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PERFUMY ARABSKIE
SUSAN 6ml
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Perfumy arabskie Susan 6ml
To zapach który rozjaśni Twój dzień.
Nuty głowy: egzotyczne owoce, białe kwiaty, nuty orientalne
Nuty serca: cytrusy, wanilia, białe piżmo
Nuty bazy: białe piżmo
Sklep orientalny Afandi Oriental Dream poleca perfumy dla alergików. Polecany przez nas produkt nie podrażnia
skóry, gdyż nie zawiera alkoholu. Perfumy z nutą cytrusową są wyprodukowane na bazie olejków w czystej postaci. Specjalnie
dla naszych klientek sprowadzamy cudowne perfumy kwiatowe z nutą cytrusową. Orientalny zapach kwiatowy poprawi nastrój
podczas jesiennych szarych dni i rozgrzeje podczas zimy.
Perfumy dla alergików są opakowane w bardzo praktyczną szklaną buteleczkę o pojemności 6 ml. Perfumy mimo małej
objętości starczają naprawdę na długi czas, gdyż są bardzo trwale i wydajne. Alkohol zawarty w większości perfum sprawia iż
zapach dosyć szybko wietrzeje a polecane przez nasz sklep internetowy Afandi Oriental Dream perfumy z nutą cytrusową są
czystym koncentratem perfum w olejku.
Perfumy dla alergików są nie tylko trwale ale i wydajne - baza z olejków naturalnych sprawia iż już niewielka ilość perfum
wtarta w skórę wystarczy aby przepiękny kwiatowy zapach pozostał z nami przez wiele godzin. Perfumy dla alergików są
odpowiednie na każdą okazje, porę dnia i roku, zachwycający kwiatowy zapach będzie miłym dopełnieniem wyglądu w każdej
sytuacji. Oferowane przez nasz sklep perfumy dla alergików są doskonalą alternatywą w korzystnej cenie dla tradycyjnych
perfum na bazie alkoholu dostępnych na rynku.
Perfumy z nutą cytrusową mimo niskiej ceny są produktem o wysokiej jakości, wydajności i trwałości zapachu, tym co jest
wyróżnia jest niebanalny, orientalny zapach. Warto poświęcić trochę więcej 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 mały eksperyment perfumeryjny polegający na połączeniu produktu
perfumy z nutą cytrusową z innym produktem perfumeryjnym z naszego sklepu – z kostką piżma. Piżmo jest jednym z
podstawowych ale i najbardziej cenionych składników perfum produkowanych na całym świecie. Przed nałożeniem produktu
perfumy dla alergików wystarczy miejsca, które chcemy uperfumować potrzeć kilkakrotnie kostką piżmową.
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Perfumy dla kobiet.
Kraj pochodzenia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
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