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PERFUMY ARABSKIE ROSES
3ML
Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Perfumy arabskie ROSES 3ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream w swej bogatej ofercie proponuje Panią m. in. arabski perfum damski ROSES, który swą czystością
zapachu z pewnością zachwyci niejedną osobę. Doskonale podkreśli zwiewność i delikatność kryjącą się w każdej kobiecie, gdyż róża to królowa
kwiatów, symbol miłości, siły i piękna. Perfum ten jest doskonałym produktem dla osób szukających czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego.
Perfum damski ROSES posiada wyrazisty zapach róży damasceńskiej z magicznej i słynnej doliny róż w Maroku zwanej Kelaat M’gouna. Jego
nuta zapachowa, pozwala się poczuć jak w ogrodzie pełnym tych uwielbianych przez większość Pań kwiatów. Warto tu dodać, iż zapach róży
damasceńskiej charakteryzuje się głębokim, słodko-miodowym, różanym aromatem.
Jeśli chcesz sprawić przyjemność osobie, którą kochasz, perfumy różane ROSES są znakomitym pomysłem na prezent. Gdyż perfumy orientalne
uważane są za jedne z najbardziej zmysłowych perfum dostępnych na rynku i na pewno będą znakomitą niespodzianką. Polecane przez nas
perfumy różane dzięki zawartości samych naturalnych składników, pozytywnie wpływają na zmysły, odprężają i relaksują. Dzięki nim trudy
codzienności stają się łatwiejsze do pokonania, a życie nabiera kolorów. Każda kobieta chce czuć się wyjątkowo. Perfumy różane ROSES, dają
jej taką możliwość. Jako produkt ekskluzywny, przygotowywany z wyjątkową dbałością o szczegóły, nasze perfumy różane są gwarancją
najwyższej jakości.
Mogą je stosować alergicy i osoby o wrażliwej skórze. Perfumy damskie ROSES nie uczulają. Są koncentratem prawdziwych perfum pod
postacią olejku bez zawartości alkoholu, dzięki czemu długo utrzymują swój zapach na skórze. Nie pozostawiają śladów na ubraniach ani
biżuterii.
Oleista konsystencja zapewnia dużą wydajność i mimo niewielkiej pojemności flakonu nasz perfum damski Roses, wystarcza na bardzo długo.
Wtarty rano w skórę pozwala cieszyć się jego zapachem przez cały dzień.
Nabywając u nas perfumy damskie macie Państwo gwarancję oryginalności i wysokiej jakości produktów. Zarówno oferowane przez nas
perfumy damskie jak i pozostałe artykuły to dobra inwestycja. Jeśli cenicie Państwo wysoką jakość i jesteście entuzjastami wyrobów
orientalnych, niewątpliwe trafiliście w odpowiednie miejsce. Serdecznie zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym Afandi Oriental Dream.
Zapach dla kobiet.
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