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PERFUMY ARABSKIE
JAŚMINOWE 6ML
Cena

36,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu

Perfumy arabskie jaśminowe 6ml
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Nuty zapachowe: jaśmin, róża, szafran, ambra, oud
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy z Bliskiego Wschodu o zniewalającym i bardzo
intensywnym zapachu słodkiego jaśminu. Przenieś się do orientalnego, jaśminowego ogrodu , co z polecanym przez nas
czystym koncentratem perfum w olejku będzie łatwe – wystarczy nałożyć perfumy na nadgarstki i szyje i zamknąć oczy.
Perfumy arabskie są zapakowane w poręczne szklane buteleczki o pojemności 6 ml. Buteleczka z produktem perfumy z
Bliskiego Wschodu bez problemu zmieści się do każdej damskiej torebki, czy też kosmetyczki.
Perfumy arabskie są produktem całkowicie bezalkoholowym, dzięki czemu są przyjazne dla alergików, osób z delikatną,
skłonną do podrażnień skórą. Bezalkoholowa formuła sprawia, że perfumy z Bliskiego Wschodu są także bardzo trwale i
bardziej wydajne niż przeciętne, tradycyjne perfumy. Alkohol zawarty w perfumach powoduje iż perfumy szybciej się ulatniają,
a zapach wietrzeje. Bazą produktu perfumy arabskie nie jest alkohol lecz naturalne olejki. Olejek jednak nie zostawia śladów
na skórze nie ma też obaw że pozostawi na ubraniach tłuste plamy. Na skórę wystarczy nałożyć bardzo małą ilość perfum,
gdyż jest to koncentrat w czystej postaci, który bardzo dobrze wchłania się w skórę.
Perfumy z Bliskiego Wschodu są zaopatrzone w kulkowy sztyft dzięki któremu aplikacja jest łatwa i przyjemna. Perfumy
arabskie są odpowiednie zarówno jako perfumy na dzień, jak i jako eleganckie perfumy wieczorowe. Ich subtelny, orientalny
zapach złagodzi jesienno – zimową chandrę i przeniesie nas do gorącego i słonecznego lata w jaśminowym ogrodzie. Kobiety
ekstrawaganckie, oraz te które lubią eksperymentować z zapachami mogą połączyć stosowanie produktu perfumy z Bliskiego
Wschodu z kostką zapachową piżma również dostępną w naszym sklepie internetowym.
Przed nałożeniem perfum nadgarstki, okolice szyi oraz dekoltu można natrzeć kostką piżmową, a potem nałożyć perfumy
arabskie. Uzyskany efekt będzie piękną orientalną mieszanką zapachową.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy arabskie jako interesującą i korzystną cenowo alternatywę
dla tradycyjnych perfum alkoholowych. Są one dużo bardziej trwale i wydajne niż to co proponuje nam tradycyjny rynek
perfumeryjny. Orientalny ogród jaśminowy jest w zasięgu Twojej ręki.
Perfumy dla kobiet.
Kraj pochodzenia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
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