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ŚWIECA LAMPION 3D
WRZOSOWE OGRODY
Cena

137 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Świeca jest w całości wykonana ręcznie z czystej parafiny najwyższej jakości, bawełnianego knota oraz suszonych roślin.
Rośliny zostały zatopione z zachowaniem ich przestrzennego kształtu, niektóre elementy wystają ze ścianek świecy dając efekt
trójwymiaru. Świeca wypala się do środka tworząc otwór. Początkowo otwór jest wąski, z czasem jednak kiedy płomień chowa
się do środka świecy zaczyna się poszerzać tworząc coraz to bardziej rozświetlony lampion. Przy prawidłowym paleniu zgodnie
z instrukcją ścianki świecy pozostają w całości nienaruszone tworząc piękny lampion, który może pozostać ozdobą Twojego
domu na bardzo długi czas.
Nie ma dwóch jednakowych świec, tak jak nic dwa razy się nie zdarza. Każda świeca mimo, że tworzona z takim samym motywem, jest troszkę inna, ponieważ każda
roślinka jest troszkę inna, ponieważ każda świeca robiona jest ręcznie, roślinki czasem troszkę inaczej wybarwione, ale każda piękna, każda niepowtarzalna. Dokładnie
taka jak Ty ;-)

wymiary świecy: wysokość 15cm, średnica 11cm
czas palenia: ok, 200h
ŚWIECA LAMPION HARMONY nie ma czasowych ograniczeń palenia, możesz ją palić tak długo bądź krótko jak tylko masz
ochotę. Warto jednak czasem zapewnić jej dłuższe palenie, by miała możliwość zebrać więcej wosku ze ścianek i rozświetlać
się jeszcze dłużej i jaśniej.
Aby świeca mogła cieszyć i świecić jak najdłużej, koniecznie stosuj się do poniższych zasad użytkowania:

skróć knot przed każdym paleniem do 4 mm
pierwsze palenie powinno trwać bez przerwy od 4 do 6 godzin

jeśli otwór rozszerza się zbyt blisko ścianek świecy, należy skrócić knot oraz nie dopuszczać by knot się zawijał;
należy okręcać świecę wokół własnej osi, aby otwór wypalał się okrągły i symetryczny;
odpowiednia długość palącego się knota to 4 mm;
stawiaj świecę z dala od przedmiotów łatwopalnych;
oczyszczaj knot z ewentualnych czopów;
nie stawiaj świecy w przeciągu;
nie zostawiaj świecy bez nadzoru i nie pal jej w zasięgu dzieci i zwierząt;
przechowuj świecę w temperaturze pokojowej (niższe temperatury mogą spowodować pęknięcia);
stawiaj świecę na niepalnych podstawkach;
wystawiana na bezpośrednie słońce, będzie płowieć. .
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