The largest collection of HEM incense in Europe.
On the website a description of all HEM scents.
Probably worlds most appreciated incense brand.
A RICH COLLECTION OF INCENSE WITH OVER 250 SCENTS FROM INDIA.

HEM INCENSE
HEM WIEROOK
EEN RIJKE COLLECTIE WIEROOK VAN MEER DAN 250 GEUREN UIT INDIA.

A RICH COLLECTION OF INCENSE WITH OVER 250 SCENTS FROM INDIA.

HEM INCENSE
The largest collection of HEM incense in Europe.
On the website a description of all HEM scents.
Probably worlds most appreciated incense brand.

HEM wierook is wereld bekend om zijn kostbare en traditionele lijn Indiase
wierook Als wel om zijn lijn van andere fijne en kostbare geuren. HEM wierook
wordt gemaakt van geselecteerd hout, hars, bloemen en zeer fijne essentiële olie
en worden vakkundig gemengd met professionele aandacht en liefde. HEM
wierook is handgemaakt naar oude traditie. HEM wierook wordt volledig kinderarbeid vrij gemaakt. 20 gram per pakje, 6 pakjes in een doos. Verkocht per
doosHet bedrijf heeft een lange weg afgelegd sinds haar kleine begin in 1983.
Het werd opgericht als een vennootschap onder firma door drie broers die
bereid waren om op 's werelds grootste, meest beroemde Wierook bedrijven in
India te beginnen. In de loop van 30 jaar, de HEM Corporatie is begonnen met
de bewerking en export naar 70 landen en is India’s grootste geparfumeerde
wierook bedrijf geworden. met ultramoderne productiefaciliteiten in Mumbai en
Bangalore. Aangedreven door de consument en een sterke focus en innovatieve
geest heeft het bedrijf zich gericht op de marktleider. Vandaag is HEM gerangschikt onder de beste in het segment merkproducten van alle andere wierook
bedrijven in India. Zij produceren een breed scala van wierook voor consumenten, de HEM PRECIOUS RANGE het vlag-schip is bekend overal ter wereld.

HEM incense is world famous for its precious and traditional line of Indian
incense and for its line of other fine and precious scents. Hem incense is made
from selected wood, resin, flowers and very fine essential oil and is expertly
mixed with professional attention and love. HEM incense is handmade according
to old tradition. HEM incense is completely free of child labor. 20 grams per
package, 6 packages in a box. Sold by box The company has come a long way
since its small beginnings in 1983. It was established as a general partnership by
three brothers who were willing to start the world's largest, most famous
Incense companies in India. Over the course of 30 years, the HEM Corporation
has started processing and exporting to 70 countries and has become India's
largest perfumed incense company. with ultramodern production facilities in
Mumbai and Bangalore. Driven by consumers and a strong focus and innovative
spirit, the company has focused on the market leader. Today, HEM is ranked
among the best in the brand products segment of all other incense companies in
India. They produce a wide range of incense for consumers, the HEM PRECIOUS
RANGE the flag ship is known all over the world.

www.timmersgems.com

