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PERFUMY ARABSKIE
RANDA 6ml
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Perfumy arabskie Randa 6 ml
Nuty zapachu: nuty drzewne, jaśmin, oud szafran, ambra, róża
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy arabskie o niebanalnym zapachu z dodatkiem silnej
nuty drzewa agarowego oraz subtelnym tłem różano – jaśminowym. Warto napisać kilka słów o drzewie agarowym.
Jest to wiecznie zielone drzewo aloesowe i jeden z cenniejszych surowców perfumiarskich. Wiecznie zielone drzewo agarowe
rośnie w górach indyjskiego stanu Assam, jak i również w Kambodży, Indonezji, o wiele rzadziej w Tajlandii i w Wietnamie. Olej
agarowy wyrabia się z substancji pochodzącej z pnia drzewa. Najbardziej cenna substancja pochodzi od obumarłych już drzew
których proces rozkładu trwa setki lat. W krajach arabskich był używany jako męskie pachnidło używane zamiast wody
kolońskiej.
Perfumy z nutą indyjskiego drzewa są zapakowane w szklaną buteleczkę o pojemności 6ml. Takie poręczne maleństwo
stanie się na pewno jednym z ulubionych akcesoriów w niejednej damskiej kosmetyczce. Perfumy arabskie polecane przez
nasz sklep internetowy Afandi Oriental Dream nie zawierają alkoholu, dzięki czemu nie podrażniają skóry delikatnej, a także
tej skłonnej do alergii. Dzięki bezalkoholowemu składowi perfumy z nutą indyjskiego drzewa są bardzo trwale. Alkohol zawarty
w powszechnie dostępnych na rynku perfumach powoduje, iż znacznie szybciej się ulatniają i zapach wietrzeje.
Perfumy arabskie są nie tylko trwale ale i bardzo wydajne, gdyż są czystym, nierozcieńczanym koncentratem perfum w
olejku. Perfumy z nutą indyjskiego drzewa są wyprodukowane na bazie czystych olejków i z tego względu już niewielka ilość
perfum dla kobiet rozprowadzona na nadgarstkach, w okolicy szyi i dekoltu wystarcza aby piżmowy, orientalny zapach
pozostał z nami na długo. Oleista konsystencja produktu perfumy arabskie nie pozostawia tłustych plam na skórze i na
ubraniach, gdyż perfumy z nutą indyjskiego drzewa bardzo dobrze się wchłaniają. Kobiety odważne i ekstrawaganckie, oraz te
które lubią eksperymentować z zapachami mogą połączyć stosowanie produktu perfumy arabskie z kostką zapachową piżma
również dostępną w naszym sklepie internetowym. Przed nałożeniem perfum wystarczy nadgarstki, okolice szyi oraz dekoltu
natrzeć kostką piżmową, a potem nałożyć perfumy.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy z nutą drzewa indyjskiego do codziennego stosowania
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Perfumy świetnie się sprawdzą zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem.
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