CANDELIZE, VÄRLDENS FÖRSTA
REFILL FÖR DOFTLJUS!
Idén, skapad av två svenska entreprenörer, är lika elegant som den är smart: Candelize är världens första refill-lösning för doftljus, med
omsorgsfullt doftsatt vax på påse. Med Candelize kan du äntligen enkelt återanvända dina tomma favorit behållare för doftljus, om och
om igen. Kostnaden är ungefär halva priset mot ett ljus av motsvarande hög kvalitet. Candelize tillverkas i Sverige.
En enkel idé
Efter att Charlottes man uppmärksammat 28 tomma ljusbehållare i hemmet var det dags att börja fylla på de befintliga
snarare än att fortsätta köpa nya. Det kändes som en bra idé. Men efter långt letande på marknaden tillsammans med sin
vän Elsa, insåg de att det inte gick. Om de ville fylla på sina tomma ljusbehållare måste de själva uppfinna
produkten först.
Med den enkla insikten föddes Candelize. Charlotte och Elsa blev affärskompanjoner och har ägnat de senaste nio
månaderna åt att utforska marknaden och åt att utveckla sitt unika koncept för doftljus.
Doft möter äntligen design
Deras research avslöjade snabbt två saker: För det första, att i många svenska hushåll finns massor med exklusiva, tomma
doftljusbehållare som efter att ha brunnit ner, används som burkar och skålar för pennor, make up-artiklar och liknande.
För det andra, att doft och design är viktigare än allt annat när man handlar ett doftljus. Och ändå tvingas man allt för
ofta välja mellan design eller doft.
”Ett doftljus av god kvalitet kan kosta mycket pengar”, säger Elsa. ”Ibland hittar man en fin behållare, men man gillar inte doften. Och
ibland älskar man doften, men behållaren är gräslig. Varför kan man inte bara få den doft man vill ha i den behållare man gillar?”
Skräddarsytt ljus på några minuter
Med Candelize tar det bara några minuter att göra exakt det doftljus du vill ha i exakt den behållare du gillar: Smält
vaxet i mikrovågsugnen eller i en kastrull med kokande vatten, sätt dit veken och häll vaxet i behållaren du har
valt – klart!
Candelize består av helt naturligt ecosoya vax med extra låg smältpunkt, vilket gör den enkel att använda i vilken värmetålig behållare som helst. Vaxet binder stora mängder doftämnen och veken i varje påse matchar respektive
dofts sammansättning.
”Candelize brinner rent och jämnt, alla komponenter är noga utvalda, av finaste kvalitet och testade ihop”, säger Charlotte stolt.”
Mindre slöseri & halva priset
Inte nog med att Candelize erbjuder ett mer hållbart alternativ till slit och släng-alternativet, kostnaden per ljus blir
dessutom lägre. Varje påse räcker till två ljus à 150 gram, eller till ett större ljus à 300 gram. Kostnaden är ungefär halva
priset mot ett ljus av motsvarande hög kvalitet.
”Med vår idé gör vi priset på högkvalitetsljus mer överkomligt”, säger Elsa. ”Så att alla kan njuta av underbara dofter i sitt hem,
varje dag!”
Sex sofistikerade dofter
I den första kollektionen erbjuder Candelize sex dofter som skapats i samarbete med framstående schweiziska och franska
parfymhus. Urvalet reflekterar en modern skandinavisk smak och säljs nu på candelize.com och via utvalda butiker.
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