
To połączenie naturalnego wosku sojowego z olejkami

eterycznymi (OE) i/lub kompozycją zapachową.

Jego zadaniem jest aromatyzacja powietrza, ale też

relaksacja, poprawa samopoczucia, ułatwienie

zasypiania, oddychania lub dodanie energii 

(w zależności od użytych OE) 

Podgrzewany wosk się roztapia  i uwalnia aromat

 

 

Jak używać?

 

- Wosk należy umieścić w górnej części kominka, a

pod spodem podpalić podgrzewacz (tealight)

- Duży wosk można połamać na mniejsze kawałki 

i użyć tylko jego części na jedną sesję

- Jedna sesja palenia wosku nie powinna przekraczać

 2 h dla kompozycji zapachowych, a dla OE czas ten

wynosi 40-50 minut (żeby ich nie przegrzać ani nie

spalić)- potem należy zgasić tealight

- Dany wosk możesz podgrzewać więcej niż raz- 

aż uznasz, że jego aromat jest już niewyczuwalny 

(średnio po 2-3 użyciach)

 
 

Jak usunąć wosk z kominka?

 

-Poczekaj, aż wosk zastygnie i podważ go lekko

 nożem- powinien odskoczyć od kominka. Można też

ostudzony talerzyk 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!

 

 

Nie zostawiaj zapalonego kominka bez nadzoru, nie

stawiaj na łatwopalnej powierzchni, ani w okolicy

 okna (nawet zamkniętego) czy w przeciągu!
 

Używaj kominka w miejscu niedostępnym dla dzieci

 i zwierząt domowych! Produkt nie do spożycia!

Przechowuj w temp. do 25° C, w ciemnym miejscu

              MANUFAKTURALWYNAGZYMSIE.COM

W olejkach eterycznych drzemie olbrzymi

potencjał, ale należy używać ich z rozwagą 

i zgodnie z zaleceniami

 
Przed użyciem sprawdź czy nie masz uczulenia

 na któryś ze składników i czy jest on dla Ciebie

bezpieczny (dotyczy np. ciężarnych, małych dzieci)

 

Wszystkie woski są wykonane przeze mnie w

całości ręcznie, z największą dbałością o szczegóły,

pasją i uwagą, by uprzyjemnić Ci życie i wywołać

uśmiech na twarzy :)

 

Zamknij oczy i głęboko odetchnij

Miłego dnia! 

ściskam,

Ania

       MANUFAKTURA

PACHNĄCA NATURĄ 

Wosk zapachowy

 do kominka


