
Quod väljer EKPR & Kommunikation som partner

Med sina lyxiga veganska doftljus tillverkade av ekologiskt sojavax, erbjuder grundarna Malin Myllymäki och Anna Göransson Södergren ett
mer miljösmart alternativ för alla som vill njuta av doftljus utan dåligt samvete.

Produktionen av Quod sker i Sverige, både ljus, kärl och kartong är genuint svenskt hantverk. Ljusmassan produceras i en liten fabrik utanför
Stockholm och kärlen görs i Rörstrands gamla porslinsfabrik i Lidköping. Var och ett av de vackra keramikkärlen har ett eget utseende, ett
resultat av att de glaseras för hand. Kartongerna kommer från Norrmalms Kartongfabrik och är tillverkade för hand av återvunnet svenskt
papper. – Vi har båda känt en vilja att leva ett mer hållbart liv. Quod blev ett steg i den riktningen och det känns bra att kunna producera ett
mer miljösmart och naturligt alternativ till många av de doftljus som finns på marknaden. Dessutom kan kärlen efter att ljusen brunnit ut
användas som förvaringskärl, eller som vas, säger Malin.

De båda grundarna har sina rötter i mode- och skönhetsbranschen, där de också hämtar mycket av sin inspiration. Naturen är ändå deras
största inspirationskälla, vilket återspeglas både i dofterna och i kärlens utseende.
– Vi ser våra olika dofter ungefär som sammansatta buketter, just därför har vi valt att kalla dem för buketter, säger Anna.

Bouquet No1 Black Wood, för tankarna till varma mysiga stunder framför en sprakande brasa. En mild och hemlighetsfull doft som fyller
rummet med rökigt cederträ och kryddiga blad från kryddnejlika, blandat med toner av vanilj, ros och jasmin.

Bouquet No 2 Dry Vetiver, är en modern och kryddigt fräsch doft som för tankarna till atmosfären på ett lyxigt hotell. Friska toner av citrus
blandas med en rik och träig bas av ceder, vetivergräs och mossa.

Bouquet No 3 Dramatic Cologne, är ett spännande möte mellan kryddigt och blommigt. I denna lätt maskulina doft blandas mysk med svart
vinbär och citrus.

Bouquet No 4 Amber  Rose, är både blommig och elegant. Den fräscha doften av ros berikas av cederträ och amber, detta tillsammans med
de fruktiga tonerna av citron och svarta vinbär. 

Ljusen finns att köpa i utvalda butiker samt på quod.se

Rekommenderat pris: 695kr

 

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 




