KRÁSNÉ VŮNĚ VE ČTYŘECH LIMITOVANÝCH EDICÍCH
PRO ŠTĚDRÉ VÁNOCE
Pán Vůní přichází, v náruči nese koš naplněný růžemi, třešněmi, mandlemi a bambuckým máslem. Je
plný krásných barev a nádherných vůní.

V jeho náruči nechybí typické dárky, voňavé
limitované

edice

a

dárečky,

nakupujeme na poslední chvíli.

které

Jde od

vesnice k vesnici a každého člena rodiny
obdarovává jedním z těchto kouzelných dárků
a naplňuje jejich srdce radostí.

KANDOVANÁ RŮŢE
V Provence je kandované ovoce již tradičně po mnoho let lahůdkou při
svátečních oslavách…. Použitím stejné tradiční metody jsou okvětní lístky
růží namáčené v sirupu. Výsledkem je nádherná nasládlá vůně.

EAU DE TOILETTE

TĚLOVÝ KRÉM

Eau de Toilette Kandovaná
růže - květinová vůně z
esenciálního
oleje
okvětních lístků růže s
nádechem
sladkého a
ovocného důrazu.

Hlava: Turecká růže, černý
rybíz, malina
Srdce: esenciální olej z
okvětních lístků růže z
Grasse
Základ: santal, pižmo
Skleněná lahvička– 75ml

PUDR DO KOUPELE
Tento
nepěnivý
koupelový
zabarví a provoní vaši koupel.

Sklaněná dóza– 200ml

VONNÁ SVÍČKA

pudr

Mýdlo

Krabička – 250g

KRÉM NA RUCE

SPRCHOVÝ GEL
Sáček – 50g

Díky malé velikosti a
cestovnímu
balení
budou tyto produkty
perfektním společníkem
na vaše cesty!

Skleněná dóza – 200g / Net wt. 7 oz.

Tube – 30ml

Lahvička – 75ml

BAMBUCKÉ MÁSLO S VANILKOU
Objevte jemnou vůni bambuckého másla a lahodné vanilky…
Dokonce i muži stěží odolají!

TĚLOVÝ KRÉM

MÝDLO

Skleněná dóza – 200ml

Tento tělový krém obsahuje vysokou
koncentraci bambuckého másla (15%)
a
je
obohacen
madagaskarskou
vanilkou. Vyživuje, chrání a lehce
parfemuje pleť jemnou vůní.

Lehce parfémované mýdlo,
obohacené
o
výtažek
ze
stromu shea a z vanilky, jemně
čistí a myje a zanechává
pokožku hebkou, vláčnou a
krásně provoněnou.

KRÉM NA RUCE
SPRCHOVÝ GEL

Sáček– 50g

TUBA – 30ml

Lahvička– 75ml

SLADKÁ TŘEŠEŇ

Další vánoční vůně!
Sváteční vůně složená z kandovaných šťavnatých třešní. Oddejte se
pokušení sladké třešně!

MLÉČNÁ KOUPEL

TĚLOVÝ KRÉM

Nepěnivá koupel obohacená o
výtažek z třešně z regionu
Lubéron vám poskytne moment
relaxace a radosti. Pokožka je
hebká a krásně hydratovaná.

MÝDLO

KRÉM NA RUCE
Lahvička – 300ml

SPRCHOVÝ GEL

Skleněná dóza– 200ml

VONNÁ SVÍČKA

Sáček– 50g

Skleněná dóza – 200g

Vonná svíčka Sladká
třešeň
provoní
váš
pokoj
jemnou
a
zároveň svěží vůní vůní
šťavnatého ovoce.

Tuba – 30ml

Lahvička – 75ml

SLADKÁ MANDLE
Objevte znovu pochoutku z dětství!
Vůně marcipánu posypaného cukrem ve vás vyvolá ty nejsladší
vzpomínky ….

PĚNA DO KOUPELE
Tato pěna do koupele, která je
obohacená o mandlové proteiny,
vytváří při kontaktu s vodou
bohatou pěnu.
Jemné aroma mandle naplní vaši
koupelnu: vychutnejte si momenty
relaxace a potěšení.

VONNÁ SVÍČKA

Skleněná dóza – 200g

SPRCHOVÝ GEL

Lahvička – 500ml
Lahvička – 75ml

