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PERFUMY ARABSKIE
SHADHA 6ml
Cena

36,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

Perfumy arabskie Shadha 6ml
Nuty zapachu: róża, jaśmin, piwonia, cynamon, piżmo
Piękne połączenie słodkich i gorących róż z delikatnym akcentem jaśminu, piwonii, cynamonu i piżma.
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Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy bezalkoholowe na bazie olejków. Zawartość alkoholu w
perfumach powoduje szybsze ulatnianie się zapachu i mniejszą trwałość. Alkohol może być również źródłem podrażnień skóry
delikatnej i takiej ze skłonnością do alergii. Warto więc zastanowić się czy aby na pewno powszechnie dostępne na rynku
perfumy luksusowych marek są jedyną i najkorzystniejszą możliwością.
Perfumy różane z nutą jaśminu polecane przez nasz sklep internetowy są zapakowane w małą, niezwykle praktyczną
szklaną buteleczkę o pojemności 6ml. Buteleczka ta bez problemu zmieści się w każdej damskiej torebce. Perfumy
bezalkoholowe są wyprodukowane na bazie olejków jednak ich konsystencja nie powinna być źródłem niepokoju gdyż perfumy
nie pozostawiają tłustych plam na ubraniach ani na skórze gdyż bardzo dobrze się wchłaniają. Już niewielka ilość produktu
perfumy z nutą jaśminu wtarta w nadgarstki, okolice szyi i dekoltu wystarczy aby cudowny kwiatowy zapach róż z nutą
jaśminu towarzyszył nam przez długi czas. Nasz produkt perfumy bezalkoholowe to czysty koncentrat perfum i jest to kolejna
przyczyna ich trwałości i intensywności.
Perfumy różane z nutą jaśminu są mimo ich intensywności zapachem subtelnym, dlatego są idealne zarówno jako perfumy
stosowane w ciągu dnia, jak i perfumy wieczorowe. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i tego jak dany zapach
rozłoży się na naszej skórze. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż ze względu na niepowtarzalny dla każdego człowieka
zapach jego skóry jak i składniki chemiczne te same perfumy na każdym będą zupełnie inaczej pachnieć. Z tego względu
warto poświęcić trochę czasu na wybór odpowiednich dla nas perfum, gdyż stają się one nie tylko odbiciem i uzupełnieniem
naszego naturalnego zapachu, ale i także będą pełnić funkcje drugiej skóry i zaczną współtworzyć indywidualną i jednostkową
woń charakterystyczną dla każdego z nas.
Perfumy bezalkoholowe to produkt dla każdego kto ceni sobie bogaty świat zapachów i lubi poznawać nowe oryginalne
mieszanki. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca perfumy różane z nutą jaśminu do codziennego stosowania.
Cudowny, naturalny zapach róży z nutą jaśminu dodatnio wpłynie na nasz nastrój jak i otoczenie. Jest to zapach nie tylko
subtelny ale i elegancki. Tak jak i inne perfumy dostępne w naszym sklepie tak i perfumy bezalkoholowe można
eksperymentalnie łączyć z kostką zapachową piżma. Przed nałożeniem produktu perfumy z nutą jaśminu można okolice
nadgarstków, szyi oraz dekoltu potrzeć kostką zapachową piżma co powinno dać bardzo interesujący i intensywnie orientalny
efekt zapachowy.
Cudowne perfumy z nutą jaśminu możesz zamówić w naszym sklepie internetowym już dziś i cieszyć się trwałym i
oryginalnym zapachem.
Perfumy dla kobiet.
Kraj Pochodzenia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
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