
ΚΕΡΙΑ ΡΕΣΩ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

Η εταιρία  TAI ABEE ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα, είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ανώνυμη Ελληνική εταιρία 
με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτόνομη, με δικό της δίκτυο πωλήσεων, το οποίο επεκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο 
και κάποιες χώρες του εξωτερικού. 
Στόχος της ΤΑΙ ΑΒΕΕ, είναι η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της σε σχέση πάντα με την καλύτερη 
δυνατή τιμή προσφοράς στον καταναλωτή. Γι' αυτό και όλη η γκάμα των non-food προϊόντων της διαθέτει CE  
και πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Για όπ οιον ξέρει τι zητάει
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Δημιουργήσαμε για εσάς 3 νέες σειρές κεριών ρεσώ με premium 
ποιότητας παραφίνης και διάρκεια καύσης 4 ωρών. Τη σειρά 
«αρωματικών» ρεσώ με 3 ξεχωριστά αρώματα βανίλιας,  
λεβάντας και κανέλλας, τη σειρά «για καθαρή ατμόσφαιρα»,  
που έχουν την ιδιότητα να μπλοκάρουν τις δυσοσμίες  
και να μην τους επιτρέπουν να σκορπίζονται στο χώρο  
και τέλος την κλασσική σειρά των λευκών άοσμων ρεσώ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

20 ΤΜΧ

ΡΕΣΩ ΜΕ ΆΡΩΜΆ ΛΕΒΆΝΤΆ
Με φυσικό άρωμα Λεβάντας (lavandula) που σας χαρίζει ατμόσφαιρα 
χαλάρωσης και ηρεμίας.
Διάρκεια καύσης 4 ωρών ανά τεμάχιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

20 ΤΜΧ

ΡΕΣΩ ΜΕ ΆΡΩΜΆ ΚΆΝΕΛΆ
Με φυσικό άρωμα Κανέλας (cinnamomum) που σας ταξιδεύει 
στη μαγεία της «ανατολής».
Διάρκεια καύσης 4 ωρών ανά τεμάχιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

20 ΤΜΧ

ΡΕΣΩ ΓΙΆ ΚΆΘΆΡΉ ΆΤΜΌΣΦΆΙΡΆ  "CHEF"
Εξουδετερώνει και μπλοκάρει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες μυρωδιές από 
πχ μπρόκολο, κουνουπίδι ,ψάρια και άλλες, ενώ μαγειρεύετε ,
& δεν τις αφήνει να πάνε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού σας.
Διάρκεια καύσης 4 ώρες για το κάθε ρεσώ . Για καλύτερα αποτελέσματα 
χρησιμοποιήστε περισσότερα ρεσώ περιμετρικά της εστίας μαγειρέματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

12ΤΕΜ

ΡΕΣΩ ΛΕΥΚΆ ΆΌΣΜΆ 
Λευκό κερί χωρίς άρωμα, για όμορφες στιγμές χαλάρωσης.
Διάρκεια καύσης 4 ωρών ανά τεμάχιο.

ΚΕΡΙΑ ΡΕΣΩ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΚΕΡΙΆ ΡΕΣΩ ΆΡΩΜΆΤΙΚΆ
Η πρώτη σειρά είναι η «βασική», η οποία αποτελείται από 2 αρώματα 
φυτών: βανίλια και λεβάντα και ένα άρωμα μπαχαρικού: κανέλα.
Η δεύτερη είναι μία εξίσου αρωματική σειρά κεριών με ιδιαίτερες 
«λειτουργικές» ιδιότητες, που παράλληλα με τις αρωματικές ιδιότητές 
τους, εξουδετερώνουν τη δυσοσμία του χώρου κατά το μαγείρεμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

20 ΤΜΧ

ΡΕΣΩ ΜΕ ΆΡΩΜΆ ΒΆΝΙΛΙΆ
Mε φυσικό άρωμα Βανίλιας (vanilla planifolia) για αίσθημα ευεξίας 
και απόλαυσης.
Διάρκεια καύσης 4 ωρών ανά τεμάχιο.


