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Efter många års erfarenhet i doftbranschen har vi förverkligat vår dröm!
Vi visste att vi ville erbjuda Svensktillverkade kvalitétsljus.  

Vi skapade Leyonore!

Vårt företag producerar skandinaviska dofter för hemmet, veganska av 
100 % rent vax och naturligtvis ej testade på djur.

Vi är den nya generationens direktförsäljningsföretag, vi 
tackar alla som hjälpt oss med vår första kollektion.

Vi bryr oss om vår miljö på riktigt.
Välkommen in i Leyonorevärlden och botanisera bland våra ljuvliga dofter!

Vi har dofter som passar alla!
Skapa stämning hemma – en ny och trevlig doft från Leyonore gör ditt 

hem komplett!

Tack till lenalarsson.com för de vackra fotografierna.

Love it! Light it!

Annika & AnnaCarin

Leyonore
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Vackra, doftfria vita teljus för alla tillfällen 
som ger ett stämningsfullt ljussken.

100% stearinvax med bomullsveke.
En helt naturlig och vegetabilisk produkt.

Tack för att ni väljer Leyonore! 
Det miljövänliga alternativet.

Leyonore ECO Tealights
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AMBER

Allt som krävs är en doft för att få tusen minnen tillbaka.
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AMBER



6 © Leyonore 2022/23

AMBER

Amberfärgat kompletterar stilen!
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Trendigt retro, med en modern twist. 
Sju härliga dofter som väcker sinnena till liv.
Låt ditt hem lysa upp och dofta hemtrevligt.

01 AMBER
En energigivande doft av saftig grapefrukt, söt mandarin 
och himmelsk papaya.      
    
02 AMBER
Njut av doften av rostade vaniljbönor, sandelträ och upp-
friskande persikovatten.      
    
03 AMBER
En varm och kärleksfull doft av sammetssvart orkidé, 
mysk, kokos och kryddig sandelträ.   
       
04 AMBER
Låt dig frestas av en ljuvlig doft av ugnsbakade päron med 
inslag av gröna äpplen och krämig vanilj.   

05 AMBER
Bli hänförd av doften från exotiska körsbär, granatäpple 
och sockrade plommon.      
    
06 AMBER
En mjuk, lugnande doft av iris och vit sammet som blandar 
sig med en skog av toner från drivved, sandelträ och varm 
mysk.

07 AMBER
Låt dig lockas av den fräscha doften av naturligt blom-
mande citrus.

AMBER
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Vardagslyx

LUX
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LUX
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SUN SHOWERS
Fira dig själv! Dansa i ett uppfriskande sommar-
regn och känn doften från tusensköna, citrus 
och vit ceder.

TRANQUILITY 
Vardagslyx! Välkomna en ny dag med den 
fräscha doften av nytvättat linne och skapa 
ett inre lugn av daggdränkta blomblad och 
diskreta mysktoner.

MIDNIGHT BREEZE 
Berusande! En förtrollande och romantisk 
doftblandning av vackra rosor, näckrosor, 
härlig jasmin och patchouli. 

WARM MUSK
Balsam för själen! 
En lyxigt rik doft av varm kashmir och trä-
toner med en antydan av färsk salvia.
  

Du förtjänar att skämma bort dig själv!

LUX
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När du vill lyxa till det! 
Det finns alltid en anledning att fira!

Lyxiga dofter som sätter guldkant på tillvaron hemma hos dig. 

LUX
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FRESH LINEN
En uppfriskande fräsch doft av ren linnetvätt 

för ett inbjudande hem.

COOL CUCUMBER
Doften av gurka, lätt och luftig som en mild 
och uppfriskande bris med en gnutta melon.

CORE

Vår bas serie
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Stilren, fräsch och passar alla rum, i alla hem. 
Dofter som ger ditt hem en trivsam och hemtrevlig känsla.

Doft ska njutas! Njut varje dag! 

INDIAN SANDALWOOD
Fyll ditt hem och ditt sinne med 
aromatisk doft av sandelträ, 
tonkabönor och en aning av 
vetiver och rosenträ.

JAPANESE PLUM
En varm doftblandning av japan-
ska plommon, mogna björnbär 
och sammetsmjuk vanilj.

RED APPLE PEEL
Njut av den söta och mogna 
doften av krispigt röda äpplen.

RHUBARB YUZU
Saftiga rabarber, söta hallon 
och mogna citrusfrukter binder 
ihop denna uppfriskande doft.

CORE
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CORE
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WARM CASHMERE
En hemtrevlig doft av varm kashmir, 
bergamott och vacker vit jasmin. 
    
PEACH PASSION
En fruktig doft med en blandning 
av saftig persika, färsk lime och en 
touch av kardemumma.

CORE
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Att vara ledare ger så mycket. Det ger gemenskap, utmaningar 
och givetvis mer klirr i kassan. Det är en speciell känsla att 
hjälpa andra och att se andra växa. Då växer du även själv. 
Det är viktigt att alla får vara med och kan vara med på sina 
egna villkor, alla bidrar med det dom vill och alla bidrag är 

viktiga i ett Team.

Jag tycker om att träffa folk på Leyonore-doftpartyn, stämningen är 
väldigt mysig med ljus som brinner och gäster som doftar på 

alla härliga dofter. Jag säljer gärna miljövänliga ljus med hög 
kvalitet - Leyonores produkter och värderingar är något jag 
kan vara stolt över. Jag älskar att se människor bli förälskade 
i dem och se den glädje det ger och att vara tillsammans. 
Leyonore betyder för mig också en positiv grupp människor 

som är i detta tillsammans. De underbara kunderna, värdin-
norna och kollegorna bildar alla Leyonore-familjen - oss!

Som Sales Agent för Leyonore bestämmer jag själv och sätter 
upp mina egna mål:

– När och var jag vill jobba, mycket eller lite.
– Hur mycket extra pengar jag vill ha.
Som Sales Agent för Leyonore får jag minst 20 % förtjänst 
från den första försäljningen. I Leyonore är gemenskapen 

det viktigaste! Det är gratis, roligt och helt utan förpliktelser. 
Kontakta oss idag!

Leyonore Leader - Jenny Långmyr, Borlänge, Sverige

Leyonore Leader - Siru Pesälä, Espoo, Finland

Leyonore Sales Agent - Øivind Hornslien, Oslo, Norge

Hitta ditt eget sätt
att delta i

Leyonore gemenskapen!
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Få en stämningsfull upplevelse med 
vackra doftljus och rumsdofter. Hitta 
dina favoritdofter och din favoritstil. Din 
Sales Agent hjälper dig. Ett doftparty 
kan vara fysiskt eller online.

Var värd för ett Leyonore doftparty! 

Bjud in dina vänner till en trevlig kväll 
med Leyonore inspiration. Ett doftparty 
kan vara fysiskt eller online, det kan 
vara ute eller inne. Din Sales Agent 
visar vår kollektion. Vi tackar dig 
genom att erbjuda dig fina förmåner.

Delta på ett Leyonore doftparty! Bli Leyonore Sales Agent!

Lönsamt och roligt med Leyonore. 
Tjäna pengar genom att rekommendera 
våra produkter. Hjälp andra att hitta sina 
favoritdofter från Leyonore. Jobba på 
dina egna villkor, när du själv har tid och 
lust. Anmäl ditt intresse till din Sales 
Agent eller via intresseanmälan på vår 
hemsida. 

Besök vår webshop leyonore.se

Välj och vraka bland våra härliga dofter 
och stilrena ljus och beställ dina favoriter 
hos oss!

På vår hemsida kan du läsa mer och 
även hitta en Sales Agent i din närhet. 

Nyfiken på att själv jobba med dofter 
och ljus? 

Anmäl ditt intresse till din Sales Agent 
eller via intresseanmälan på vår hem-
sida. 



Leyonore AB

leyonore.com
info@leyonore.com

Sweden I Norway I Finland
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