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PERFUMY ARABSKIE
ISTAMBUL ROSE 3ml
Cena

23,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Perfumy arabskie Istambul Rose
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca cudowny, orientalny zapach dla kobiet. Są to perfumy z nutą różaną o bardzo intensywnym,
zmysłowym zapachu. Perfumy z nutą różaną są opakowane w poręczną, szklaną buteleczkę o pojemności 3 ml. Zapach dla kobiet został
wyprodukowany na bazie naturalnych olejków dzięki którym perfumy z nutą różaną są niezwykle wydajne. Jest to czysty koncentrat perfum w
olejku dlatego wystarczy bardzo mała ilość produktu zapach dla kobiet wtartego w skórę aby uzyskać trwały efekt – piękny różany zapach
pozostanie z nami cały dzień.
Perfumy z nutą różaną są wyprodukowane na bazie naturalnych olejków i są perfumami w 100% bezalkoholowymi co zapewnia im wydajność
jak i trwałość. Alkohol jako baza większości perfum dostępnych na rynku sprawia iż zapach znacznie szybciej wietrzeje i szybko traci na swej
intensywności. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego iż ze względu na niepowtarzalny i unikalny 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 powinny stać się drugą
skórą i zacząć współtworzyć indywidualną i jednostkową woń charakterystyczną dla każdego człowieka.
Zapach dla kobiet to produkt dla każdego kto ceni sobie bogaty świat zapachów i lubi poznawać nowe oryginalne orientalne mieszanki. Sklep
internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy arabskie z nutą różaną do codziennego stosowania. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream
poleca osobom lubiącym eksperymenty połączenie produktu perfumy z nutą różaną z dostępną w naszym sklepie kostką piżmową. Przed
nałożeniem perfum można okolice nadgarstków, szyi oraz dekoltu potrzeć kilkakrotnie kostką zapachową piżma co powinno dać bardzo
interesujący i intensywnie orientalny efekt zapachowy. Kostkę zapachową piżma można oczywiście łączyć także z innymi perfumami dostępnymi
w naszym sklepie.
Perfumy arabskie z nutą różaną mają wygodny sztyft w kulce dzięki czemu łatwiej aplikować perfumy i to w odpowiedniej małej ilości ze
względu na ich wysokie skoncentrowanie zapachu. Zapach dla kobiet będący orientalnym afrodyzjakiem o zniewalającym zapachu róży
zamkniętym w szklanej buteleczce możesz zamówić już dziś w naszym sklepie internetowym Afandi Oriental Dream.
Zapach dla kobiet.
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