MÍSTO PRO KREATIVITU

Proč sójový vosk? Irena a Andrea vysvětlují:
SVÍČKY Z LESA
Denisa vytváří přírodní svíčky vyrobené
výhradně z přírodních ingrediencí (stoprocentně rostlinný sójový vosk, bavlněný knot, vlastnoručně sesbírané a sušené
byliny, přírodní vonné esence). Tečkou
nakonec jsou pak krásné nádoby. Prodejem svíček navíc podporuje Záchrannou
stanici živočichů Makov, a to částkou
až 50 Kč z každé prodané svíčky. Více
informací a další krásné produkty najdete
na www.zlesa.eu.

„Sójový vosk se vyrábí ze sójových bobů – neobsahuje žádné pesticidy, herbicidy ani parafín (vedlejší produkt při zpracování ropy).
Jedná se o vosk z přírodního obnovitelného zdroje. Při jejich spalování
nevznikají žádné jedovaté zplodiny. Naopak – pokud do nich přidáme
přírodní esenciální oleje – budou mít i aromaterapeutické účinky. Jsou
vhodné i pro alergiky. Svíčky ze sójového vosku mají ještě jeden bonus
navíc – vydrží hořet až o 50 % déle než běžné parafínové svíčky. Vosk
v použité nádobě celý vyhoří a vzhledem k jeho biokvalitě můžete
skleničku nebo hrneček znovu umýt a používat dál.“

DOBRÝ SVĚT(LO)
Je značka 100% přírodních produktů ze sójového vosku, které
Irena a Andrea vyrábějí tradičním způsobem bez použití strojů.
Nepoužívají žádné syntetické
vosky ani parafín, žádná umělá

Denisa radí

domů přinesou vůni, která se
uvolňuje nejen v aromalampách,
ale můžete je použít i jako přírodní vonnou dekoraci nebo s ní
ovonět svoje prádlo. A nápadů
mají mnohem víc. Zkuste se podívat na www.dobrysvetlo.cz.

ZACHUMLANÁ

„Vyrábíte-li svíčky ze sójového vosku, pak nekažte výsledný efekt
tím, že použijete knot, který je voskovaný jiným voskem. Zmaříte
tak výsledný efekt toho, že je svíčka přátelská k přírodě. Voskovaný knot sice drží tvar a nekroutí se, ale doporučuji používat
nebělený, nevoskovaný knot z bavlny. Knot nelepte tavnou pistolí
ani lepidlem, opět byste zmařili zbytečně koncept, použijte přírodní lepení. Vonné oleje doporučuji vybírat opatrně a hledět na
kvalitu. Nádoby na svíčky používejte s rozumem, aby nebyly příliš
tenké a nepraskaly. K podzimu prostě plápolající plamínek patří,
tak hurá do toho.“
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barviva ani vůně. Jediné, co
přidávají, jsou přírodní éterické
oleje a sušené dary přírody.
Sójové svíčky hoří hezkým čistým
plamenem a produkují mnohem
méně sazí než svíčky parafínové.
Sójové vosky do aromalamp vám

Oblečte svíčku ve sklenici
do pleteného oblečku.

LADÍCÍ DVOJKA
Plechovky jsou dozdobeny
krajkou z papíru. Při výrobě
větší či podlouhlé svíčky
umístěte rovnoměrně od
sebe dva či tři knoty.
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