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PERFUMY ARABSKIE
RASHA 6ml
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Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin
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Perfumy arabskie Rasha 6ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca zapach kobiecy o słodkiej, a zarazem świeżej linii kwiatowej
otulonej wanilią z dodatkiem karmelu. Nasza propozycja dla klientek to perfumy bez alkoholu dla alergików. Alkohol
będący składnikiem bazowym większości perfum dostępnych na rynku może podrażniać skórę i nie jest produktem
przyjaznym dla alergików. Alkohol powoduje również o wiele szybsze ulatnianie się i wietrzenie zapachu. Proponowany przez
nas zapach kobiecy jest stworzony na bazie naturalnych olejków, które sprawiają iż perfumy bez alkoholu dla alergików są nie
tylko trwale ale i znacznie bardziej wydajne. Wystarczy rozetrzeć niewielką ilość perfum na nadgarstkach i w okolicach szyi
aby przez długie godziny cieszyć się intensywnym zapachem świeżych kwiatów, wanilii i karmelu.
Perfumy bez alkoholu dla alergików mimo olejku ich bazowego składnika nie pozostawiają śladów na skórze ani plam na
ubraniach gdyż bardzo szybko się wchłaniają. Zapach kobiecy został zapakowany w małą, szklaną buteleczkę o pojemności
6ml. Buteleczka jest bardzo poręczna i zmieści się w każdej damskiej torebce niezależnie od jej gabarytów. Sklep internetowy
Afandi Oriental Dream poleca perfumy bez alkoholu dla alergików każdemu kto szuka alternatywy dla tradycyjnych perfum,
dla każdego komu znudziły się konwencjonalne, dostępne na rynku zapachy. Zanurz się w bogaty świat orientalnych, pełnych
tajemniczości zapachów.
Zapach kobiecy jest odpowiedni zarówno jako perfumy na dzień, jak i jako eleganckie wieczorowe perfumy. Wybór perfum
nigdy nie powinien być pochopny, ani podyktowany pośpiechem, z tego względu że zapach perfum powinien być dopasowany
tak dobrze jak wygodna para butów, która ma idealnie współgrać z naszymi stopami i nie przeszkadzać nam w codziennym
przemierzaniu rożnych dróg.
Perfumy bez alkoholu dla alergików mają stać się naszą drugą skórą. Każdy z nas pachnie inaczej i na każdym z nas
perfumy będą pachnieć inaczej, a także będą przeważać inne nuty zapachowe z danych perfum. Na jednej osobie dane
perfumy będą pachnieć bardziej słodko a na innej bardziej świeżo. Z tych względów przy wyborze ulubionych perfum Nie
warto kierować się opiniami i radami innych, a już tym bardziej, nie tym jak dane perfumy pachną na kimś innym.
Odważniejszym polecamy perfumeryjne eksperymenty zapach kobiecy można spróbować połączyć z innym perfumeryjnym
produktem dostępnym w naszym sklepie z kostką zapachową piżma. Piżmo jest jednym z podstawowych ale i najbardziej
luksusowych składników perfum.
Perfumy dla kobiet.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy bez alkoholu dla alergików do codziennego
stosowania.
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