³*

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT
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Luksusowa naturalna œwieca zapachowa w szkle
Symbol: XXL1
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 150/150 mm
Czas palenia: ~ 160 - 220 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 439,70 z³*

Luksusowa naturalna œwieca zapachowa w szkle
Symbol: XXL2
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 165/160 mm
Czas palenia: ~ 160 - 220 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 439,70 z³*

Luksusowa naturalna œwieca zapachowa w szkle
Symbol: XXXL2
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 300/150 mm
Czas palenia: ~ 450 - 500 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 999,70 z³*

Luksusowa naturalna œwieca zapachowa w szkle

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT
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Naturalne podgrzewacze 9 szt
Symbol: P9
Wymiary: 10/39 mm
Czas palenia: ~ 5 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 14,70 z³*

Naturalne podgrzewacze 18 szt
Symbol: P18
Wymiary: 10/39 mm
Czas palenia: ~ 5 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 28,70 z³*

Naturalne podgrzewacze 6 szt
Symbol: P6
Wymiary: 10/39 mm
Czas palenia: ~ 5 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 9,70 z³*

Naturalne podgrzewacze zapachowe 9 szt
Symbol: PZ9
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 10/39 mm
Czas palenia: ~ 5 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 17,70 z³*

Naturalne podgrzewacze

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT
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Naturalne woski zapachowe w s³oiczku
Symbol: S0
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary:       mm
Czas palenia: ~ 30 - 35 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 7,70 z³*

Naturalne woski zapachowe w s³oiczku
Symbol: S2
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 70/75 mm
Czas palenia: ~ 130 - 150 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 19,70 z³*

Naturalne woski zapachowe w s³oiczku
Symbol: S3
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 60/85 mm
Czas palenia: ~ 180 - 210 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 24,70 z³*

Naturalne woski zapachowe w s³oiczku
Symbol: S1
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: 75/55 mm
Czas palenia: ~ 90 - 100 h
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 14,70 z³*

Naturalne woski zapachowe w s³oiczkach

Ka¿dy zapach posiada inny kolor wosku.

Ka¿dy zapach posiada inny kolor wosku.

Ka¿dy zapach posiada inny kolor wosku.

Ka¿dy zapach posiada inny kolor wosku.

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT
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Naturalne woski zapachowe na kg

Pusty s³oik na naturalne woski Intensive
Symbol: LS0
Wymiary:       mm
Cena rekomendowana: 2,70 z³*

Pusty s³oik na naturalne woski Intensive
Symbol: LS1
Wymiary: 75/55 mm
Cena rekomendowana: 3,20 z³*

Pusty s³oik na naturalne woski Intensive
Symbol: LS2
Wymiary: 70/75 mm
Cena rekomendowana: 3,50 z³*

Pusty s³oik na naturalne woski Intensive
Symbol: LS3
Wymiary: 60/85 mm
Cena rekomendowana: 3,80 z³*

Naturalne woski zapachowe KG
Symbol: KG
Zapach: * patrz lista zapachów
Wymiary: mix
Kszta³t: mix 
Wosk: 100% wosków sojowych
Cena rekomendowana: 169,70 z³ */ kg

*ceny zawieraj¹ce podatek VAT
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INTENSIVE Collection
Dystrybucja:
Candle World Polska Sp.z o.o.
KRS: 0000638434       NIP: PL 7822646387       Regon: 365453316

tel. +48 500 453 608
tel. +48 515 045 377 
wholesale@intensivecandles.com
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