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PERFUMY ARABSKIE AL FARES 6ml
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Perfumy arabskie Al Fares 6ml
Sklep orientalny Afandi Oriental Dream poleca arabskie perfumy dla mężczyzn o zdecydowanym piżmowym
zapachu z nutą świeżej cytryny. Jest to zapach męski dla wyjątkowych mężczyzn sprowadzany specjalnie dla naszych
klientów. Arabskie perfumy dla mężczyzn są zapakowane w szklaną buteleczkę o pojemności 6ml. Buteleczka jest zaopatrzona
w bardzo poręczny i wygodny kulkowy sztyft, dzięki czemu aplikacja produktu zapach męski będzie bardzo wygodna.
Ogromną zaletą produktu arabskie perfumy dla mężczyzn jest ich pozbawiony alkoholu skład, dzięki czemu nie podrażniają
one wrażliwej i delikatnej skóry, jak i tej skłonnej do alergii. Jest to produkt w 100% przyjazny alergikom. Zawartość alkoholu w
większości perfum sprawia iż ich zapach szybko wietrzeje i traci na intensywności.
Zapach męski polecany przez nasz sklep internetowy Afandi Oriental Dream jest nie tylko trwały ze względu na
bezalkoholową formułę ale i bardzo wydajny, gdyż są to perfumy wyprodukowane na bazie czystych olejków. Ich skład i oleista
konsystencja nie jest jednak żadnym problem. Arabskie perfumy dla mężczyzn nie zostawiają oleistych plam na skórze ani
tym bardziej tłustych plam na ubraniach, gdyż bardzo dobrze się wchłaniają i już ich niewielka ilość nałożona na skórę
wystarczy aby zapach utrzymywał się przez wiele godzin.
Zapach męski jest odpowiedni na każdą okazje i porę dnia. Zapach produktu arabskie perfumy dla mężczyzn jest niezwykły i
bardzo intensywny, gdyż jest to czysty koncentrat perfum zamknięty w szklanej buteleczce.
Warto poświęcić trochę czasu na wybór wymarzonych perfum gdyż naturalny zapach skóry każdego człowieka jest jedyny w
swoim rodzaju i te same perfumy będą zupełnie inaczej pachnieć i rozkładać się na rożnych osobach. Nie warto więc nie tylko
kierować się czyimiś gustami ale i tym jak dane perfumy na danej osobie pachną, gdyż na nas mogą pachnieć zupełnie
inaczej. Perfumy powinny pod każdym względem dobrze przylegać do naszej naturalnej woni i być dla nas drugą skórą. Nie
powinny też drażnić naszego nosa podczas całego dnia, ale być miłym uzupełnieniem niepowtarzalności zapachowej każdego
z nas.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca chętnym do nowych eksperymentów łączenia produktu arabskie
perfumy dla mężczyzn z naturalnym piżmem w kostce dostępnym w naszym sklepie internetowym. Piżmo jest luksusowym ale
i jednym z podstawowych składników perfum. Jest ono podstawą zapachową większości męskich zapachów. Ma ono
intensywny i jedyny w swoim rodzaju zapach – połączenie produktu zapach męski z piżmem może dać nieoczekiwany, pełen
zmysłowości efekt.
Kraj pochodzenia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
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