1.-12.12.2018 | NIIN KAUAN KUIN VARASTOA RIITTÄÄ

Säästä

50%
tämän sivun
tuotteista!

tuoksuja
JOULUISIA

EDULLISESTI

Sinikuusen ja piparmintun tuoksu on joulun
tuoksu! Tuoksuta kotisi jouluiseksi näillä
upeilla tarjouksilla!

Luminen piparminttu 3-sydänkynttilämalja

Sinikuusi 3-sydänkynttilämalja

Persimonsiideri 3-sydänkynttilämalja

G73B846 Norm. hinta 34,90 €

G73941 Norm. hinta 34,90 €

G73938 Norm. hinta 34,90 €

17,40 €

17,40 €

17,40 €

Hopeakoivu 3-sydänkynttilämalja

Kataja & sitruunaminttu 3-sydänkynttilämalja

G73942 Norm. hinta 34,90 €

G73944 Norm. hinta 34,90 €

17,40 €

17,40 €

Etikettitarrat voivat vahdella.

Kutsut pidettävä ja tilaus lähetettävä 1.-12.12.2018, tarjoukset ovat voimassa vain kutsuilla. Asiakkaat voivat ostaa rajoittamattoman määrän tuotteita tästä esitteestä. Käytä
kampanjakoodia VT1812 ostaessasi Votiiveja. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoustuotteita ei voi ostaa Emännän/Isännän tuotehyvityksellä tai lahjakorttiostona.
Tuoksutuotteet ja somisteet myydään erikseen, ellei toisin mainita. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Säästä

43%

24 Votiivia

Votiiveista!

24,90

€

Kampanjakoodi VT1812 Norm. hinta 44,00 €

Valitse mieleisesi 4 votiivipakettia alla olevista
tuoksuista, voivat olla samoja tai eri tuoksuja!
PartyLiten Votiivit nesteytyvät kauniisti
palaessaan ja levittävät pitkäkestoista tuoksua.

Krysanteemi & seetripuu
V061021

Keskiyön orkidea
V06940

Männynkävyt
V061017

Marja & vanilja
V06945

Omena & palsamipihta
V06B1027

Luminen piparminttu
V06846

Sinikuusi
V06941Q

Tumma kirsikka
V0682

Persimonsiideri
V06938

Karhunvatukka & seetri
V06937

Joulutähti & myski
V06636Q

Sinitaivas
V061014

Kimalteleva Bellini
V061018

Metsäinen piilopaikka
V061023

Autuas aprikoosi
V061026

Tumma vadelma
V06286

Meripihka & omena
V061022

Sadonkorjuun hedelmät
V061012

Karamelli Cabernet
V061019

Mystinen mansikka
V06755

Punainen auringonkukka
V061013

Savuinen laventeli
V061016

Kutsut pidettävä ja tilaus lähetettävä 1.-12.12.2018, tarjoukset ovat voimassa vain kutsuilla. Asiakkaat voivat ostaa rajoittamattoman määrän tuotteita tästä esitteestä. Käytä
kampanjakoodia VT1812 ostaessasi Votiiveja. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoustuotteita ei voi ostaa Emännän/Isännän tuotehyvityksellä tai lahjakorttiostona.
Tuoksutuotteet ja somisteet myydään erikseen, ellei toisin mainita. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Punavalkoinen
tuoksuton
tuikkivalajitelma

34,90€/
4 pakettia

MYÖS
VERKKOKAUPASSA

Saatavilla myös:

PartyLiten Tuikkivat luovat joulutunnelmaa
myös tuoksuttomana. Punavalkoinen
tuoksuton tuikkivalajitelma sisältää 24
punaista tuoksutonta Tuikkivaa ja 24 valkoista
tuoksutonta Tuikkivaa, vain 34,90 €.

Punainen tuoksuton Tuikkiva 12 kpl

11,90 €

600181101 Norm. hinta 47,60 €

V0320

TUOKSUKUVAUKSET
Luminen piparminttu

Talviyössä tuoksuvat piparminttu
ja viherminttu tuovat raikkaan
tuulahduksen vaniljanvalkean
lumen ja kimaltelevien jääkiteiden
keskelle.

Keskiyön orkidea

Ruusu- ja kardemummasuitsukkeen öistä tunnelmaa
korostaa ripaus piristävän
mausteista mustapippuria.

Joulutähti & myski

Sinikuusi

Lumisten havupuiden kirpeä
tuoksu sekoittuu salvian ja
eukalyptuksen viileisiin sävyihin.
Koe talven raikkaus!

Männynkävyt

Tässä metsäisessä tuoksussa
kullanhohtoinen pihka ja raikkaat
männyn neulaset yhdistyvät
salvian, sammalen ja seetrin
savuisiin aromeihin.

Sinitaivas

Klassisen tyylikkäässä
kukkaistuoksussa jasmiinin ja
pionin terälehtiä täydentää makea
kuusama, tuoksuva lilja ja
täyteläinen myski.

Raikas sitruuna ja mehukas
appelsiinin kuori täydentävät
eukalyptuksen, seetrin
ja santelipuun aromeja – tuoksu,
jossa kiteytyy sinitaivaan
kirkkaus!

Meripihka & omena

Sadonkorjuun hedelmät

Honeycrisp-omenan ja
murskatun neilikan tuoksua
täydentävät kullankeltaisten
päärynöiden ja täyteläisen
omenapuun aromit.

Tuore inkivääri, neilikka ja
muskotti yhdistyvät makeaan
mandariiniin, täyteläiseen
granaattiomenaan ja vasta
poimittuihin karpaloihin.

Persimonsiideri

Tuoksu täynnä jouluisia hedelmiä:
makeaa mandariinia, mehukasta
persimonia, raikasta omenaa ja
häivähdys kanelia.

Marja & vanilja

Mehukas vadelma ja herkullinen
mansikka yhdistyvät pehmeään
vaniljaan ja makeaan
sokeriruokoon.

Kimalteleva Bellini

Julista juhlakausi avatuksi
hohtavilla hedelmillä,
pirskahtelevalla omenalla ja
viileällä vesimelonilla – tuoksun
kruunaa raikas minttu.

Karamelli Cabernet

Lisätään ripaus vaniljaa ja karamellia mehukkaaseen mustaherukkaan ja kypsiin punaisiin
hedelmiin – on juhlan aika!

Hopeakoivu

Metsäisen talvinen tuoksu,
jossa voi aistia savuisen viskin,
koivunlehtien, seetrin ja ruohon
aromeja.

Omena & palsamipihta

Makea omena ja kirpeä pihka
kohtaavat sitruksen ja
eukalyptuksen, ja taustalla voi
aistia häivähdyksen inkivääriä.

Metsäinen piilopaikka

Kataja & sitruunaminttu

Vastapuristettu sitruuna ja makea
minttu sekoittuvat katajanmarjan
hienostuneeseen tuoksuun, jonka
lämmin inkivääri saa hehkumaan.

Tumma kirsikka

Tumman kirsikan vivahteissa
hehkuu appelsiini, sokeri ja
vaniljamanteli.

Autuas aprikoosi

Raikas mänty, vehreä sammal
ja pirteä pihka luovat metsäisen
piilopaikan tunnelmaa.

Aistillinen yhdistelmä
aprikoosia, teeruusua ja
valkoista laventelia kohtaa
kullankeltaisen meripihkan
ja santelipuun.

Mystinen mansikka

Punainen auringonkukka

Mehevät punaiset marjat
houkuttelevat lempeällä makeudellaan, kun taas myski ja ruusu
tuovat esille viettelevän puolen!

Veriappelsiinit ja tuoksuva
punainen sahrami korostavat
daalian, orvokin ja myskin
aromeja.

Krysanteemi & seetripuu

Auringon lämmittämä seetripuu
kietoutuu kullankeltaisen
krysanteemin, neilikan ja
mausteneilikan lehtien
raikkauteen.

Karhunvatukka & seetri

Tässä metsäisessä tuoksussa voi
aistia kuusen ja koivun raikkautta
sekä karhunvatukan ja
piikkipaatsaman marjan
mehukkuutta.

Tumma vadelma

Kesän kypsyttämät tumma
vadelma ja veriappelsiini
sekoittuvat kirsikan,
kasteenraikkaan vehreyden ja
sokerin kanssa.

Savuinen laventeli

Rosmariini, kurjenpolvi, laventeli
ja laakeripuu pehmentävät
savuisen metsän ja kirpeiden
männyn neulasten tuoksuja.

Kutsut pidettävä ja tilaus lähetettävä 1.-12.12.2018, tarjoukset ovat voimassa vain kutsuilla (tämän sivun Tuikkivapaketit löytyvät myös verkkokaupasta). Asiakkaat voivat ostaa
rajoittamattoman määrän tuotteita tästä esitteestä. Käytä kampanjakoodia VT1812 ostaessasi Votiiveja. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoustuotteita ei voi ostaa
Emännän/Isännän tuotehyvityksellä tai lahjakorttiostona. Tuoksutuotteet ja somisteet myydään erikseen, ellei toisin mainita. Oikeus muutoksiin pidätetään.

