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BARWA PERFECT HOUSE PERFUME 500ML
 

Cena: 20,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

BARWA PERFUMOWANY ODŚWIERZACZ DO WNĘTRZ I TKANIN 500ML 

OPIS:
 Perfumy do wnętrz Perfect House, należą do serii środków przeznaczonych do czyszczenia naszego domowego zacisza. Polski
producent przy tworzeniu preparatów kierował się wysoką skutecznością, jakością komponentów a także niebanalnym zapachem, który
towarzyszy procesowi sprzątania. Perfumowana woda rozpylona w powietrzu to przyjemne zwieńczenie całego porządkowego procesu,
nada wnętrzu wyrafinowany i elegancki zapach. Dodatkowo dla wzmocnienia efektu można nanieść go na tkaniny – zasłony, koce itp.
Zapachem można będzie się cieszyć przez długie chwile jest bowiem bardzo trwały.

PRZEZNACZENIE:
 Środek służy do nadawania wnętrzom i tkaninom przyjemnego w odczuciu aromatu. Do rozpylania w pomieszczeniach lub na
bezpośrednio na tkaniny.

WŁAŚCIWOŚCI:
Perfumy charakteryzują się wysoką wydajnością, trwałością, doskonale i wygodnie się je aplikuje za pomocą dołączonego aplikatora.
Centrum kompozycji zapachowej jest przyjazny jaśmin, cyklamen i irys, wzbogacone o aromat bergamotki i innych cytrusów.
Kompozycję uzupełnia drzewo cedrowe, wanilia i paczuli. Mamy zatem bogaty aromat, którego nie powstydziłyby się najdroższe
drogeryjne perfumy. Zapach jest lekki, bardzo zmysłowy.

SPOSÓB UŻYCIA:
 Za pomocą atomizera rozpyl niewielką ilość preparatu w pomieszczeniu, lub bezpośrednio na tkaninę najlepiej z odległości ok. 30 cm.
Teraz możesz cieszyć się tym, jak twój dom pięknie pachnie. Uwaga – nie rozpylaj środka w kierunku innych osób ani zwierząt,
bezpośrednio po rozpyleniu nie wdychaj głęboko powierza. Najlepszy efekt dla zapachu można uzyskać w pomieszczeniach regularnie
wietrzonych i sprzątanych. Uwaga - Perfumy nie nadają się do aplikowania na ciało! Nie rozpylaj ich także w kierunku skórzanych mebli.
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KORZYŚCI:
 Wydajny, skuteczny i wysokiej jakości produkt o wspaniałej kompozycji zapachowej oferowany w doskonałym przedziale cenowym.

Wyprodukowano w EU.

SKŁAD:
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