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PERFUMY ARABSKIE RED
ROSE 6ml
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Arabskie perfumy Red Rose 6ml
Nuta głowy: róża
Nuta serca: ambra
Nuta podstawy: piżmo
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca piękne, orientalne, trwałe perfumy sprowadzane specjalnie dla naszych
klientek. Jest to zapach pudrowy – subtelny i delikatny o zapachu róży, amby i piżma. Trwałe perfumy mieszczą się w
małej, szklanej buteleczce o pojemności 6ml. Dzięki tak małemu i poręcznemu opakowaniu zapach pudrowy pomieści się w
każdej kobiecej torebce bez wyjątku i na pewno stanie się jednym z ulubionych akcesoriów w wielu damskich kosmetyczkach.
Zapach pudrowy swoją trwałość zawdzięcza bezalkoholowemu składowi perfum. Alkohol jest dodawany do większości
perfum. które obecnie możemy kupić. Alkohol nie tylko może być źródłem podrażnień dla skóry wrażliwej, delikatnej i skłonnej
do alergii ale dodatkowo powoduje znacznie szybsze wietrzenie zapachu perfum. Trwale perfumy są czystym koncentratem
perfum w olejku dlatego wystarczy odrobina perfum wtarta w nadgarstki i szyje, aby cudowny zapach pudrowy różano –
waniliowy został z nami na bardzo długo. Zapach pudrowy to perfumy w olejku nie ma jednak obawy, że zostawią one ślad na
skórze, albo tłuste plamy na ubraniach. Trwale perfumy bardzo szybko się wchłaniają i są zaopatrzone w kulkowy, praktyczny
sztyft, który ułatwia aplikowanie perfum.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca zapach pudrowy każdej kobiece ceniącej sobie jakość połączoną z
korzystną ceną. Trwale perfumy są bardzo wydajne, wygodne w użytkowaniu, bezpiecznie dla alergików i kuszące delikatnym
orientalnym zapachem. Zapach pudrowy będzie idealnymi perfumami zarówno na dzień jak i wieczór. 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.
Trwale perfumy mają stać się naszą drugą skórą. Każdy z nas pachnie inaczej i na każdym z nas perfum 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. W ramach eksperymentu przed
nałożeniem produktu trwale perfumy w skórę można wetrzeć inny produkt perfumeryjny dostępny w naszym sklepie
internetowym – naturalną kostkę piżma, z dodatkiem róży.
Sklep internetowy poleca piękny zapach pudrowy do codziennego stosowania. Niech piękny orientalny zapach otuli Cię i
uwiedzie. Zamów już dziś.
Zapach dla kobiet.
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