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Naturalne Aromaty - Olejek Zapachowy Perfumy Świata - Silk
(Chloe, Nomade)
 

Cena: 6,90 pln

Opis słownikowy

Producent Naturalne Aromaty

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Olejek zapachowy Perfumy Świata w Twoim domu - Silk to olejek inspirowany perfumami Chloe, Nomade o wyrazistej kwiatowo -
szyprowej kompozycji zapachowej z nadającym zmysłowości zapachem mchu dębowego i harmonią przywodzącą na myśl uczucie
wolności. 

Pojemność: 12 ml

Zapach: Silk - inspirowane perfumami Chloe, Nomade. Słodkie nuty i aromaty śliwki mirabelki, delikatnej frezji, głęboki i wyrafinowany
zapach mchu dębowego nadający zmysłowości. 

Skład/INCI: Perfum

Zastosowanie: do kominka zapachowego, aromatyzacji pomieszczeń i powietrza, zapach do odkurzacza (chusteczką skropioną
olejkiem wciągnąć do odkurzacza na początku odkurzania), w celu nasączenia wyschniętych zawieszek samochodowych.

 

Zasady używania olejków eterycznych:

- Nie stosować doustnie.
- Nie stosować w czasie ciąży.
- Nie stosować większych dawek olejków niż to wskazane: 4-10 kropli w kominku aromaterapeutycznym.
- Nie należy stosować olejków eterycznych bez rozcieńczania.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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