DOFTFAMILJER
BLOMMOR

Scarlet Berry Tulips
Ta med dig den krispiga friskheten från
tulpanrabatten med dig hem. Fylligt, soldränkt
med en ton av Hallon, Jasmin och ekspån.

Rosemary Lavender
En blandning av Lavendel från Toscana och
Rosmarin med ett stänk av Iris. Får ditt hem att
kännas fräscht samtidigt som du får ro i själen.

Fields of Clover
Sommar, sommar sommar! Klöverblom och
grästoner. Ger dig en skön förnimmelse av
sommar. Känn känslan av att ligga i en
hammock omgiven av en sval bris som doftar
nyklippt gräs.

French Lavender
Här finner du den lugnande doften av mild
Lavendel och Rosmarin kombinerat med en
nyans av Iris.

Violet Blossom
Precis som att plocka egna violer i trädgården.
Denna djupa och fylliga doft av viol lätt
uppblandad med ros och iris tar dig tillbaka till
din barndoms trädgårdar.

Lily of the valley
Oh, vad skulle våren vara utan den försiktiga,
söta doften av denna förtjusande favorit som
sprider sig över gräset? Nu kan du njuta av
den när som helst, eller ge bort en elegant,
känslosam gåva med vår fantastiskt vita doft
av liljekonvalj – helt underbart.
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Gardenia
Den fantastiska doften av Gardenia frammanar
bilder av lata dagar vid tropiska pooler och
hänförande kvällar med levande ljus. Lika
krämig och ömsint som blomman den är
uppkallad efter, vårt ljus är helt enkelt
oemotståndligt.

Wild rose
Fånga den magiska doften av heta
sommardagar med en oemotståndlig arom av
böljande blomtäta rosbuskar. Den romantiska
söta doften av rosor är det mest fantastiska
sättet att skapa en varm och mysig känsla,
oavsett anledning.

Just for you
Tänd detta ljus och du påminns om det vackra
i att få härliga fina blommor. Förväntningarna i
att öppna det medföljande kortet, läsa de fina
orden, skrivna just till dig och slutligen den
härliga doften när du öppnar paketet. Vi har i
detta ljus lyckats fånga alla dessa känslor och
dofter.

Hydrangea
Den magnifika Hortensian som blommar i den
härliga sommarvärmen är så slående vacker.
När du tänder denna skönhet doftar det som
en skogsbacke full med fantastisk Hortensia
och Liljekonvalj.

Cherry blossom
Mjukt delikat men ändå vågad. Feminint
blommig men ändå fruktig. Denna frestande
doft är en fantastisk hyllning till det vackra och
praktfulla körsbärsträdet i full blom.

Hibiscus
Fly till Florida, Hawaii, eller dina drömmars blå
lagun med vårt ljus inspirerat av den klassiska
tropiska blomman. Doften är lika exotisk och
avslappnande som en stilla promenad i
tropikerna.
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FRUKT

Black Cherry
Uppfriskande och saftiga körsbär blandat med
en len, söt och fyllig vaniljkräm.

Orange cinnamon
Teälskare vet hur den citruskryddiga doften av
apelsin och kanel kan förgylla vilken dag som
helst. Vi har på ett trovärdigt sätt fångat den
behagliga och värmande doften i vårt Orange
cinnamon. Sätt på tekannan, tänd detta
lugnande ljus och häng kvar i värmen.

Raspberry Rose Tea
En lätt söt doft av ett smakfullt te smaksatt
med hallon och stänk av örter.

Juicy raspberry
Mogen och delikat precis som själva bäret.
Hemligheten hos denna djupt tillfredställande
doft är att den är behagligt komplett utan att bli
för mycket.

Nantucket Cranberry
Till alla tranbärsälskare! Tänd ljuset och känn
friskheten i detta härliga bär.

Raspberry Vanilla
Fyllig söt smörkräm tillsammans med friska
hallon får det att vattnas i munnen.

Crisp apple
Släpp fram den där första krispiga bettet från
ett moget Granny Smith eller Cox Orange. Den
friska, söta doften av nyplockade äpplen
skapar en varm och mysig känsla. Låt den
söta doften fylla rummet och koppla av i det
mysiga ljuset.
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Fresh strawberry
När det är jordgubbsäsong är det bara att fira.
Härliga jordgubbsplantor innebär att det snart
doftar av både nybakade fruktpajer och
desserter. Skäm bort er med en underbar doft
av ren njutning. Lika frisk och skojig som en
härlig sommarfest.

Cranberry Grapefruit
Den fräscha doften av tropisk grapefrukt med
en liten tvist av härligt syrliga, lite kärva
tranbär. En lyxig arom direkt från paradiset.
Alltid upplyftande och aldrig överväldigande.
Ett perfekt sätt att slappna av och njuta i både
vardag och till fest.

Summer Slices
Den inbjudande doften av nyskuren
vattenmelon och färsk gurka direkt från
trädgården fångar det bästa av sommaren,
och du kan njuta av den när som helst.

Frozen Margarita
Detta ljus tar dig till ditt tropiska favoritställe.
Den underbara blandningen av citrus/lime,
gyllene tequila och en aning havssalt skänker
dig många timmar av välbehag.

Juicy Melon
Njut av känslan från tonerna av melon
kombinerad med kiwi och vanilj. Bara öppna
locket och släpp loss den härliga väldoftande
frukten.

Tropical Getaway
Berusande soldränkt kokosnöt, och saftig
mogen ananas har varsamt blandats till denna
krämiga tropiska doft.
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UTOMHUS

Rio Carneval
En doft av bubblande och fräsch havsluft
tillsammans med mild lilja, vita rosor och
pioner toppat med en aning Teak och
Sandelträ.

Eternal
En blandning av vanilj, salvia, patchouli,
sandelträ och vattenväxter. Maskulin, lockande
och sexig.

Beach Party
Apelsinblom varsamt blandad med vit mysk för
att fånga minnen från den solvarma stranden.

Rain
En uppfriskande och romantisk blandning av
frisk luft och ett skönt vårregn mot friska
blommor Doften innehåller noter av friskt regn,
bergamot, lilja och bärnsten.

African Safari
Denna tydligt komplexa och lockande doft
sprider känslan och friheten av en lätt bris över
savannen. Oemotståndlig.

Rendevouz
Skapa lite mystik i livet med denna lockande
doft. Cederträ, grapefrukt och apelsin
tillsammans med ett stänk av mysk skapar
genast en stämning av romantiska möten.
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Palm Beach
Luta dig tillbaka, slappna av och låt denna doft
ta dig till en vacker paradisstrand. Med noter
av blodapelsin och nyplockade gojibär tar den
dig till ditt inre paradis.

Smoked Birch
En doft av Björk i en lätt rökig ton tillsammans
med ett stänk av mysk.

Fun in the Sun
Apelsinblom varsamt blandad med mysk för att
skapa varma minnen från sommarens
stränder.

Natural Cotton
Nyplockade bomullsblommor kombinerade
med toner av jasmin och gardenia i denna
rena utomhusdoft.

Eucalyptus Mint
Livfull eucalyptus varvad med frisk mint.

Tranquility
Doften som skapar stillhet och harmoni.
Daggvåt cyklamen tillsammans med
lotusblomma, söt agave och sammetslen
bärnsten i denna rofyllda doft. Namaste!
Soft Linen
Mjukt linne, bomullsplanta och varmvit mysk
påminner dig om soltorkade, nytvättade lakan!
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Pure Linen
Nytvättat! Lakan som hängt ute på tork i solen
i en lätt sommarbris. När du tar in dem möts
du av en varm doft av nytvättat.

Egyptian sandalwood
Ett elegant ljus. En subtil, fängslande doft med
en ton av friskt äkta trä. Det perfekta ljuset för
en fängslande och rogivande sinnesstämning.

Black bamboo
Lika len som fernissa och lika mystisk som
rökelsen i ett tempel ger dig detta ljus
möjligheten att skapa den magiska och
mystiska känslan. Doften är idealisk för lugna
hemmakvällar, med eller utan sällskap.

Cozy Home
Varm kanel kombinerad med kryddig muskot
och nejlika är varsamt mixat i detta varma och
behagliga ljus. Doften kombinerar de
rogivande kryddorna som skapar en atmosfär
av värme och glädje. Så som ett mysigt hem
ska vara.

Summer breeze
Som när en lätt bris sveper över dig och
sprider en härlig varm doft av kaprifol, rosor
och nyklippt gräs.
Vanilla Sandalwood
Krämig vanilj från Madagaskar kompletterat
med delikat Patchouli, sandelträ och bärnsten i
en skön och lätt maskulin mix.
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Walk on the Beach
En delikat förnimmelse av havssalt, daggvåt
cyklamen, lotusblomma och Hibiscus. Fräsch
havsnära skog blandas med en våg av friskt
sjögräs.

Cinnamon Spice
Kryddig kanel kombinerad med kryddnejlika
och ett stänk muskot.

Patchouli Peppercorn
Sensuell och mystisk. Denna klassiska
orientaliska doft manar till fantasier om
spännande resor och sensuella kärleksmöten.
En rik, mjuk och lite jordig doft med
egenskaper perfekta för avkopplande
aromaterapi.

Creamy vanilla
Har du någonsin lagat och bjudit på en mjuk
och silkeslen vaniljglass? Då känner du igen
denna doften och på vilket sätt den lockar sig
uppåt och ger dig ett härligt leende av
välbehag. Återskapa det tillfället eller ge dina
gäster en unik upplevelse när du tänder detta
mysiga ljus.

BAKAT

Vanilla Caramel Swirl
Den behagliga doften av vanilj lockar fram
ljuva minnen. Vår kombination av denna
ingrediens försiktigt blandad med varm
karamell skapar en söt belöning för dina
sinnen.

Warm apple pie
Mormors kök på hösten -- vem kan glömma
det? Söta krispiga äpplen rullade i kanel och
nejlika med ett stänk av apelsin, blandade till
en perfekt paj. Njut av det härliga minnet varje
gång du tänder detta inspirerande ljus.
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Brownie delight
Den delikata blandningen av karamell och
smält smör blandas med marshmallows och
mörk choklad. En underbar doft av
chokladkaka - perfekt bakad och serverad
varm.

Apple Pumpkin
Äpplen från en dignande fruktträdgård och
härlig färsk pumpa toppad med varm kanel
och kryddnejlika.

SÄSONG

Cherry Vanilla Swirl
En underbar kombination av körsbär och
vaniljglass som får dig att drömma om varma
härliga sommardagar i solen.

Mulled Cider
Friska svala vindar och tidig snö verkar göra
den lockande doften av äppelcider,
kardemumma, kanel och bränt råsocker ännu
mer lockande. Den värmer dig från topp till tå
med sin fylliga och tillfredställande arom. En
skön doft med lång tradition i New England.

Red Hot Cinnamon
Kanel blandad med nymalen kryddpeppar och
ett stänk av vanilj.

Home for Christmas
Ett medley av rom, smör och färsk frukt
framkallar klassiska julminnen.

www.villagecandle.se

Sleigh Ride
Ren frisk luft blandad med cederträ och tall,
toppat med toner av liljekonvalj.

Celebration
Livets högtider. En sprudlande blandning av
citron, lime och vanilj och ett stänk av ingefära.
Perfekt för all uppvaktning.

Happy Holidays
Julens kryddor som kanel och kryddnejlika,
blandat med den jordiga doften av cederträ.
Sprider den mysiga känslan av vinterlediga
dagar.
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