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PERFUMY ARABSKIE SANDAL
ROSE 3ml
Cena

23,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Perfumy orientalne Sandal Rose 3ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca oryginalne perfumy orientalne Sandal Rose o cieplej różanej nucie ukrytej pod drzewem
sandałowym. Jest to zapach bardzo elegancki i zmysłowy. Są to perfumy z nutą drzewa sandałowego otulone subtelnym, lecz intensywnym
zapachem róży. Perfumy są zapakowane w bardzo praktyczną i poręczną małą buteleczkę, która bez problemu zmieści się w najmniejszej
damskiej torebce.
Perfumy orientalne mają pojemność 3ml. Mimo tak malej pojemności starczają one na niezwykle długo i są one również niezwykle trwale.
Przyczyną wydajności i trwałości produktu perfumy z nutą drzewa sandałowego jest brak alkoholu w ich składzie. Alkohol powoduje dość
szybkie parowanie perfum ze skóry. Zapach ulatnia się i przez to zwykłe, duże opakowania perfum dostępne powszechnie na rynku wbrew
pozorom są mniej wydajne niż perfumy orientalne o pojemności zaledwie 3 ml.
Perfumy z nutą drzewa sandałowego są stworzone na bazie olejku nie ma jednak obawy, że olejek pozostawi tłuste plamy na naszej skórze.
Perfumy pięknie się wchłaniają i już ich naprawdę niewielka ilość wtarta w okolice nadgarstków, szyi i dekoltu wystarczy aby zapach był trwały i
intensywny. Perfumy z nutą drzewa sandałowego są niezwykłą orientalną kompozycją zarówno dla kobiet jak i mężczyzn ciekawych nowych,
tajemniczych zapachów. Perfumy orientalne to czysty koncentrat perfum dzięki czemu są one niezwykle ekonomiczne i intensywne. Jest to
kompozycja odpowiednia na każdą porę roku i dnia w zależności od indywidualnych potrzeb i gustów. A te są równie bogate jak świat
zapachów.
Warto poświęcić trochę czasu na wybór wymarzonych perfum gdyż naturalny zapach skóry każdego człowieka jest jedyny w swoim rodzaju i te
same perfumy będą zupełnie inaczej pachnieć i rozkładać się na rożnych osobach. Nie warto więc nie tylko kierować się czyimiś gustami ale i
tym jak dane perfumy na danej osobie pachną, gdyż na nas mogą pachnieć zupełnie inaczej. Perfumy powinny pod każdym względem dobrze
przylegać do naszej naturalnej woni i być dla nas drugą skórą. Nie drażnić naszego nosa podczas całego dnia ale być miłym uzupełnieniem
niepowtarzalności zapachowej każdego z nas.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy z nutą drzewa sandałowego do codziennego użytku. Piękny bardzo ciepły zapach
produktu perfumy orientalne przeniesie Cię do tajemniczej krainy Orientu, a podczas jesienno – zimowych szarych dni skutecznie rozgrzeje i
poprawi nastrój zarówno Twój jak i Twojego najbliższego otoczenia. Ze względu na brak alkoholu w składzie perfum powinny być one
bezpieczne dla delikatnej skóry alergików.
Zapach dla kobiet i mężczyzn.
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