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ORIENTALNE OZDOBNE
BUTELKI NA OLEJEK 60ml
Cena

38,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Oto pomysł jak przechowywać w pięknym opakowaniu nasze naturalne olejki z Maroka !
Mój sklep internetowy poleca: ORIENTALNE OZDOBNE BUTELKI NA OLEJEK z naszym logo Afandi Oriental Dream.
Te piękne, orientalne buteleczki na olejek pochodzą prosto z Maroko. Są doskonałym pomysłem na szykowne przechowywanie naturalnych
olejków dostępnych w moim sklepie internetowym. Ozdobne buteleczki na olejek zostały sprowadzone bezpośrednio od marokańskich
rzemieślników, stąd mogę zagwarantować Ci ich oryginalność.
Zrobione z przezroczystego szkła, ręcznie okute z wysoką dbałością o detale, a na samym końcu zakończone jedwabnym frędzlem będą
znakomicie ozdabiać Twoje mieszkanie. Dzięki ingerencji ludzkiej ręki każda buteleczka jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W moim sklepie
orientalne butelki na olejek posiadają różne kolory frędzli - kolor frędzla przy zakupie będzie wybierany przeze mnie losowo.
Ozdobne buteleczki na olejek z Maroko pełnią funkcję użytkową jak i dekoracyjną. Idealnie przechowują naturalne olejki, zachowując ich
dobroczynne właściwości. Jednocześnie wnoszą powiew orientalnego Maroko do Twojego domu. Orientalne butelki na olejek z powodzeniem
można używać w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu oraz w ekskluzywnych ośrodkach spa. Będą unikatową
ozdobą a zarazem doskonałym i funkcjonalnym pojemnikiem.
Mój sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca orientalne buteleczki na olejek w zestawieniu z naturalnym olejkiem z Maroko jako zestaw
upominkowy. Podaruj swoim bliskim odrobinę luksusu, ofiarowując ozdobne buteleczki na olejek. Z całą pewnością ich wyglądem zachwycą się
nawet najbardziej wymagające osoby ponieważ butelki są dedykowane kobietom poszukującym oryginalnych i niepowtarzalnych przedmiotów z
duszą. Wnieś do swojego pomieszczenia nutę magicznego klimatu Maroko kupując orientalne butelki na olejek.

Orientalne buteleczki na olejek – powody dla których warto je nabyć:
-

w przeciwieństwie do zwykłych pojemników na olejki, stanowią także unikatowy element ozdobny
są wyjątkowym pomysłem na podarunek
są oryginalnym marokańskim wyrobem
olejki w takiej buteleczce prezentują się wyjątkowo

Dodatkowe informacje dla produktu ORIENTALNE OZDOBNE BUTELKI NA OLEJEK:
Pojemność: 60ml
Kraj pochodzenia: Maroko
Spraw prezent swoim bliskim: KUP ORIENTALNE OZDOBNE BUTELKI NA OLEJEK z oferty sklepu orientalnego Afandi Oriental Dream. Twój
orientalny sklep internetowy z tradycją i doświadczeniem.
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