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PERFUMY ARABSKIE
LOVELY 6ml
Cena

36,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Perfumy arabskie Lovely 6ml
Piękny, bardzo kobiecy zapach pełen lekkości i świeżości, otoczony uwodzicielskią słodyczą białego piżma,
miodu i delikatnego melonu. Uczucie świeżości jest akcentowane przez miękką wanilię i róże.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca orientalne perfumy w olejku o słodkim, zniewalającym zapachu. Jest
to lekki i pełen słodyczy zapach dla kobiet. Są to wysokiej jakości perfumy damskie na bazie naturalnych olejków bez dodatku
alkoholu. Alkohol powszechnie dodawany do perfum sprawia, iż zapach szybciej wietrzeje, a perfumy mogą podrażniać
delikatną lub skłonną do alergii skórę. Mimo iż są to perfumy wyprodukowane na bazie olejków nie pozostawiają one tłustych
śladów na skórze, ani plam na ubraniach, gdyż bardzo dobrze się wchłaniają.
Perfumy damskie są czystym koncentratem perfum na bazie naturalnych olejków. Już niewielka ilość produktu perfumy
w olejku nałożona na nadgarstki, szyje oraz dekolt wystarczy, aby zapach długo się utrzymywał i pozostał z nami na wiele
godzin. Perfumy damskie są zapakowane w małą, praktyczną i niezwykle poręczną szklaną buteleczkę o pojemności 6ml.
Buteleczka zmieści się do każdej damskiej torebki i z pewnością będzie jednym z ulubionych akcesoriów w damskiej
kosmetyczce.
Perfumy w olejku są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych perfum ze względu na ich wydajność, trwałość, delikatność
wobec skóry, a także oryginalność orientalnego zapachu. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy damskie
do codziennego stosowania o każdej porze dnia i bez względu na porę roku. W okresie jesienno-zimowym perfumy w olejku o
słodkim, kwiatowym - owocowym zapachu z pewnością dodatnio wpłyną na nastrój i rozgrzeją przywodząc na myśli ciepły
letni poranek w ogrodzie pełnym kwiatów. Kobiety poszukujące coraz to nowszych zapachów, oraz te lubiące
eksperymentować z zapachami mogą połączyć stosowanie produktu perfumy w olejku z kostką piżmową również dostępną w
naszym sklepie internetowym.
Przed nałożeniem perfum, nadgarstki, okolice szyi oraz dekoltu można potrzeć kostką piżmową, a potem dopiero nałożyć
perfumy damskie. Uzyskany efekt będzie piękną i jedyną w swoim rodzaju orientalną mieszanką zapachową.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca te wyjątkowe perfumy w olejku!
Perfumy dla kobiet.
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