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Monien vuosien kokemuksella tuoksuteollisuudesta, olemme nyt  
toteuttaneet unelmamme! Tiesimme haluavamme tarjota Ruotsissa 

valmistettuja laadukkaita kynttilöitä. Loimme Leyonoren!

Yrityksemme tuottaa skandinaavisia tuoksuja kotiin, jotka on 
valmistettu 100 % puhtaasta, vegaanisesta vahasta, eikä niitä 

tietenkään ole testattu eläimillä.

Me todella välitämme ympäristöstämme.
Kuulumme seuraavan sukupolven suoramyyntiyrityksiin, ja kiitämme 

kaikkia, jotka auttoivat meitä ensimmäisen kokoelmamme  
valmistumisessa. Tervetuloa Leyonoren maailmaan ja ihastuttavien 

tuoksujemme pariin!

Meillä on tuoksuja kaikille! Luo tunnelma kotona - uusi ja miellyttävä 
tuoksu Leyonorelta täydentää kotisi!

  Kiitos kauniista valokuvista lenalarsson.com

Love it! Light it!

Annika & AnnaCarin

Leyonore
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Leyonore ECO Tealights

100 % steariinivahaa, puuvillalangalla. 
Täysin luonnollinen tuote, kasvisperäinen.

Kiitos, että valitsit Leyonoren! 
Ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Kauniit, tuoksuttomat valkoiset tuikku-
kynttilät kaikkiin tilanteisiin, luoden 

tunnelmallista hehkua.
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Vain yksi tuoksu ja mieleen palaa tuhat muistoa.

AMBER
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AMBER
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AMBER

Amber täydentää tyyliä!
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Trendikäs ja retro, modernilla otteella.
Seitsemän upeaa tuoksua, jotka herättävät aistit elämään.

Valaise kotisi kodikkailla tuoksuilla.

01 AMBER
Energiaa antava tuoksu mehukkaasta greipistä, makeasta 
mandariinista sekä taivaallisesta papayasta.    
     
02 AMBER
Nauti paahdettujen vaniljapapujen, santelipuun sekä 
virkistävän persikkaveden tuoksuista.   
      
03 AMBER
Lämmin tuoksu sametin mustasta orkideasta, myskistä 
kookoksella sekä mausteikkaasta santelipuusta.  
        
04 AMBER
Houkuttele itseäsi ihastuttavalla uunissa paistettujen 
päärynöiden, vihreiden omenoiden sekä kermaisen vaniljan 
tuoksuilla.       

   
05 AMBER
Haltioidu eksoottisen kirsikan, granaattiomenan sekä 
sokeroitujen luumujen tuoksuista.   
      
06 AMBER
Iiriksen lehtien ja valkoisen sametin pehmeä rauhoittava 
tuoksu sekoitettuna ajopuun, santelipuun sekä myskiin 
metsän sävyyn.

07 AMBER
Anna itsesi tulla luonnossa kukkivien sitrushedelmien 
raikkaan tuoksun houkuttelemaksi.

AMBER
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Jokapäiväistä luksusta

LUX
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LUX
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SUN SHOWERS
Juhli itseäsi! Tanssi virkistävässä auringon 
paisteessa ja tunne päivänkakkaroiden, 
sitrushedelmien ja valkoisen setrin tuoksu.

TRANQUILITY  
Arjen ylellisyys! Ota vastaan uusi päivä 
tuoreella pestyjen liinavaatteiden tuoksulla 
ja luo sisäinen rauha kasteen kastelemista 
terälehdistä ja huomaamattomista pehmeistä 
myskin sävyistä.

MIDNIGHT BREEZE 
Päihdyttävä! Lumoava romanttinen tuoksu-
sekoitus kauniista ruusuista, lumpeenkukista, 
ihastuttavasta jasmiinista sekä patchoulista.

WARM MUSK
Hoitoa sielulle! Ylellisen rikas tuoksu läm-
mintä cashmiria ja puun sävyä, ripauksella 
tuoretta salviaa.
  

Ansaitset tulla hemmotelluksi!

LUX
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Kun haluat ylellisyyttä! Aina on syytä juhlaan!
Ylelliset tuoksut jotka luovat kotiisi erityistä tunnelmaa.

LUX
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FRESH LINEN
Puhtaiden liinavaatteiden kodikas ja virkistävä tuoksu.

COOL CUCUMBER
Kurkku on kevyt ja ilmava tuoksu, kuin lempeä ja virkistävä 

tuuli, sisältäen myös hieman melonia. 

CORE

Peruskokoelmamme
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Tyylikäs, raikas ja sopii kaikkiin huoneisiin, kaikkiin koteihin.
Tuoksut, jotka antavat kodillesi miellyttävän ja kodikkaan tunnelman.

Tuoksut on tarkoitettu nautittavaksi! Nauti joka päivä!
 

INDIAN SANDALWOOD
Täytä kotisi ja mielesi aromaat-
tisella santelipuun, tonkapapujen 
sekä pienellä ripauksella vetiver-
ian ja ruusupuun tuoksua.

JAPANESE PLUM
Lämmin tuoksu on sekoitus japa-
nilaisia luumuja, kypsiä karhun-
vatukoita ja samettista vaniljaa.

RED APPLE PEEL
Nauti rapean punaisen omenan 
makeasta sekä kypsästä 
tuoksusta.

RHUBARB YUZU
Mehukas raparperi, makeat 
vadelmat ja kypsät sitrus 
hedelmät yhdistyvät tässä 
virkistävässä tuoksussa.

CORE
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CORE
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WARM CASHMERE
Kodikas tuoksu lämpimästä 
kashmirista, bergamotista 
sekä kauniista valkoisesta 
jasmiinista.    
   
PEACH PASSION
Hedelmäinen tuoksu on se-
koitus mehukasta persikkaa 
ja tuoretta limeä, pienellä 
ripauksella kardemummaa.

CORE
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Leaderina toimiminen antaa niin paljon. Se tarjoaa yhteisöllisyyttä, 
haasteita ja tietysti enemmän rahaa. On erityistä tuntea voivan-
sa auttaa toisia ja nähdä toisten kasvavan. Silloin se kasvattaa 
myös itseä. On tärkeää, että jokainen pääsee osallistumaan ja 
voi osallistua omilla ehdoillaan, jokainen tekee haluamansa 

verran ja kaikki panokset ovat tärkeitä Tiimille.

Nautin ihmisten tapaamisesta Leyonore kutsuilla, tunnelma on erit-
täin kodikas kynttilöiden palaessa ja vieraiden tuoksutellessa 

ihania tuoksujamme. Olen iloinen voidessani myydä korkea-
laatuisia ja ympäristöystävällisiä kynttilöitä - olen ylpeä 
Leyonoren tuotteista ja arvoista. Rakastan nähdä ihmisten 
ihastuvan niihin ja sen ilon, jonka ne ja yhdessäolo tuovat.  
Leyonore tarkoittaa minulle myös positiivisten ihmisten ryhmää, 

joka on mukana tässä yhdessä. Ihanat asiakkaat, emännät ja 
kollegat muodostavat kaikki Leyonoren perheen - meidät! 

Leyonoren Sales Agenttina päätän itse ja asetan omat tavoitteeni: 
- milloin ja missä haluan työskennellä, paljon vaiko vähän. 

- kuinka paljon ylimääräistä rahaa haluan. 
- Leyonoren Sales Agenttina saan vähintään 20 % ansioita 
ensimmäisestä myynnistä lähtien.
Leyonoressa yhteisöllisyys on tärkeintä! Se on ilmaista, 

hauskaa ja ilman minkäänlaista velvoitetta. Ota meihin yhteyttä 
jo tänään.

Leyonore Leader - Jenny Långmyr, Borlänge, Sweden

Leyonore Leader - Siru Pesälä, Espoo, Finland

Leyonore Sales Agent - Øivind Hornslien, Oslo, Norway

Löydä sinun tapasi 
liittyä Leyonore-yhteisöön!
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Osallistu Leyonore-tuoksukutsuihin!

Aisti tunnelma ihanasti tuoksuvilla kynttilöillä ja huonetuoksuilla.  
Löydä suosikki tuoksusi ja suosikkityylisi.Sales Agenttisi auttaa sinua.  
Voit osallistua tuoksukutsuihin paikanpäällä tai verkossa.

Järjestä Leyonore-tuoksukutsut!

Kutsu ystäväsi mukavaan, Leyonoren inspiroimaan iltaan. Voit järjestää kutsut 
kotona, ulkosalla tai verkossa. Sales Agenttisi esittelee kokoelmamme.  
Kiitämme sinua tarjoamalla upeita etuja.

Ryhdy Leyonore – Sales Agentiksi!

Ansaitse rahaa samalla kun pidät hauskaa. Suosittele tuotteitamme ja auta 
muita löytämään suosikkinsa Leyonore-tuoksujen joukosta.Työskentele 
omilla ehdoillasi niin paljon kuin haluat. Kerro kiinnostuksesi Sales Agentil-
lesi tai rekisteröidy verkkosivustollamme.

Vieraile verkkokaupassamme leyonore.fi

Valitse ihastuttavien tuoksujen ja klassisten kynttilöiden joukosta.  
Hanki suosikkisi! Sivustollamme on lisätietoja, kuten miten löydät Sales 
Agentin alueeltasi. Haluatko työskennellä itse tuoksujen ja kynttilöiden 
parissa? Kerro kiinnostuksesi Sales Agentillesi tai rekisteröidy verkkosivustol-
lamme.
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