100%
PŘÍRODNÍ VOSK

LUXUSNÍ DESIGN
VYROBENO V ČR
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NÁŠ PŘÍBĚH
Vše odstartovala jedna debata o vonných svíčkách. Povídali
jsme si o tom, jaké svíčky si dnes člověk může koupit, jaké
jsou jejich vlastnosti a podobně. Dospěli jsme k závěru,
že skoro všechny svíčky (i ty dražší), jsou vyrobené z
parafínu, který je zdraví škodlivý.

tady jsme si řekli, že to budeme
dělat jinak. Trvalo téměř dva roky, než
naše svíčka dostala finální podobu.
Chtěli jsme na trh uvést něco zcela
jedinečného. Nejprve jsme hledali
prvotřídní kvalitu jednotlivých
komponentů. Nakonec jsme pro
výrobu svíček vybrali sojový vosk,
který je jedním z nejzdravějších
a nejkvalitnějších vosků na trhu.
Stejně náročné bylo najít vůni, která
nevyprchá. Měli jsme jasno, naše vonná
svíčka zkrátka bude příjemně vonět po
celém bytě, a to až do poslední chvíle
svého zářivého života. Vedle kvality je
pro nás důležitý i design svíčky. Chtěli
jsme, aby se stala nádhernou součástí
každého interiéru a reprezentativním
dárkem pro náročné.
Zároveň jsme hledali trvalou hodnotu.
Znáte ten pocit, když dostanete od

někoho důležitého krásnou svíčku,
a vám je líto ji spálit? I to jsme chtěli
vyřešit.
Pokud se tedy zamilujete do zdravého
plamene zdravé svíčky, náhradní náplň
vám zajistí další krásné chvíle relaxace.
Další možností je vdechnout křišťálové
dóze nový život. Můžete do ní umístit
oříšky, kamínky či jiné drobnosti nebo
zasadit semínka kávovníku arabského,
které od nás obdrží každý jako dárek.
Velkou vonnou svíčkou to vše začalo,
ale určitě to s ní nekončí. Neustále
vyvíjíme další jedinečné produkty,
v souladu s naší filozofií (zdravotně
a ekologicky nezávadné materiály, další
využití, výroba v ČR, luxusní design
a obal).
Vaše Maty´s Aromatherapy

5

EKOLOGIE

ČÍM JSOU
NAŠE
PRODUKTY
VÝJIMEČNÉ?

Jsme zodpovědná firma.
Vyrábíme pouze zdravotně a
ekologicky nezávadné prodkuty.

BALENÍ
Obaly jsou pro nás velmi
podstatné. Usilujeme o luxusní
dojem na první pohled a na první
dotek.

DALŠÍ
VYUŽITÍ
Naše svíčky se odlišují i dalším
využitím. Navíc nabízíme zcela
unikátní službu na trhu, doplnění
svíčky.

DESIGN
Naše produkty jsou propracované
do posledního detailu. Navržené
s láskou k estetice.

KVALITA
Stejně důležitá je pro nás kvalita.
Využíváme jen prvotřídní komponenty. Všechny produkty vyrábíme
ručně v Čechách.

KAPACITA
VÝROBY
V současnosti dokážeme každý
produkt vyrobit v objemu cca
30.000 kusů ročně. V případě
potřeby dokážeme výrobu navýšit.
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VELKÉ SVÍČKY
Vosk nejvyšší kvality nabízí 100 hodin hoření
provoněných esencí, které nevyprchají. Svíčka byla
navržena tak, aby se stala hrdou ozdobou každého
interiéru, a to i po svém dohoření.

Ručně vyrobená vonná svíčka
Maty’s ze 100% zdravého,
přírodního sojového vosku.
Zabalili jsme ji do pevné dárkové kazety, aby byla
nádherným dárkem pro vaše milované či
reprezentativním dárkem pro obchodní partnery.
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VYUŽITÍ SVÍČKY
PO DOHOŘENÍ
To je naše silná stránka. Milujeme svíčky, takže je
nám líto, když dohoří a nic nezůstane.

Dekorace

Doplnění svíčky

Květináč

Design dózy z ní dělá
velmi krásnou součást
interiéru. Ať už si do ní
dáte oříšky, kamínky nebo
cokoliv jiného, můžete si
být jistí, že okouzlí.

Zcela unikátní služba na
trhu, kdy zákazníkům
pošleme novou náplň do
svíčky (jakékoliv vůně) za
velmi výhodnou cenu. Stačí
sundat obal, vložit vosk do
dózy a svíčka je opět jako
nová.

Jako dárek přikládáme
ke všem velkým svíčkám
semena zakrslého kávovníku Arabica Nana. Je
krásný, nenáročný a plodí
kávová zrna.
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ČAJOVÉ SVÍČKY
Čajové svíčky jsou krásným doplňkem. Klasické
parafínové svíčky v plechu však zdraví příliš neprospívají. Proto jsme se pro vás rozhodli vyrobit
také zdravé čajové svíčky.

Balení ručně vyráběných čajových svíček ze zdravého
100% přírodního sojového vosku. Vyrábí se ve třech
dárkových a provoněných variantách. Můžete se
nechat uklidnit terapeutickou a něžnou levandulí,
inspirovat se smyslnou brusinkou nebo dobít energii
prostřednictvím vůní z alpských vrchů.
Balíček obsahuje 6 svíček, které dodáváme v krásném
dárkovém provedení.
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VONNÉ VOSKY
Ať už svíčky nebo vosk, zavázali jsme se vyrábět vše
v nejvyšší kvalitě, s ohledem na vaše zdraví i životní
prostředí. Proto i při výrobě vonných vosků do
aromalampy saháme pouze po 100% přírodním
sojovém vosku.

Vosk do aromalampy tedy nádherně provoní
celý byt a vydrží mnohem déle než klasický
parafínový. Nabízíme vám tři vůně, které se
probojovaly naším náročným testovánímzklidňující a uvolňující levandule, šťavnatá
a hravá brusinka a také jiskřivě svěží vůně z Alp.
Vosk můžete využít i jako vzorek vůní před
zakoupením velké svíčky. Balíček obsahuje 6 kusů
vosku. Jako vždy čekejte nádherné dárkové balení.
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NÁHRADNÍ
NÁPLNĚ
Náhradní náplně jsou unikátní službou na
trhu. Tuto službu ocení každý, kdo se nechce
vzdát zdravého světla i krásné vůně. Zdravý
sojový vosk a intenzivní vůně si získá každého.
Nabízíme vám tedy jedinečnou možnost
objednat si další náplň v dárkovém baleníza zlomek ceny nové svíčky.
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SLOVO MAJITELE
Vážení přátelé, obchodní partneři a zákazníci,
společnost MATY´S Aromatherapy s.r.o. jsme založili s
touhou vytvořit prémiové svíčkové produkty, které budou
nejen krásné, ale také zdravotně a ekologicky nezávadné.

Nechceme totiž škodit, chceme do životů
vnášet lásku, harmonii a radost. Pomozte
nám rozšířit zdravé svíčky i vosky a omezit
tak prodej škodlivých parafínových produktů
vznikajících při výrobě nafty. Jen čas ukáže,
nakolik je tento úkol obtížný. My však věříme,
že se nám to společně podaří.
Závěrem nám dovolte, abychom Vás ujistili,
že naše vůle a chuť vykonávat vše poctivě,
spolehlivě a kvalitně se nezmění. Rádi Vás
osobně přesvědčíme, že to nejsou jen fráze, ale
realita našeho každodenního podnikání.
S pozdravem
Marcel Balhar
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MATY’S Aromatherapy s.r.o.

VELKOOBCHOD

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Telefon: +420 725 293 440
E-mail: wholesale@matyscandles.com

Telefon: +420 603 410 700
E-mail: podpora@svickymatys.eu

www.matyscandles.com

www.matyscandles.com

