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Link do produktu: https://wezaiswiece.pl/swieca-z-roz-naturalna-swieca-z-wosku-pszczelego-p-56.html

świeca z róż - Naturalna świeca z
wosku pszczelego
Cena

13,31 zł

Cena poprzednia

15,26 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WP15

PKWiU

32.99.54.0

Opis produktu

Ekologiczna świeca z wosku pszczelego o
naturalnym miodowo-woskowym
zapachu oraz właściwościach
zdrowotnych.
TVP1 - tutaj byliśmy
Nasza firma jako doświadczony producent świec z wosku pszczelego miała przyjemność gościć w programie telewizyjnym
"DZIEŃ DOBRY, POLSKO", zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału na naszym profilu Facebook lub klikając zakładkę "
LINKI "
na górze strony.
Co wyróżnia nasze świece?

Nasze świece wyróżnia wysoka jakość wosku pszczelego.
Wosk pszczeli który używamy do produkcji świec poddajemy sterylizacji w urządzeniu zwanym autoklaw w temperaturze 121
stopni Celsjusza oraz ciśnieniu 2 barów przez 31 minut.
Metoda ta pozwala na usunięcie wszystkich wegetatywnych jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form
mikroorganizmów.
Dzięki temu procesowi nasze świece są w 100% zdrowotne i bezpieczne dla astmatyków, alergików oraz wpływają łagodząco
na różne dolegliwości dróg oddechowych. Sterylizacja nie pozbawia właściwości leczniczych wosku lecz uszlachetnia go
poprzez pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów.
Naturalna świeca z wosku pszczelego jest:

Ekologiczna gdyż tworzymy ją z naturalnego wosku pszczelego.
Pachnąca naturalnym miodowo-woskowym aromatem.
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Ozdobą Twojego domu, ogrodu, firmy lub eleganckim prezentem.
Świecą ręcznie wykonaną z najwyższą starannością.
Właściwości zdrowotne świecy z wosku pszczelego:

Łagodzi dolegliwości dróg oddechowych takich jak: kaszel, katar, zatoki, astma.
Usuwa nieprzyjemne zapachy np: dymu tytoniowego, spalin, kurzu.
Oczyszcza i jonizuje powietrze.
Wspomaga układ oddechowy.
Uspokaja, poprawia samopoczucie i koncentrację.
Zmniejsza negatywne działanie promieniowania pochodzącego od urządzeń elektrycznych.
Tworzy przytulny nastrój.
Świeca - dziełem natury

Wosk pozyskujemy z polskich pasiek.
Wszelkie niedociągnięcia, wynikają z naturalnych procesów produkcyjnych.
Świadczy to o tym, że wykonując ręcznie nasze świece nie stosujemy żadnych syntetycznych i chemicznych dodatków.
Zachowujemy naturalne właściwości wosku, dlatego świece mogą mieć różne odcienie koloru wosku oraz nieznacznie różnić
się gramaturą podaną na zdjęciu.
Czy wiesz że:
Pszczoły nie tylko robią miód ale również wosk pszczeli który ma właściwości zdrowotne. Pszczoły woszczarki aby mogły
wyprodukować jeden
kilogram wosku potrzebują zużyć około trzy i pół kilograma miodu. To właśnie z tego wosku produkujemy świece które palą się
około trzy razy dłużej od tradycyjnych świec z parafiny i w dodatku są ekologiczne, zdrowotne i pachnące miodem.
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