®

SOUL PURITY
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POZNAJ NASZE ŚWIECE
Świece Paolo Argento® stanowią idealne połączenie naturalnego wosku sojowego,
starannie dobranych zapachów oraz eleganckiego opakowania.
Kolory, smaki i wspomnienia z Włoch są dla nas najlepszą inspiracją. Dzięki nam,
poczujesz zapach kwiatów, owoców i słonecznych podróży w swoim domu.
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DREWNIANY
KNOT

ZAPACHY
Starannie wyselekcjonowane zapachy

W naszych świecach stosujemy drewniane,

inspirowane są naszą pasją do podróży.

naturalne knoty, które wolne są od

Każdy z nich to połączenie kilku nut

substancji chemicznych. Pali się on małym

zapachowych, które przeniosą w najdalsze

i iskrzącym płomieniem przypominającym

zakątki świata, rozpoczynając od różnych

dźwięk palącego się drewna w kominku.

regionów Włoch aż po kraje Dalekiego

W ten sposób zapewnia dodatkowe walory

Wschodu.

słuchowe.

ELEGANCKIE
SZKŁO
Wysokiej jakości szkło sprawia, że nasze
produkty będą nie tylko elegancko
prezentować się w Twoim domu, ale będą
również idealnym pomysłem na prezent.
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UŻYTECZNE
WIECZKO
Oryginalne wieczko stanowi elegancki
detal do świec z linii Lusso. Produkowane
jest ono z wysokiej jakości materiałów i
może sprawdzać się także jako podstawka
pod palącą się świecę.

SOJOWY WOSK
Do produkcji naszych świec używamy wyłącznie delikatnego wosku sojowego,
który ma wiele zalet:
• W trakcie spalania nie wydziela on żadnych toksycznych substancji.
• To surowiec naturalny, produkowany z dobrej jakości soi, niezawierający
pestycydów ani innych szkodliwych składników, jest więc gwarancją naturalności
i bezpieczeństwa.
• Pali się delikatnym płomieniem, nie powodując kopcenia, a jego czas palenia
jest dłuższy niż w przypadku zwykłych świec parafinowych.
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LINIA ŚWIEC CASUAL
Nasza podstawowa kolekcja wyselekcjonowanych zapachów,
przeniesie Cię w najdalsze zakątki świata.
Odkryj z nami aromaty inspirowane podróżami i przenieś je do Swojego domu.
6

ŚWIECA SOJOWA

®

BIANCO CASUAL
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Jaśmin, Lilia, Fiołek | Wysokość: Cilindro 98 mm, Cubo 88mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Jaśmin, Lilia, Fiołek
Wiosną na ulicach roztacza się zapach kwitnącego jaśminu. Jest on delikatny, pełen słodyczy
i przenika powietrze.
Nasza świeca przywoła wakacyjne wspomnienia ze spacerów włoskimi ulicami, które pachną intensywnym, ale słodkim jaśminem połączonym z wonią wiosennych kwiatów - fiołka, lilii
i konwalii.

Inspiracja: Mediolan
Nuty górne: fiołek, lilia
Nuty środkowe: konwalia, cyklamen, róża, miód, ogórek
Nuty dolne: jaśmin, kwiat pomarańczy, narcyz
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ŚWIECA SOJOWA

®

NERO CASUAL
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Paczuli, Wetiwer | Wysokość: Cilindro 98 mm, Cubo 88mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Paczuli, Wetiwer
Nero to zapach kwiatowo-orientalny z wyraźna nutą owocową. Mocny zapach cytryny i bergamotki wzbogacony został o aromat drzewa sandałowego, anyżu i bursztynu, nadający mu
intensywny charakter. Elegancki zapach świecy Nero jest subtelny i zmysłowy, inspirowany
jest dalekim Orientem. Przenieś się w nami w krainę lasów sandałowych dalekiego Wschodu
i tropikalnego obszaru Azji.

Inspiracja: Daleki Wschód
Nuty górne: cytryna, bergamotka, ylang-ylang
Nuty środkowe: anyż, drzewo sandałowe, balsam z Peru
Nuty dolne: wanilia, wetyweria, bursztyn, paczula
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ŚWIECA SOJOWA

®

ROSSO CASUAL
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Orchidea, Konwalia, Piżmo | Wysokość: Cilindro 98 mm, Cubo 88mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Orchidea, Konwalia, Piżmo
Poczuj zapach wiosny w Toskanii, krainy pełnej kwiatów. Delikatny zapach orchidei i konwalii
został wzbogacony o nutę piżma i wanilii dodający mu intensywności. Świeży kwiatowy zapach budzącej się do życia przyrody umili Ci dzień i przeniesie w soczyście zielone wzgórza
Włoch pełne wiosennych kwiatów.

Inspiracja: Toskania
Nuty środkowe: orchidea, konwalia
Nuty dolne: piżmo, wanilia, ylang-ylang
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ŚWIECA SOJOWA

ŚWIECA SOJOWA

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Ananas, Pomarańcza, Kokos
Wysokość: 98 mm | Gramatura: 190 gr

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Mięta, Limonka
Wysokość: 98 mm | Gramatura: 190 gr

AZZURRO CASUAL

VERDE MENTA CASUAL

CILINDRO

CILINDRO

Ananas, Pomarańcza, Kokos

Mięta, Limonka

Poczuj zapach soczystych, tropikalnych owoców w swoim
domu. Delikatna nuta kokosa w połączeniu z intensywnym
zapachem pomarańczy brzoskwini i ananasa przeniesie się
na egzotyczną plażę i przywoła wspomnienia letnich, słonecznych dni.

Zielona herbata działa uspokajająco, a jej delikatny aromat pozwoli Ci na chwilę relaksu. Delikatny zapach herbaty wzbogaciliśmy cytrusową nutą pomarańczy, limonki i mięty, która dodaje jej
intensywności. Przygotuj się na spokojny wieczór w towarzystwie
pobudzającego zapachu, który ukoi Twoje zmysły i doda Ci energii do kolejnych wyzwań.

Inspiracja: Kalabria
Nuty górne: ananas, czarna porzeczka, pomarańcza
Nuty środkowe: kokos, ozon, czerwone owoce
Nuty dolne: brzoskwinia, drzewo sandałowe, piżmo

Inspiracja: Chiny
Nuty górne: pomarańcza, bergamotka, limonka, mięta
Nuty środkowe: zielona herbata, koper włoski, kminek, goździk
Nuty dolne: jaśmin, piżmo, bursztyn, mech dębowy
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ŚWIECA SOJOWA

TRANSPARENTO CASUAL
Czas palenia: 40 - 50 h | Bezzapachowa |
Wysokość: Cilindro 98 mm, Cubo 88mm | Gramatura: 190 gr

CILINDRO

CUBO

Bezzapachowa

Świeca sojowa bezzapachowa przygotowana została specjalnie z myślą o alergikach. Dzięki temu nawet osoby uczulone
na zapachy, mogą cieszyć się blaskiem eleganckiej, ekologicznej świecy w swoim domu. Pali się ona delikatnym, iskrzącym płomieniem i nie wydziela żadnych szkodliwych, ani uczulających substancji.

11

LINIA ŚWIEC LUSSO
Linia Lusso charakteryzuje się eleganckim grawerem, który nadaje świecom gustowny wygląd. Użyteczne wieczko
może służyć nie tylko jako element dekoracyjny, ale także jako podstawka do palącej się świecy.
Dodatkowo, świece z tej linii pakowane są w ozdobne pudełka z grawerem, które idealnie nadają się na prezent dla bliskiej osoby.
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ŚWIECA SOJOWA

®

BIANCO LUSSO
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Jaśmin, Lilia, Fiołek | Wysokość: 105 mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Jaśmin, Lilia, Fiołek
Wiosną na ulicach roztacza się zapach kwitnącego jaśminu. Jest on delikatny, pełen słodyczy
i przenika powietrze.
Nasza świeca przywoła wakacyjne wspomnienia ze spacerów włoskimi ulicami, które pachną intensywnym, ale słodkim jaśminem połączonym z wonią wiosennych kwiatów - fiołka, lilii
i konwalii.

Inspiracja: Mediolan
Nuty górne: fiołek, lilia
Nuty środkowe: konwalia, cyklamen, róża, miód, ogórek
Nuty dolne: jaśmin, kwiat pomarańczy, narcyz
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ŚWIECA SOJOWA

®

NERO LUSSO
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Paczuli, Wetiwer | Wysokość: 105 mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Paczuli, Wetiwer
Nero to zapach kwiatowo-orientalny z wyraźna nutą owocową. Mocny zapach cytryny i bergamotki wzbogacony został o aromat drzewa sandałowego, anyżu i bursztynu, nadający mu
intensywny charakter. Elegancki zapach świecy Nero jest subtelny i zmysłowy, inspirowany
jest dalekim Orientem. Przenieś się w nami w krainę lasów sandałowych dalekiego Wschodu
i tropikalnego obszaru Azji.

Inspiracja: Daleki Wschód
Nuty górne: cytryna, bergamotka, ylang-ylang
Nuty środkowe: anyż, drzewo sandałowe, balsam z Peru
Nuty dolne: wanilia, wetyweria, bursztyn, paczula
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ŚWIECA SOJOWA

®

ROSSO LUSSO
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Orchidea, Konwalia, Piżmo | Wysokość: 105 mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Orchidea, Konwalia, Piżmo
Poczuj zapach wiosny w Toskanii, krainy pełnej kwiatów. Delikatny zapach orchidei i konwalii
został wzbogacony o nutę piżma i wanilii dodający mu intensywności. Świeży kwiatowy zapach budzącej się do życia przyrody umili Ci dzień i przeniesie w soczyście zielone wzgórza
Włoch pełne wiosennych kwiatów.

Inspiracja: Toskania
Nuty środkowe: orchidea, konwalia
Nuty dolne: piżmo, wanilia, ylang-ylang
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ŚWIECA SOJOWA

®

ARGENTO LUSSO
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Bursztyn, Wanilia, Tuberoza | Wysokość: 105 mm | Gramatura: 190 gr

CUBO

Bursztyn, Wanilia, Tuberoza
Wybierz się z nami w podróż na zbocza Włoskich Alp, do lasów iglastych, pełnych zapachów
żywicy i bursztynu.
Drzewny zapach wzbogacony został dodatkowo o delikatne nuty pomarańczy i różowego pieprzu oraz jaśminu.

Inspiracja: Północne Włochy, Alpy
Nuty górne: pomarańcza, różowy pieprz
Nuty środkowe: tuberoza, jaśmin
Nuty dolne: wanilia, bursztyn

16

ŚWIECA SOJOWA

®

RAME LUSSO
CILINDRO

Czas palenia: 40 - 50 h | Zapach: Lawenda, Geranium, Piżmo | Wysokość: 105 mm | Gramatura: 190 gr

Lawenda, Geranium, Piżmo
Rame to intensywny kwiatowy zapach, w którym dominuje nuta lawendy. Inspirowany jest
Toskanią, gdzie każdego lata nad jeziorem Garda odbywa się święto lawendy.
Zapach wzbogacony jest o delikatną nutę geranium, róży, magnolii i konwalii.
Wszystko razem tworzy aromatyczne kwiatowe połączenie, które pozwoli Ci się zrelaksować.

Inspiracja: Jezioro Garda
Nuty górne: geranium, lawenda
Nuty środkowe: róża, magnolia, konwalia, drzewo cedrowe
Nuty dolne: bursztyn, piżmo, jaśmin
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LINIA SOLI KĄPIELOWYCH
Nasza podstawowa kolekcja wyselekcjonowanych zapachów,
przeniesie się w najdalsze zakątki świata.
Odkryj z nami aromaty inspirowane podróżami i przenieś je do Swojego domu.
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BIANCO

Fiołek, Lilia
Sól do kąpieli BIANCO to produkt o świeżym, kwiatowym zapachu. Doskonale odpręża i pielęgnuje ciało, pozostawiając skórę odpowiednio nawilżoną. Inspirowany Włochami aromat jaśminu, fiołka i konwalii, sprawi,
że Twoja kąpiel będzie wyjątkowo odprężająca. Sól wsyp do napełnionej
ciepłą wodą wanny i rozmieszaj aż do rozpuszczenia.

CASUAL

LUSSO

NERO

Inspiracja: Mediolan
Nuty górne: fiołek, lilia
Nuty środkowe: konwalia, cyklamen, róża, miód, ogórek
Nuty dolne: jaśmin, kwiat pomarańczy, narcyz

Cytryna, Bergamotka, Ylang-ylang
Nasza sól do kąpieli jest bogata w mikroelementy, działa relaksująco i doskonale rewitalizuje. Orientalny zapach cytryny, anyżu i drzewa sandałowego przeniesie cię w krainę Dalekiego Wschodu i tropikalnego obszaru

CASUAL

Azji. Sól wsyp do napełnionej ciepłą wodą wanny i rozmieszaj aż do rozpuszczenia.

LUSSO
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Inspiracja: Daleki Wschód
Nuty górne: cytryna, bergamotka, ylang-ylang
Nuty środkowe: anyż, drzewo sandałowe, balsam z Peru
Nuty dolne: wanilia, wetyweria, bursztyn, paczula

®

Paolo Argento® Polska
e-mail: info@paoloargento.com
tel. +48 12 345 01 06

