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Cztery Szpaki olejek do masażu Miłość 100 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Olejki

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Prunus dulcis (sweet almond) oil, sesamum indicum (sesame) seed oil, citrullus lanatus (watermelon) seed oil, persea gratissima
(avocado) oil, citrus grands (grapefruit) peel oil, pogostemon cabin leaf oil, caning odorants flower oil, tocopherol acetate, limonene*,
citral*, linalool* *składniki naturalnych olejków eterycznych.

Charakterystyka

Jeśli jesteś kobietą i szukasz prezentu dla faceta - właśnie trafiłaś na opcję idealną. Cztery Szpaki prezentują MIŁOŚĆ - olejek do
masażu, którym obdarujesz swojego mężczyznę, a on... zafunduje Ci wieczorem zmysłowy masaż. No bo co innego będzie mógł
zrobić z tym wspaniałym podarunkiem? Przecież go nie wypije - choć "setka" (bo taka jest pojemność olejku) brzmi bardzo
dobrze.
Lojalnie uprzedzamy, że kosmetyk jest naładowany naturalnymi afrodyzjakami - przede wszystkim dzięki obecności oleju z
awokado. Tak więc uważaj, bo nawet niewinny masaż dłoni może skończyć się czymś, hmm, o wiele bardziej spektakularnym.
Skład:

olej migdałowy, olej sezamowy, olej z pestek arbuza, olej z avocado, olejek eteryczny grejpfrutowy, olejek eteryczny
patchouli, olejek eteryczny ylang-ylang, witamina E

Słówko o aromacie kosmetyku - pachnie owocami i orientem. Pachnie zmysłowo, pobudzająco i przyjemnie. A wszystko to
dzięki olejkom eterycznym: grejpfrutowemu, patchouli i ylang-ylang. Cudowny duet, który łamie prawa matematyki. W wypadku
tych dwóch olejków 1+1=4, połączone tworzą coś nowego, coś więcej.
Olejek do masażu MIŁOŚĆ nie zawiera konserwantów i można go stosować do całego ciała.
Jesteś facetem szukającym prezentu dla swojej kobiety? Po prostu kup jej MIŁOŚĆ. Jeśli jesteś kobietą szukającą prezentu dla
swojej kobiety - również polecamy zakup oleju do masażu MIŁOŚĆ. Jeśli jesteś mężczyzną szukającym prezentu dla swojego
mężczyzny - wiadomo, kup mu olej do masażu MIŁOŚĆ.
Kosmetyk wegański
Kosmetyk bez konserwantów
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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