
Nature of Scent
pachnące produkty do wnętrz 

Warunki współpracy:

Minimum logistyczne: 300 zł netto
Darmowa dostawa powyżej 1000 zł netto
Zamówienia powyżej 2000 zł netto - 5%

Czas realizacji: ok. 4-6 dni roboczych w zależności 
od wielkości zamówienia.

Z chęcią udostępnimy nasze zdjecia lub opisy produktów :)

100% wosk sojowy
olejki eteryczne
najwyższej jakości olejki zapachowe
knoty bawełniane oraz drewniane
w całości wykonane ręcznie

kontakt@swiece-sojowe.pl
+48 795718434
www.natureofscent.pl



NUTY ZAPACHOWE: 

Czułość: wanilia, miód, jodła, cynamon, goździki
Energia: owoce leśne, trawa cytrynowa, bazylia
Harmonia: lawenda, paczula, cedr
Oddech: jaśmin, grejpfrut, trawa cytrynowa
Radość: pomarańcza, wanilia, sosna
Spokój: róża, sosna, drzewko różane
Uniesienie: piżmo, paczula, drzewko różane
Wolność: kokos, cytryna, mięta
Wytchnienie: świerk, jodła, paczula, 
bursztyn, rozmaryn

świeca zapachowa - 28 zł netto/ sztuka
250 ml/ 180 g/ ~50h
świeca bezzapachowa - 25 zł netto/ sztuka
250 ml/ 180 g/ ~50h

Kolekcja BASIC

wosk sojowy, knoty bawełniane,
olejki eteryczne oraz zapachowe, 
średnia intensywność, eko kartonik



NUTY ZAPACHOWE: 

Czułość: wanilia, miód, jodła, cynamon, goździki
Energia: owoce leśne, trawa cytrynowa, bazylia
Harmonia: lawenda, paczula, cedr
Oddech: jaśmin, grejpfrut, trawa cytrynowa
Radość: pomarańcza, wanilia, sosna
Spokój: róża, sosna, drzewko różane
Uniesienie: piżmo, paczula, drzewko różane
Wolność: kokos, cytryna, mięta
Wytchnienie: świerk, jodła, paczula, 
bursztyn, rozmaryn

świeca sojowa - 31 zł netto/ sztuka
180 ml/ 150 g/ ~40h
wosk zapachowy - 12 zł netto/ sztuka
8 sztuk x 5 g

Kolekcja INTENSE

wosk sojowy, knoty drewniane,
olejki eteryczne oraz zapachowe, 
wysoka intensywność, zakręcane, 
eko kartonik



NUTY ZAPACHOWE: 

Eter: mandarynka, jałowiec, kolendra
Ogień: gorzka pomarańcza, cynamon, 
drzewko różane
Powietrze: lawenda, szałwia, melisa
Woda: bergamotka, ylang ylang, palmaroza
Ziemia: paczula, sosna, goździki

świeca sojowa - 34 zł netto/ sztuka
250 ml/ 200 g/ ~50h
blend olejków - 19 zł netto/ sztuka
10 ml
mgiełka zapachowa - 22 zł netto/ sztuka
100 ml

Kolekcja PURE

wosk sojowy, knoty bawełniane,
czyste olejki eteryczne, 
wysoka intensywność, zakręcane



Kolekcja SIMPLE

wosk sojowy, knoty bawełniane,
olejki zapachowe, średnia intensywność, 
zakręcane

NUTY ZAPACHOWE: 

świeżo pieczony CHLEB
soczyste MANGO
egzotyczny KWIAT MONOI
aromatyczna KAWA
słodka CZEKOLADA
otulająca pieczona DYNIA
intrygujące PALONE DREWNO
świeża SKOSZONA TRAWA
delikatna ŚWIEŻA BAWEŁNA

świeca sojowa - 28 zł netto/ sztuka
360 ml/ 240 g/ ~55h



Naturalne KADZIDŁA

zestaw kadzideł -  21 zł netto/ sztuka
20 gram palo santo, pęczek bałej szałwi

LEŚNY HIBISKUS

skład: hibiskus 30%, lukrecja 20%, dzika róża 
15%, liść maliny 15%, rumianek 10%, pączki 
sosny 10%

herbata ziołowa -  21 zł netto/ 50 g


