
Perfect Pet Skleněný soudek 
Citronová verbena a italský bergamot v koktejlu se zelenými lístky a nektarem aloe vera.

G85870

Lavender Sandalwood Skleněný soudek 
Květy verbeny s kapkou citronu, špetkou modrého heřmánku a čerstvě utržené

levandule, vše promíchané se sladkým santalovým dřevem a cedrem.
G85810

FRESH HOME! Nabídka platí  
3. 2.–27. 4. 2022 
POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVÉ FRESH HOME 
SKLENĚNÉ SOUDKY 
POUZE ZA 449 Kč / 18,50 € 

DOBA HOŘENÍ: 55–65 HODIN

NOVÉ FRESH HOME TRIO MINI SOUDKŮ

Cotton Breeze Skleněný soudek 
Ladné bavlněné květy tančící se svěžím

aloe a lístky pivoňky, prolínající se s divokým
bergamotem a modrým heřmánkem.

9 cm v, 8 cm š.
G852011 

Fresh Home by PartyLite™ Mini Jar Trio 
Zažeňte nepříjemné pachy, pozvěte svěžest do každé 

místnosti doma s tímto triem mini soudků Fresh Home.   
Sada obsahuje vůně: Perfect Pet, Lavender Sandalwood, 

Cotton Breeze.
6 cm v, 7 cm š každý.

Doba hoření: 20-30 hodin
939 Kč / 38,50 € pouze za 845 Kč / 34,50 €

P86084  

LOVE IT GUARANTEE Všechny naše produkty vyrábíme s láskou a ručíme za jejich kvalitu. Proto na ně poskytujeme

100% záruku. Pokud nejste s výrobkem spokojeni, kontakujte infolinku do 60 dnů od nákupu.

Nabídka platí do vyprodání zásob.

Již brzy!



Soudek se svíčkou Iced Snowberries™ Spring Delights 
Pohlazení chladivým zimním vánkem, ztělesněné jahodami, křupavými jablky a brusinkami, 

jež doplňuje sladkost broskve a vanilky.
G96X123

Soudek se svíčkou Honeydew Spring Delights
Svůdný zelený meloun a zralé mango se spojují v lehkou a vzdušnou směs, která je lahodně 

ovocná a voňavá - ideální způsob, jak se v létě osvěžit!
G96X52

JARNÍ SOUDKY!

SPECIÁLNÍ SOUDKY  
POUZE ZA 

439 Kč / 18 €
Soudek se svíčkou Raspberry Rhubarb Spring Delights 

Sladkou, nostalgickou vůni rebarborového koláče s malinami 
doplňuje svěží zelená mandarinka a příjemné mandlové dřevo.

8 cm v, 5 cm š každý.
G96X1031  

LOVE IT GUARANTEE Všechny naše produkty vyrábíme s láskou a ručíme za jejich kvalitu. Proto na ně poskytujeme

100% záruku. Pokud nejste s výrobkem spokojeni, kontakujte infolinku do 60 dnů od nákupu.

VŠECHNY SPECIÁLNÍ 
SOUDKY JSOU
 V DÁRKOVÉM

 BALENÍ! 

Nabídka platí  
3. 2.–27. 4. 2022 
POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Nabídka platí do vyprodání zásob.


