
A sua 
velinha precisa 

de alguns cuados pa 
funcionar perfeamente, 
leia atentamente as instruções 
pa saber mais sobre:

Os nossos produtos são todos feos 
artesanalmente e planejados nos mínimos detalhes 
pa entregar qualade e beleza e, acima de tudo, 
preservar o meio ambiente. 

Por isso, usamos ce vegetal (blend de côco, palma 
e arroz) e pao de madei ou 100% algodão pa 

proporcionar uma queima limpa e atóxica.

A nossa embalA nossa embalagem é pensada com o intuo de 
ulizar a menor quandade possível de plásco e 
papel, mas ainda proteger os seus produtos e 
oferecer a melhor expeência.

DesDesde a pmei queima, é necessáo deixar a vela 
acesa até que a ce derreda alcance a borda do 
pote pa não formar um túnel, esse processo leva 

em torno de 1 a 2 hos;

TToda vez que for reacender a vela, apare o pao, 
você pode usar uma tesou ou os dedos, deixe por 
volta de meio centímetro, pa que a altu da 
chama seja controlada e ete soltar fuligem;

Não deixe a vela acesa por mais de 3 hos 
contínuas pa não supequecer o pote e também 

ganr o desempenho da sua vela.



Pa apagar a vela, basta colocar a tampa e 
abafar a chama, depois é só fechar o pote pa 
ganr que o aroma seja preservado;

Sempre supersione sua vela enquanto acesa 
e a mantenha longe de canças, animais de 

esmação e objetos inflamáveis;

DeiDeixe sua vela afastada de ios solares pa 
não alter a coloção da vela e de janelas 
abertas, venladores e ar-condicionados pa 
não atpalhar a queima;

Escolha um local rído e plano pa Escolha um local rído e plano pa deixa-lá 
dunte a queima e só toque no dro depois 

que a chama esver apagada e a ce 
solicada;

Não acenda mais a Não acenda mais a vela quando restar, 
aproximadamente, 5mm de ce, reaprovee o 
pote de dro colocando água quente e lavando 
com sabão, depois é só rer o rótulo e usar 
como desejar;

AAgo que você já sabe como ulizar de forma 
correta, é só você acender a sua vela e 

aprovear!

Elflamecom amor,

Clique & acesse 
nossas redes sociais

https://msha.ke/elflameshop/



