HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE
150 g

NIEUW

JOUW GEURIG RITUEEL VOOR THUIS
Een collectie van luxueuze kaarsen geïnspireerd op de best verkochte PURE en PURE ROYAL
parfums. De kaarsen zijn een aantrekkelijke decoratie voor elk interieur! Verfijnde geurcomposities
zorgen voor een extreem sensuele sfeer in je interieur.
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Onze hoogkwalitatieve HOME RITUAL geurkaarsen maken gebruik van
hydro-geraffineerde parrafine en een wiek die voldoen aan de strenge
vereisten van de Duitse RAL standaard in termen van:
•
geurintensiteit,
•
optimaal brand gedrag,
•
wiek kwaliteit – een sterk katoenen wiek met gepaste dikheid,
bestendig tegen breken,
•
minimaal roken – zodat het de luchtwegen niet kan vervuilen,
•
verminderde hoeveelheid roet – verzekert dat de kaars zijn
aantrekkelijk uiterlijk blijft behouden zelfs na gebruik.
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ONTDEK DE BETOVERENDE GEUREN VAN DE NIEUWE PURE EN PURE ROYAL PARFUM

Vrouwen

Mannen

PURE 18 | 719018
Een betoverende combinatie van energieke citrus
noten met sensuele houtnoten. Een gebalanceerde
geurcompositie die zorgt voor een interieur vol
klasse en elegantie.

PURE ROYAL 199 | 719199
Een complexe combinatie van geuren die je
verrassen met een mix van pittige noten met een
verbazingwekkende frisheid. Maakt je interieur heel
intrigerend.

PURE 20 | 719020
Verleidelijke noten van bloemige geuren omarmd
door oosterse geuren. Ze geven je interieur een
mysterieuze en stimulerende geur.

PURE 52 | 719052
Een tijdloze compositie. Een klassieke mannengeur
gestimuleerd met verfrissende geuren. Deze kortstondige geur is tegelijk fascinerend als verbluffend.

PURE 413 | 719413
Een charmante en complexe geurcompositie die
bloemige en zoete noten combineert. Zijn oosterse tonen laten je interieur heel warm en gezellig
aanvoelen.

DE JUISTE WERKWIJZE OM JE KAARS TE LATEN BRANDEN
Voor je de kaars aansteekt, knip je de wiek tot ongeveer 5mm hoogte. Dit zorgt ervoor dat de vlam
stabiel zal blijven en voorkomt dat de kaars gaat smeulen. Laat de kaars branden voor minstens 3 à 4
uur zodat de wax evenredig smelt en zodat de kaars zijn rijke geur gelijkmatig kan verspreiden.

