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PERFUMY ARABSKIE CHERRY
FLOWER 3ml
Cena

23,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Perfumy arabskie Cherry Flower 3ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca pełne słodyczy i radości perfumy z nutą kwiatów wiśniowych. Ten wiosenny i pełen świeżości
zapach przeniesie Cię do słonecznej krainy pełnej kwiatów, co będzie skutecznym remedium na jesienne smutki i zimową pustkę. Są to perfumy
naturalne, przyjazne dla naszej skóry, ze względu na brak zawartości alkoholu w ich składzie. Alkohol nie tylko może podrażniać skórę delikatną,
czy też alergiczną ale i sprawia że perfumy znacznie szybciej parują ze skóry, a zapach się ulatnia dlatego też Nie warto kupować drogie i duże
opakowania perfum dostępne na rynku. Jest to pozorna oszczędność.
Perfumy z nutą kwiatów wiśniowych są opakowane w szklaną buteleczkę o pojemności 3 ml, która zmieści się do damskiej kosmetyczki, czy też
torebki, nawet do tej malutkiej wieczorowej. Naturalne perfumy są bardzo wydajne i trwałe ze względu na brak alkoholu w ich składzie. Już
niewielka ilość naniesiona na skórę w okolicach nadgarstków, szyi i dekoltu wystarczy aby cudowny zapach wiśni towarzyszył nam przez cały
dzień. Perfumy z nutą kwiatów wiśniowych są stworzone na bazie olejków jednak ich konsystencja jest bardzo delikatna i perfumy w olejku
doskonale wchłaniają się w skórę nie pozostawiając oleistych, tłustych plam na naszej skórze. Jest to idealna kompozycja na każdą porę roku i
dnia, gdyż perfumy naturalne nadają się zarówno do użytku rano jak i wieczorem.
Perfumy z nutą kwiatów wiśniowych są interesującą propozycją zapachową zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Jest to zapach subtelny i słodki
dzięki nucie cudownego drzewa wiśniowego, które nadaje zapachowi niezwykłości, lekkości i słodyczy. Wybór perfum nigdy nie powinien być
pochopny, ani podyktowany pośpiechem, z tego względu że zapach perfum powinien być dopasowany tak dobrze jak wygodna para butów,
która ma idealnie współgrać z naszymi stopami i nie przeszkadzać nam w codziennym przemierzaniu rożnych dróg.
Perfumy naturalne mają stać się naszą drugą skórą. Każdy z nas pachnie inaczej i na każdym z nas perfum będą pachnieć inaczej, a także będą
przeważać inne nuty zapachowe z danych perfum. Na jednej osobie dane perfumy będą pachnieć bardziej słodko a na innej bardziej świeżo. Z
tych względów przy wyborze ulubionych perfum Nie warto kierować się opiniami i radami innych, a już tym bardziej, nie tym jak dane perfumy
pachną na kimś innym.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalne perfumy o zapachu kwiatu wiśni, które ze względu na wiśniową nutę mogą
przywodzić nam na myśl odległy Orient dla którego kwiat wiśni jest tak charakterystyczny.
Zapach dla kobiet i mężczyzn.
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