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Opis produktu
PACHNIDEŁKO WRZOSU
SKŁAD: naturalny wosk sojowy, naturalne olejki eteryczne w kompozycjach terapeutycznych, suszony kwiat wrzosu

AROMATERAPIA - receptura o właściwościach uspokająco - ożeźwiających, kompozycja olejków eterycznych: lawenda, piżmo
Kompozycja o właściwościach uspokajających. Mieszanka, której składniki odznaczają się wyjątkowymi właściwościami relaksującymi i
kojącymi. Ułatwia zasypianie, a jednocześnie działa pobudzająco w przypadku zmęczenia. Lawenda działa również rozluźniająco i łagodząco na
układ nerwowy, łagodzi ociężałość umysłową, a dodatkowo skutecznie odstrasza mole ;-)
Waga małych pachnidełek: 4 x 20-25g pachnącego wosku sojowego o właściowościach terapeutycznych
Waga dużych pachnidełek: 4 x 30-35g pachnącego wosku sojowego o wlasciwościach terapeutycznych
Pachnidełka do kominków są pachnące, a nie syntetycznie zapachowe, ponieważ do ich wykonania stosuję tylko naturalne olejki eteryczne.
Są naturalnie zdrowe, pachną łagodnie, oddając nam wszystko to, co w sobie mają najlepsze.
Wystarczy włożyć pachidełko do niecki kominka i podgrzać za pomocą tealighta, po chwili kremowy wosk sojowy roztapia się uwalaniając swą
pachnącą woń.
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Do tworzenia pachnidełek wykorzystuję bardzo wysokiej jakości olejki eteryczne o wysokiej temperaturze parowania, jednak z czasem
użytkowania zapach odparuje, wówczas należy wymienić wosk na nowy.
Wystarczy lekko podgrzać nieckę kominka, po chwili wyjąć zużyty wosk, jeśli mocniej się roztopi to usuń wosk za pomocą papierowego
ręcznika.
Nie ruszaj kominka z roztopionym woskiem, natomaist nie martw się kiedy czasem się rozleje. Wosk sojowy można z obrusu jak i z każdej
powierzchni bardzo łatwo usunąć za pomocą mydełka i ciepłej wody.
Zastygnięty wosk w niecce kominka wraz z frywolnie zatrzymanymi w nim kwiatkami stanowi dodatkową ozdobę w czasie kiedy nie jest
używany. Możesz dalej cieszyć się nim, podziwiać i wyczuwać jego subtelną woń.

Te małe pachnące cudeńka z zatopionymi naturalnymi kwiatkami. Sprawią, że przestrzeń wokół Ciebie
pachnące ogrody. Intensywność zapachu możesz regulować wielkością kominka oraz długością palenia

Produkt posiada dodatkowe opcje:
WYBIERZ WILEKOŚĆ: DO MAŁYCH KOMINKÓW , DO DUŻYCH KOMINKÓW

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zmieni się w

