Also on the market named: “Backflow incense”
Goloka has invented this kind of incense cones.
Available in tins with 24 cones in 12 great sorts.
A BEAUTIFUL SPECTACLE OF SMOKE FLOWING LIKE A WATERFALL.

WATERFALL INCENSE

WATERVAL WIEROOK
EEN FRAAI SCHOUWSPEL VAN ROOK DIE ALS EEN WATERVAL STROOMT.
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Onze wierookbrander in waterval (of ander model) zorgt voor een ontspannen sfeer en geeft unieke trapsgewijze rook weer. Elke wierookbrander kan worden gebruikt met onze Goloka volledig natuurlijke wierookkegels met terugstroming. Houd dagelijkse spanningen laag met onze hoogwaardige wierook en deze betoverende smokey wierookbrander. Goloka
is een heerlijke 100% natuurlijke wierook, handgemaakt in India. De
Goloka heeft een zacht, niet te zwaar, zoet, pittig aroma. Het gebruik van
verschillende natuurlijke kruiden maakt het een speciale heerlijke geur.
Afhankelijk van de gekozen geur Goloka is er altijd sprake van een typische natuurlijke Indiase geur met een fantastische basis. Deze Back Flow
cones zijn speciaal gemaakt voor wierookbranders die deze ondersteunen. Door het gebruik van deze cones zal de rook als een waterval stromen en voor fantastische effecten in uw wierookbrander zorgen. Goloka is
vooral bekend van hun Nag Champa's en de oranje verpakking Nag Champa. Deze cones doen werkelijk niet onder voor de beste geuren. De backflow cones van Goloka worden geleverd in een leuk blikje met 24 kwalitatief zeer goede cones. De cones zijn verkrijgbaar in maar liefst 12 heerlijke
geuren die ook bekend zijn als wierookstokjes van Goloka.
Our incense burner in waterfall (or other model) provides a relaxed
atmosphere and displays unique cascading smoke. Every incense burner
can be used with our backflow fully natural Goloka incense cones. Keep
your daily tensions low with our high-quality incense and this enchanting
smokey incense burner. Goloka is a delicious 100% natural incense,
handmade in India. The Goloka has a soft, not too heavy, sweet, spicy
aroma. The use of various natural herbs makes it a special delicious scent.
Depending on the chosen Goloka fragrance, there is always a typical
natural Indian fragrance with a fantastic base. These Back Flow cones are
specially made for incense burners that support them. By using these
cones, the smoke will flow like a waterfall and create fantastic effects in
your incense burner. Goloka is best known for their Nag Champa’s and the
orange packaging Nag Champa. These cones are in no way inferior to the
best scents. The backflow cones from Goloka are supplied in a nice tin
with 24 high-quality cones. The cones are available in no less than 12
delicious scents that are also known as incense sticks from Goloka.
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