
Přírodní aromatické svíčky vyráběné v srdci Krkonošských 
hor  
Vyberte si z naší rozsáhlé nabídky vonných svíček, vyrobených z přírodního včelího vosku a 
organických, přírodních aromat. Tyto svíčky nejenže neobsahují žádné umělé vůně ani barviva, ale 
díky použití pravého včelího vosku je jejich svícení mnohem zdravější – neobsahuje totiž žádné ropné 
látky, které jsou používány u běžných svíček. Aromatické svíčky v našem sortimentu jsou vyrobeny s 
dřevěnými knoty, které dokážou vykouzlit neodolatelnou atmosféru praskajícího krbu. A to není 
jejich jediná výhoda – jejich plamen totiž, na rozdíl od běžných bavlněných knotů, hoří horizontálně, 
což znamená, že plamen je širší než vyšší. Díky této vlastnosti se do ovzduší uvolňuje mnohem větší 
množství aromatických látek, svíce voní mnohem lépe a intenzivněji. 

Kvalitní aromatická svíčka promění váš domov v oázu klidu 
Přestože vonné svíčky již v současné době nejsou hlavním zdrojem světla v našich domácnostech, 
jejich obliba a používání stále roste: vonné svíčky totiž dodávají nejen měkké, ambientní osvětlení 
jakémukoli prostoru, ale navíc okamžitě mění atmosféru jakéhokoli vnitřního nebo venkovního 
prostředí. Mihotavé světlo společně s nádhernou vůní vytvářejí relaxační atmosféru, dodávají pocit 
tepla, bezpečí a pohody. Aromaterapeutické svíčky vám pomohou uvolnit se, cítit se klidně, 
povzbudit myšlenky a uvést mysl do produktivnějšího režimu. Pro umocnění romantických chvil není 
nic lepšího než jemné osvětlení svíček spolu s nádhernou vůní. 

Provoňte svůj domov romantickým aroma vonných svíček 
Vonné svíčky jsou vynikajícím způsobem, jak nenápadně dodat vašemu bytu či domu nádhernou vůni 
a zároveň zamaskovat nepříjemné pachy. Vonné svíčky jsou k dispozici v různých typech vůní, od 
čerstvých a svěžích ovocných tónů přes uklidňující aromata, léčivé, aromaterapeutické vůně až po ty 
vzrušující, které dokážou skvěle navodit romantickou a intimní atmosféru. Správně zvolená svíčka 
dokáže okamžitě změnit atmosféru v místnosti. Vyzkoušejte to, až budete mít příště stresující den – 
jednoduše zapalte svíčku, pozorujte plamen, vdechujte nádherné aroma a uvidíte, jak vás stres 
okamžitě opouští. Světlo svíček dokáže vnést a udržet jiskru i ve vašem vztahu – s jejich pomocí 
můžete proměnit jakoukoli běžnou večeři v romantickou chvíli při svíčkách.  

Při výběru vonných svíček se zaměřte na kvalitu 
Ne všechny aromatické svíčky jsou ovšem stejně kvalitní. Ty běžné, které koupíte v každém 
supermarketu, obsahují umělá, chemická aromata, která nejenže nevoní příliš hezky, ale jejich vůně 
velice rychle vyprchá. Navíc jsou tyto běžné vonné svíčky vyrobeny z parafinu na bázi ropy, takže 
jejich spalování vytváří spoustu karcinogenních látek, které vdechujete. Mnohem lepší je 
poohlédnout se po skutečné kvalitě – vonných svíčkách s dřevěným knotem, vyrobených ručně a 
pouze z organických látek. Přesně takové totiž pro vás vyrábíme v naší rodinné firmě v srdci Krkonoš. 

Přírodní aromatické svíčky ze srdce Krkonoš 
Jsme rodinná firma, která má ve výrobě aromatických svící dlouholetou tradici. Sídlíme v srdci 
Krkonošských hor, odkud také pochází pravý, přírodní včelí vosk, který tvoří základ naších vonných 
svíček, společně s kvalitními dřevěnými knoty a organickými vůněmi. Zakládáme si na ekologii a 
souladu s přírodou, proto v našich vonných svíčkách nenajdete žádná umělá barviva, vůně ani ropné 
látky. Vše je čistě organické, jako příroda sama. Každý krok našeho procesu výroby svíček je prováděn 
ručně s pečlivou pozorností věnovanou detailům, což nám umožňuje velkorysé a rovnoměrné 
množství vůně v celé svíčce a delší dobu hoření. Pokud si chcete provonět váš domov a vytvořit 



nezapomenutelnou romantickou atmosféru, vyberte si některou z přírodních aromatických svíček 
z našeho sortimentu. Mezi mnoha typy vůní si určitě vyberete tu pravou!  


