MANUFAKTURA
PACHNĄCA NATURĄ

Tabliczka zapachowa
do szafy
To połączenie naturalnego wosku pszczelego
i aromatu z olejków eterycznych (OE)
i/lub kompozycji zapachowych
Jej zadaniem jest aromatyzacja i odświeżenie
powietrza oraz dekoracja wnętrza
Piękny i głęboki aromat koi zmysły
oraz perfumuje otoczenie
Jak używać?
Taką tabliczkę możesz powiesić w dowolnym miejscu
w domu np. w szafie, w garderobie, w sypialni
lub na choince jako pachnącą bombkę.
Będzie cieszyć oko i cudownie pachnieć
przez najbliższe kilka miesięcy
Jeśli zapach straci na intensywności, to możesz ją
połamać na mniejsze kawałki i spalić w kominku
niczym klasyczny wosk zapachowy
Naturalny wosk pszczeli nada danej kompozycji
zapachowej delikatnego miodowego aromatu
Jak usunąć wosk z kominka?
Poczekaj, aż wosk zastygnie i podważ go lekko
nożem- powinien odskoczyć od kominka. Można też
ostudzony kominek wstawić do lodówki na 1-2 h, a
następnie usunąć wosk i umyć go ciepłą wodą z
mydłem/ płynem do mycia naczyń, Wosk wyrzuć do
śmieci. Nie wylewaj go do kanalizacji, bo zatkasz rury!
Czy można taką tabliczkę wozić w aucie?
Jak najbardziej- od jesieni do wiosny gdy temperatura
na zewnątrz jeszcze nie jest zbyt wysoka, a słońce nie
świeci bardzo intensywnie, możesz spokojnie
powiesić tabliczkę na lusterku lub położyć na płasko
np. w kartoniku czy na podkładce
Jednak w cieplejsze dni uważaj, by wosk się nie stopił,
bo możesz zabrudzić wnętrze auta
Wtedy lepiej położyć ją np. na ziemi, pod siedzeniem
(na podkładce) lub zabrać do domu, by tam ozdabiała
i perfumowała wnętrze
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W olejkach eterycznych drzemie olbrzymi
potencjał, ale należy używać ich z rozwagą
i zgodnie z zaleceniami
Tabliczki przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci i zwierząt domowych, w temp. do 25° C,
w ciemnym miejscu
Przed użyciem sprawdź czy nie masz uczulenia
na któryś ze składników i czy jest on dla Ciebie
bezpieczny (dotyczy np. ciężarnych, małych dzieci)

Wszystkie tabliczki są wykonane przeze mnie w
całości ręcznie, z największą dbałością o szczegóły,
pasją i uwagą, by uprzyjemnić Ci życie i wywołać
uśmiech na twarzy :)
Wszystkiego pachnącego!

