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100% RUČNÍ PRÁCE A VYSOKÁ KVALITA
Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na energetický potenciál našich ušních a tělových svící HOXI, je od samotného 
začátku vyrábíme zásadně ručně! Používáme pouze kvalitní materiály od českých dodavatelů, certi� kované bio esenciální oleje a 
přírodní včelí vosk od místních včelařů.  Dodržujeme hygienické předpisy a snažíme se zachovat vysokou a stálou kvalitu svící. 
Zvolili jsme si cestu prémiové kvality, řemeslného zpracování a cenové dostupnosti pro každého.%ČESKÝ

VÝROBEK

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE
Všechny ušní a tělové svíce HOXI jsou vyrobeny 
v České republice. Zakoupením ušních a tělových 
svící HOXI podporujete českou manufakturu
a kvalitní české produkty. %ČESKÝ
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KÓNICKÝ TVAR A OCHRANNÝ FILTR
Ušní a tělové svíce HOXI jsme jako první
v české republice začali vyrábět v kónickém 
tvaru pro rychlejší a lepší účinnost. Se svícemi 
se také lépe pracuje. Stejně jako kónický tvar 
svící jsme jako první v čr začali vyrábět svíce
s ochranným gázovým � ltrem uvnitř každé svíce. 
Ochranný � ltr zamezuje vypadávání popílku z 
těla svíce.
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SVÍČKY SKLADEM A OSOBNÍ ODBĚR
99% všech našich ušních a tělových svící máme 
skladem v dostatečném množství, a při objednávce 
Vám svíce nejdéle druhý pracovní den zasíláme. 
Nemusíte tedy čekat několik dní na výrobu, 
jako u domácích výrobců. V případě větších 
objednávek nebo pokud máme cestu ve Vašem 
okolí, Vám svíce zdarma přivezeme. Svíce si u nás 
můžete po dohodě vyzvednout i o víkendech nebo

ve večerních hodinách
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NABÍZÍME SLEVY A VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Ušní i tělové svíce HOXI prodáváme za velmi 
dobré ceny, ale přesto u nás máte možnost 
nakupovat ještě levněji. Již registrací na našem 
eshopu získáváte 500 bodů zdarma a s každým 
nákupem získáváte další body, které využijete 
jako slevu při dalším nákupu. Najdete u nás také 
zvýhodněná balení svící za nižší ceny nebo akční 
balení svíček s hodnotnými dárky.
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VELKOOBCHODNÍ PRODEJ
Všechny ušní a tělové svíce HOXI nabízíme 
také velkoobchodně. Jsme plátci DPH! I pro 
velkoobchodní partnery máme vždy dostatečnou 
kapacitu a samozřejmě svíce skladem. Ušní
a tělové svíce HOXI najdete v těch nejlepších 
obchodech a eshopech. Nabízíme také možnost 
výroby svící naší kvality s logem nebo symbolem 
odběratele.
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INDIVIDUÁLNÍ A SERIÓZNÍ PŘÍSTUP
Naším cílem je dodávat ušní a tělové svíce 
nejvyšší kvality. Pokud se přece jen stane,
že zjistíte nějakou vadu při obdržení zásilky, 
je pro nás na prvním místě Vaše spokojenost. 
Případné dotazy řešíme co nejrychleji a kladně 
pro Vás. Můžete se kdykoliv poradit online 
v chatu na našich webových stránkách nebo 
emailem. Díky přístupu a kvalitě máme několik 

stovek stálých a spokojených zákazníků.
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