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Woreczek zapachowy Organza Mięta Lawenda Świerk Eukaliptus
Cena
Numer katalogowy

4,00 zł
WzOrganza02

Opis produktu
Mięta Lawenda Świerk Eukaliptus
Pachnący woreczek ziołowy jest idealnym dodatkiem i tłem dla wyjątkowych chwil, w czasie których pragniesz czuć pozytywne, delikatnie
kwiatowe, leśne orzeźwienie. Pozostanie ono na długo w pamięci Twojej i Twoich Bliskich kojarząc się z niezapomnianymi chwilami. Idealny
do szuflady z bielizną, szafy, damskiej torebki lub jako zapach do samochodu. Świetny jako upominek dla Gości weselnych,
Jubilatów, Solenizantów, Przyjaciół, Kontrahentów i Współpracowników.
Świeży i orzeźwiający zapach Mięty jest świetny na każdą okazję. Odświeża i łagodzi zmysły. Jej wyrazisty aromat przywodzi na myśl dziko
rosnące zioła muskane chłodnym wiatrem. Jest ona doskonałym towarzyszem Lawendy, której zmysłowy zapach zostaje uwydatniony. Jej
relaksujące właściwości w takim połączeniu zadziałają na Ciebie wyjątkowo odprężająco. Odrobina żywicznego zapachu
igieł Świerka podniesie wartość orzeźwiającą i doda otoczeniu nieco ekspresji. Aromat lasu ukoi i pomoże opanować emocje w jednym z
ważnych momentów, których w życiu nie brakuje. Aura naturalnych zapachów unoszących się dyskretnie w powietrzu otuli i nada harmonii
otoczeniu. Szczypta liści Eukaliptusa jest zwieńczeniem tej mieszanki. Bogaty w moc naturalnych olejków eterycznych pozwala, aby
aromat tej mieszanki delikatnie, ale długotrwale utrzymywał się wokół Ciebie sprawiając wrażenie rześkości, świeżości i ukojenia. Miętowo Lawendowo - Świerkowo - Eukaliptusowy pachnący woreczek jest doskonałym dodatkiem dla wyjątkowych chwil, w czasie których
pragniesz czuć pozytywne, delikatnie kwiatowe, leśne orzeźwienie. Pozostanie ono na długo w pamięci Twojej i Twoich Bliskich kojarząc się z
niezapomnianymi chwilami.
Powyższy woreczek idealnie sprawdzi się jako podziękowanie dla Gości weselnych, drobny upominek, mała niespodzianka. Spraw sobie
lub osobie bliskiej odrobinę przyjemności i obdarz ją czymś naturalnie pięknym. Woreczek ziołowy ma praktyczne zastosowanie, a do tego
jest uroczy i poręczny. Jesteśmy w stanie stanie opracować i wykonać woreczki zapachowe według Twojego unikalnego pomysłu spoza
przedstawionej oferty. Jesteśmy firmą kreatywną i to co przedstawiamy na zdjęciach to tylko próbki naszych możliwości.
Woreczek opatrzony jest winietką wybraną z prezentowanych 20 wzorów. Podaj nam numer winietki i tekst, a my umieścimy go na nich. Taki
indywidualny upominek, sprawi przyjemność i wywoła uśmiech. Winietka jest w cenie produktu, stanowi integralną całość z woreczkiem.
Wszystkie nasze produkty są wykonywane ręcznie z pełną starannością i gwarancją dostarczenia Ci unikalnego towaru wysokiej jakości. Nie
oszczędzamy na materiałach - płacisz za towar wysokiej jakości. Mieszanki pachną długo i naprawdę intensywnie, a zawierają wyłącznie
naturalne składniki.
W skład zestawu wchodzi:
1. Woreczek z Organzy w wybranym kolorze (rozmiar woreczka 10x8cm)
2. Mieszanka ziołowa
3. Wstążeczka
4. Winietka
Wymiary winietek na woreczki
STANDARDOWE - w cenie woreczka
1,5,6,9,13,17,18
- 40x40 mm
2,3,7,8,10,11,14,15 - 25x50 mm
4,12,16,19,20
- 40x35 mm
Możliwość przygotowania dodatkowych winietek w innym wymiarze - zapraszany do produktu Winietki
DO UZGODNIENIA

Rzeczywiste zdjęcia woreczka
Dostępne kolory winietek

Rodzaj winietki
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaj mieszanki zapachowej: cynamon, goździki, pomarańcza, cytryna , świerk, pomarańcz, liść laurowy, tymianek , róża,
rozmaryn, lawenda, świerk , hibiskus, mięta, świerk, eukaliptus , lawenda, róża, peonia, jaśmin , hibiskus, mięta, lawenda,
nagietek
Kolor wstążki: biała , fioletowa , kremowa , niebieska , różowa ciemna , różowa jasna , sznureczek naturalny zamiast wstążki
, zielona
Kolor winietki: 1 - biały , 2 - papier naturalny EKO , 3 - zielony , 4 - beżowy , 5 - niebieski , 6 - żółty , 7 - różowy
Kształt i rodzaj winietki: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20

Jak używać
Woreczek zapachowy pochłania zapachy z otoczenia, roztaczając wokół siebie swój
ziołowy aromat. Powieś woreczek w samochodzie lub wrzuć go do torebki. Można
powiesić go na wieszaku z ubraniami w szafie lub umieścić w szufladzie z bielizną.
Woreczki zawierające m.in. lawendę zniechęcają mole, więc Twoje ubrania będą
bezpieczne z naszym woreczkiem. Powieszony w przedpokoju powita domowników
przyjemną aurą. Łazienka to też dobre miejsce dla woreczka ziołowego. Dobrze
sprawdzi się w szafce z ręcznikami, a powieszony w okolicy wanny lub prysznica
przechwytując parę unoszącą się w powietrzy odda otoczeniu jeszcze więcej aromatu,
sprawiając wrażenie domowego SPA.
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