
FRESSO PERFUMY SAMOCHODOWE DARK
DELIGHT ZESTAW
W skład zestawu wchodzą:

1x FRESSO PERFUMY SAMOCHODOWE DARK DELIGHT 50ML
1x FRESSO DREWNIANA ZAWIESZKA DARK DELIGHT
 
FRESSO PERFUMY SAMOCHODOWE DARK DELIGHT 50ML
Wspaniała kompozycja zapachowa, zamknięta w ekskluzywnym szklanym flakonie perfum Fresso hipnotyzuje swą
wyrazistą głębią. Nasadka wykonana z drewna podkreśla ich wyjątkowość. Intensywność zapachu zależy tylko od ilości
dawkowanego produktu. W każdym momencie można odświeżyć i wzmocnić subtelną woń, która na nowo wypełni
wnętrze samochodu nawet na kilka dni. Unikalna receptura produktów opiera się na cennych składnikach, poddanych
silnej koncentracji.
 
Zalety:

Finezyjna woń utrzymuje się nawet do 30 dni. Sensualne nuty zapachowe zawieszek Fresso uwalniane są
w sposób ciągły i kontrolowany.
Wyeliminowany nagły, zbyt intensywny wyrzut zapachu, dlatego pozostaje on stabilny przez prawie cały okres
dedykowany do użytkowania zawieszki.

 
Zapach:
Dark Delight - Bukiet róży i magnolii zawinięty w karmelową słodycz uszlachetniony ciepłymi nutami drzewnymi
z dodatkiem bursztynu sprawiają, że zapach jest lekki, zwiewny a zarazem intensywny i wytrawny.
 
Flakonik o pojemności 50 ml wystarczy na długi czas, dzięki swojej niezwykłej wydajności.
 
 
FRESSO DREWNIANA ZAWIESZKA DARK DELIGHT
Elegancka, drewniana zawieszka zapachowa wzbogacona w brązowy sznurek to wyszukany dodatek, który będzie
znakomicie pasował do każdego wnętrza. samochodu. Unikalna receptura produktów opiera się na cennych
składnikach, poddanych silnej koncentracji.
 
Zalety:

Finezyjna woń utrzymuje się nawet do 30 dni. Sensualne nuty zapachowe zawieszek Fresso uwalniane są
w sposób ciągły i kontrolowany.



Wyeliminowany nagły, zbyt intensywny wyrzut zapachu, dlatego pozostaje on stabilny przez prawie cały okres
dedykowany do użytkowania zawieszki.

 
Zapach:
Dark Delight - Bukiet róży i magnolii zawinięty w karmelową słodycz uszlachetniony ciepłymi nutami drzewnymi
z dodatkiem bursztynu sprawiają, że zapach jest lekki, zwiewny a zarazem intensywny i wytrawny.
 
Wytrzymałość: około 30 dni.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Z dumą i satysfakcją mogą zaprezentować odświeżacze zapachowe, zdecydowanie inne od obecnych na rynku.
Produkty FRESSO wyróżniają się eleganckim wyglądem, a także niepowtarzalną wonią, która jest stabilna, trwała
i nie męczy, nawet przez wiele godzin użytkowania. Używają tylko sprawdzonych składników, spełniających surowe
normy IFRA. Na każdym etapie powstawania odświeżaczy dbają o zachowanie najwyższych standardów.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

