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Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder och återförsäljare 
som gör det möjligt att förverkliga en dröm. En dröm om ett företag som kan 
hålla ett starkt fokus på miljö och hållbar tillverkning men samtidigt leverera 
prisvärda och högkvalitativa produkter till varje hem. 

Målet med Memoair har alltid varit och kommer alltid att vara att på ett hållbart 
sätt byta ut de produkter som vi har i hemmet för att skapa en härlig atmosfär. 
Produkter som hjälper oss att hitta sinnesro, göra oss glada eller kanske för att 
sätta guldkant på vardagen. Men det måste vara på ett hållbart sätt.  

Nu har vi laddat upp med hösten och vinterns nyheter och hoppas att kunna 
inspirera ännu mer och till ännu fler.  

Tack för att du väljer att handla hållbart! 

Martin Jirverus 
Grundare av Memoair 
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Vårt vax tillverkas av två miljövänliga oljor som är helt naturliga. Rapsolja 
och kokosolja. Vaxet är fritt från paraffin, soja, palm och andra syntetiska 
tillsatser. Det uppnår de hårda krav för ”icke GMO” grödor i enlighet med 
EC 1829/2003 och 1830/2003. Eftersom vi tillverkar vaxet i Europa får vi 
lägre påverkan på miljön än exempelvis soja som annars är ett vanligt 
veganskt vax. Soja produktion är idag starkt kopplat till intensivt jordbruk 
och avskogning.  

Signaturvaxet brinner med en lägre temperatur, vilket innebär att vår 
smält- och hällprocess också får en lägre inverkan på miljön. Dessutom 
är det ett mjukt vax som gifter sig väl med våra doftoljor.  

DET SJÄLVKLARA VALET FÖR OSS ÄR 
ETT VAX SOM BÅDE ÄR 
MILJÖVÄNLIGT OCH VEGANSKT.
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Kokosvaxet i vår blandning kommer från en producent som odlar 
hållbart och som även ger tillbaka till det lokala samhället. Kokos är 
en förnybar gröda med hög avkastning vilket gör det till en bra och 

hållbar källa och är en icke GMO-produkt*. Vi tycker att det är en bra 
investering för både våra kunder och miljön.  

Rapsoljan produceras runt om i Europa och kallpressas till en gyllene 
olja. De böljande gula rapsfälten är en skånsk signatur och en del av 

oss som företag. Det står för lokalt lantbruk och råvaror med hög 
kvalitet. Rapsvax är precis som kokosvax ett hållbart vax utan tryck på 

intensivt jordbruk och är också en icke GMO-produkt. 

Tillsammans i en härlig blandning bildas vårt signaturvax med 
alla sina fördelar. Ljus som brinner klart och länge utan farliga toxiner 

som koldioxid är bättre för miljön. Allt detta utan att påverka 
doftspridningen av din favoritdoft.  

 
 
 

*GMO (genetiskt modifierade organismer) är organismer där man på ett 
målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha.
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Att skapa doftprodukter är egentligen inget svårt. Du behöver doftolja 
och en bas, av vax om det är ljus och alkohol eller olja om det är 
doftpinnar. Men vad man inte ska glömma är alla de ämnen som 
gömmer sig i doftoljorna. Därför väljer vi noggrant ut oljor av högsta 
kvalitet. Våra dofter tillverkas till stor del i Grasse ,Frankrike, eller i 
Storbritannien utav några av Europas mest kända producenter av just 
doftoljor för användning i hemmet.  

Våra doftoljor är kombinationer av doftoljor, extrakt och eteriska oljor 
vilket vi tycker är det bästa för de produkter vi önskar att ha i hemmet. 
Alla doftoljor möter våra krav om att vara veganska. 

LÄS MER I MEMOAIR MAGAZINE ➝

HANDPLOCKADE INGREDIENSER AV 
HÖGSTA KVALITET.

https://www.memoaircandles.com/blogs/memoair-magazine


Nu implementerar vi våra 
märkningar på fler produkter. 
Allt för att du enkelt ska hitta 
alla bra fördelar.
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Med start under 2021 har vi inlett ett projekt i samarbete med The Eden 
Projects, Ecologi och Gold Standard. För varje order av både kund och 
återförsäljare planterar vi ett träd som i framtiden kommer binda 
koldioxid, vi investerar samtidigt en del i projekt som minskar koldioxiden i 
atmosfären redan idag.  

Varje träd får ett unikt ID nummer som gör att vi kan följa det under lång 
tid, vi kan se vilket område och vilket projekt trädet tillhör och vilka 
samhällsprojekt det även stödjer.  

Så inte nog med att all leverans är klimatkompenserad så är vi nu helt 
plötsligt ännu grönare.  

LÄS MER OM VÅRT MILJÖARBETE HÄR ➝

VI PLANTERAR TRÄD FÖR  

VARJE BESTÄLLNING. 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jI22Yex9nZrXr483mkOoUZa0J70gFT5J&ll=-26.345848367441846,32.14297286976744&z=13
https://edenprojects.org
https://edenprojects.org
https://ecologi.com
https://www.goldstandard.org
https://www.memoaircandles.com/pages/miljo


Hitta balansen med vår nya 
serie doftljus, framtagna för att 

användas vid meditation, 
aromaterapi, yoga eller bara 

som dom är!

MEMOAIR 
B A L A N C E
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Har det någon gång varit mer aktuellt med meditation? I den stressiga vardagen vi lever i så 
gör vi ofta misstaget att klämma in tid för att hitta energi och fokus, vi borde egentligen plocka 
bort något ur schemat och göra plats för de stunderna då vi kan sitta ner och andas, reflektera 
och återhämta oss. 

Memoair balance kommer I tre varianter. Solstice som ger energi på morgonen, Cumulus som 
hjälper till att hålla fokus under dagen och Selene som vaggar dig till sömns på kvällen. De kan 
användas precis som de är och bara finnas i bakgrunden eller som komplement när man 
utövar meditation eller yoga. De innehåller eteriska oljor vilket gör att de är utmärkta för 
användning vid aromaterapi.  

Ljusen innehåller exklusiva eteriska doftoljor från London i kombination med vårt signaturvax 
och de kommer i två storlekar. En mindre före den som vill ha med sig på resan eller jobbet och 
en större för att ha i hemmet.  

LÄS MER OM MEMOAIR BALANCE HÄR ➝

EN DOFT FÖR VARJE STUND PÅ 
DAGEN DÅ MAN BEHÖVER 
HITTA ENERGI, FOKUS OCH 

HARMONI.
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https://www.memoaircandles.com/collections/memoair-balance
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RITUALEN KRING ETT 

ÅNGANDE HAMMAM BAD 
MÅSTE INNEHÅLLA EN 
KLASSISK TVÅL AV OLIVOLJA.

Som du förstår kommer inspirationen till dessa tvålar från 
resor till Turkiet där Hammam kan vara en upplevelse 
man aldrig glömmer. De heta baden med mycket ånga 
och avslappning passar vårt signum om välmående 
väldigt bra.  

Tvålarna tillverkas nära produktionen av olivoljan vilket gör 
att vi helt enkelt minskar på klimatavtrycket. Kring Egeiska 
öarna i Turkiet odlas och kallpressas oljan för att sedan 
under en kall process bli till tvål. Genom en kall process 
bevarar man många av de goda egenskaper som oljan 
har.  

I serien av olivtvålar hittar du nio varianter. Alla är tänka 
som kroppstvål, men några av de är också utmärkta för 
ansikte och hår.  

LÄS MER OM OLIVTVÅLEN HÄR ➝

https://www.memoaircandles.com/collections/olivtval
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HÖSTENS 
NYHETER

Den 1 september släpper vi årets kanske mest efterlängtade Limited Edition. Som prenumerant 
på vårt nyhetsbrev kommer du kunna köpa doften före alla andra.  

I denna bärnstensfärgade kopp av italienskt glas hittar du vårt klassiska 
signaturvax och en doft som värmer dig ända in i hjärtat. En krämig mix av 
karamell och tonkabönor med ett hjärta av kryddig ingefära och kryddnejlika. I 
toppen hittar du friska inslag av apelsinskal och citron. En riktigt värmande kopp 
pumpalatte att njuta av i hösten dunkla vardag.  

   

  180GR  /  BRINNTID 25 H  

  SLÄPPS ONLINE 1 SEPTEMBER 

  199kr
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Julen
I vanlig ordning ser vi fram emot att bjuda dig på julkänsla deluxe även i år. Alla våra 
förpackningar har fått en update och allt går nu enhetligt i våra planet-snälla bruna 
pappersförpackningar. I skrivande stund är tillverkningen av julens produkter i full gång och 
därför saknas det lite bilder. Men så fort de finns så kommer de i nyhetsbrevet. 

Årets upplaga ser ut som nedan. Noël med doft av gran kommer självklart tillbaka. Vi kommer 
även släppa en ny juldoft med doft av kanel och cederträ. Som förra året kommer även vår 
riktigt populära adventskalender tillbaka. Tänk på att beställa den direkt, förra året sålde den 
slut på en dag!  

Vi släpper alla julens dofter redan den 1 oktober!

NOËL JULKALENDER 
Doft av kanel & 

cederträ 
 

200GR / 60H 
299kr

NOËL 
Doft av gran 

 
 

200GR / 60H 
299kr

NOËL ADVENT-
KALENDER 

4 st juldofter 
 

4 * 70GR 
399kr

NOËL 
Doft av gran 

 
 

100ML 
299kr



AMBIENCE
Friska noter från italiensk bergamott i en underbar kombination av sötma från japanska satsumas och tangerin. En mild och rund doft 
som är välbalanserad och passar därför bra i alla hemmets rum.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCAMB01 RDAMB01 MAMB01 RRAMB01 RSCAMB01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö
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HERMOSA
Med inspiration från de härliga kvistarna med gyllene mimosa. Doften har tydliga karaktärsdrag av grön kardemumma och mimosa. En 
upplyftande doft för dig som gillar blomster.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCHER01 RDHER01 MHER01 RRHER01 RSCHER01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

LUMINOESE
En bukett vita liljor som sprider sina pudriga noter är exakt vad den här doften är. Noterna vilar på en stabil bas av mysk och bärnsten 
med toppar av sommarkvällarnas släng av jasmin. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCLUM01 RDLUM01 MLUM01 RRLUM01 RSCLUM01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

PETRICHOR
Doften har en frisk ton av citrus från det tropiska gräset vetiver och en hint av blommorna från en klöveräng. Den elektriska doften är ett 
uppiggande inslag i hemmet och perfekt för de flesta rum. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCPET01 RDPET01 MPET01 RRPET01 RSCPET01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

SOOTHING SPA
Ur den lyxiga essentiella oljan från lavendel sprider sig en avslappnande doft. Lavendel är perfekt för dig som vill ha en avslappnad 
atmosfär i hemmet. Perfekt till de lugna och avslappnande delarna av hemmet. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCSOO01 RDSOO01 MSOO01 RRSOO01 RSCSOO01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

RHUBARB BLISS
Svalkande rosa rabarbersaft med syrlighet och friskhet från handplockade jordgubbar och björnbär. En doft med mycket sötma och 
kärlek. Gör sig bäst i sovrum och badrum, men för någon som gillar sött sätter vi inga gränser. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCRHU01 RDRHU01 MRHU01 RRRHU01 RSCRHU01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö



SANDALWOOD & PONDEROSA PINE
Santalum, eller vitt sandelträ som det också heter är toppen på denna krämiga doft. Noterna är träiga och kombinerade med kryddighet 
från rosépeppar. Tillsammans bildar de en avslappnande atmosfär.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCSAN01 RDSAN01 MSAN01 RRSAN01 RSCSAN01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

CRISP COTTON
På en bas av mysk vilar noterna från fräsch eucalyptus. Doften ger dig tydliga vibbar av nytvättat. En favorit i badrum och sovrum men 
låt fantasin flöda. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCCRI01 RDCRI01 MCRI01 RRCRI01 RSCCRI01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

TARRAGON & PONDEROSA PINE
Varma noter av torkad dragon, päron, droppar av citrus och ett hjärta av bärnsten. Allt vilar på en bas av guldtall som doftar djup vanilj 
och cederträ.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS

SKU SCTAR01 RDTAR01 MTAR01 RRTAR01 RSCTAR01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

BLACK POMEGRANATE 
En kryddig doft med en bas av tonkaböna och djupt mogna plommon. I topparna på doften hittar du friska toner från granatäpplen. 
Tillsammans bildas en kryddig doft. 

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS FLYTANDE TVÅL DUSCHTVÅL

SKU SCBLA01 RDBLA01 MBLA01 RRBLA01 RSCBLA01 LSBLA01 BWBLA01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö UK UK

SPARKLING ROSÉ & POMELO
Rosa bubblor kombinerat med friska noter från rosa grapefrukt och sötman från pomelo. Doften är en blandning av sött och syrligt och 
är ett lyxigt inslag i vilket badrum som helst.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS FLYTANDE TVÅL DUSCHTVÅL

SKU SCSPA01 RDSPA01 MSPA01 RRSPA01 RSCSPA01 LSSPA01 BWSPA01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö UK UK

DARK HONEY & TOBACCO
Sötman från torkade tobaksblad i en virvel av mörk söt honung. Doften är rund och balanserad och vilar på en tung bas av mysk och 
tonkaböna.

VARIANT DOFTLJUS DOFTPINNAR DOFTSPRAY REFILL 
DOFTPINNAR

REFILL DOFTLJUS FLYTANDE TVÅL DUSCHTVÅL

SKU SCDAR01 RDDAR01 MDAR01 RRDAR01 RSCDAR01 LSDAR01 BWDAR01
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö UK UK
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FLYTANDE TVÅL

VARIANT DARK HONEY & 
TOBACCO

BLACK 
POMEGRANATE

SPARKLING ROSÉ & 
POMELO

DAMSON PLUM, 
ROSE & PATCHOULI

LIME, BASIL & 
MANDARIN

BLACK FIG & 
VETIVER

SKU LSDARK01 LSBLA01 LSSPA01 LSDAM01 LSLIM01 LSFIG01
UK UK UK UK UK UK
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DUSCHTVÅL

VARIANT DARK HONEY & 
TOBACCO

BLACK 
POMEGRANATE

SPARKLING ROSÉ & 
POMELO

DAMSON PLUM, 
ROSE & PATCHOULI

LIME, BASIL & 
MANDARIN

BLACK FIG & 
VETIVER

SKU BWDARK01 BWBLA01 BWSPA01 BWDAM01 BWLIM01 BWFIG01
UK UK UK UK UK UK

OBS! 
FRÅN HÖST 2021 
BYTER VI UT ALLA 

FLASKOR. DE 
BRUNA 

FORTSÄTTER EJ.

OBS! 
FRÅN HÖST 2021 
BYTER VI UT ALLA 

FLASKOR. DE 
BRUNA 

FORTSÄTTER EJ.

FAST OLIVTVÅL

VARIANT ARGAN ALOE VERA BLACK SEED LAVENDER HONEY 
OATMEAL

POMEGRANATE HAMMAM ACTIVE 
CHARCOAL

GRAPE

SKU SBARG01 SBALO01 SBBLA01 SBLAV01 SBHON01 SBPOM01 SBHAM01 SBACT01 SBGRA01
TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY

* Längre leveranstider pga att de tillverkas för hand vid beställning.

MEMOAIR BALANCE

VARIANT SOLSTICE 150GR SOLSTICE 400GR CUMULUS 150GR CUMULUS 400GR SELENE 150GR SELENE 400GR

SKU MBSOL01 MBSOL02 MBMUL01 MBMUL02 MBSEL01 MBSEL02
Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö Malmö

NYHET!

NYHET!



 

JULEN 2021

BILD KOMMER INOM KORT BILD KOMMER INOM KORT BILD KOMMER INOM KORT BILD KOMMER INOM KORT

VARIANT NOËL 
JULKALENDER

NOËL NOËL 
ADVENTKALENDER

NOËL  
DOFTPINNAR

SKU CHNOE01 CHNOE02 CHNOE03 CHNOE04
Malmö Malmö Malmö Malmö

LIMITED EDITIO

BILD KOMMER INOM KORT

VARIANT VISO - VIT VISO - SVART AUTUM 2021

SKU LEVIS01 LEVIS02 LEAUT01
Malmö Malmö Malmö

VISO 
Finns i begränsad 

upplaga. 

OBS! 
Beställ före 15 

augusti för att få 
leverans i första 

omgången.

09
. P

ro
du

kt
öv

er
si

kt



Vi öppnar nu upp bokningen för dig som 
är sugen på att komma på WORKSHOP! 

LÄS MER HÄR ➝

BOKA ETT EVENT 
HOS OSS! 

MEMOAIR 
Memoair Studion / Atles gata 13 

Kontakt 
E-post: contact@memoaircandles.com

https://www.memoaircandles.com/products/workshop
mailto:contact@memoaircandles.com

	Innehållsförteckning
	DET SJÄLVKLARA VALET FÖR OSS ÄR ETT VAX SOM BÅDE ÄR MILJÖVÄNLIGT OCH VEGANSKT.
	HANDPLOCKADE INGREDIENSER AV HÖGSTA KVALITET.
	VI PLANTERAR TRÄD FÖR  VARJE BESTÄLLNING.
	EN DOFT FÖR VARJE STUND PÅ DAGEN DÅ MAN BEHÖVER HITTA ENERGI, FOKUS OCH HARMONI.
	RITUALEN KRING ETT ÅNGANDE HAMMAM BAD MÅSTE INNEHÅLLA EN KLASSISK TVÅL AV OLIVOLJA.
	HÖSTENS NYHETER
	Julen
	BOKA ETT EVENT HOS OSS!

