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PERFUMY ARABSKIE DALAL
3ml

Opis produktu

Perfumy arabskie DALAL 3ml
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Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny
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Świetny, delikatny zapach, gdzie główną linią jest pomarańcza z zapachem wanilii, karmelu i drzewa sandałowego.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca cudowny ciepły zapach na jesienne, ponure wieczory – perfumy arabskie DALAL. Perfumy
arabskie z nutą wanilii mieszczą się w malutkiej, bardzo poręcznej, wręcz idealnej do damskiej torebki szklanej buteleczce o pojemności 3ml.
Perfumy arabskie mimo małej pojemności są bardzo wydajne i starczają na długo ze względu na ich budowę i składniki w nich zawarte. Są one
stworzone na bazie olejków, dzięki czemu ich konsystencja jest bardziej wydajna.
Perfumy arabskie z nutą wanilii są bardziej trwale niż normalne perfumy dostępne na rynku z tego względu, iż nie zawierają one alkoholu.
Alkohol powoduje iż zapach szybciej się ulatnia i paruje z naszej skóry, dodatkowo może się on przyczynić do powstania alergii czy też drobnych
podrażnień delikatnej skóry. Perfumy arabskie nie tylko nie podrażniają skóry, długo utrzymują się na skórze, ale i są niepowtarzalnymi
kompozycjami zapachowymi które natychmiast przeniosą Cię w pełen bogactwa i tajemniczości świat Orientu.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca arabskie perfumy z nutą wanilii DALAL, które są niepowtarzalną kompozycją zarówno dla kobiet
jak i mężczyzn. Arabskie perfumy zawierają nie tylko wanilie ale i pomarańczę, która tworzy główną linie zapachu, dodatkowymi zapachami
wzbogacającymi te cudowną kompozycje jest drzewo sandałowe i karmel. Pomarańcza złagodzi jesienną chandrę, natomiast słodycz karmelu
poprawi nastrój, a ziemisty zapach drzewa sandałowego rozbudzi nasze zmysły. Perfumy arabskie to czysty koncentrat perfum dlatego już
bardzo niewielka ilość roztarta w okolicach nadgarstków, szyi oraz dekoltu na długi czas otuli naszą skórę oryginalnym i kuszącym zapachem.
Perfumy arabskie z nutą wanilii są jednak zapachem subtelnym, dlatego są idealne zarówno jako perfumy stosowane w ciągu dnia, jak i
perfumy wieczorowe. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i tego jak dany zapach rozłoży się na naszej skórze. Nie każdy zdaje sobie
sprawę z tego iż ze względu na niepowtarzalny dla każdego człowieka zapach jego skóry jak i składniki chemiczne te same perfumy na każdym
będą zupełnie inaczej pachnieć. Z tego względu warto poświęcić trochę czasu na wybór odpowiednich dla nas perfum, gdyż stają się one nie
tylko odbiciem i uzupełnieniem naszego naturalnego zapachu, ale i stają się drugą skórą i zaczynają współtworzyć indywidualną i jednostkową
woń charakterystyczną dla każdego człowieka. Perfumy arabskie to produkt dla każdego kto ceni sobie bogaty świat zapachów i lubi poznawać
nowe oryginalne mieszanki.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy arabskie z nutą wanilii do codziennego stosowania. Ze względu na brak alkoholu w
składzie perfum powinny być one bezpieczne dla delikatnej skóry alergików.
Zapach dla kobiet i mężczyzn.
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