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Woreczek zapachowy Organza
- Róża Rozmaryn Lawenda
Świerk
Cena
Numer katalogowy

4,00 zł
WzOrganza05

Opis produktu
Róża
Rozmaryn
Lawenda
Świerk
Woreczek
zapachowy
z powyższą
mieszanką wprawi Cię w nieco romantyczny nastrój, a jej aromat delikatnie otuli Cię swą naturalną
kwiatowo leśną wonią. Zamykając oczy poczujesz się jak na zmysłowym spacerze, podczas którego otacza Cię pełnia naturalnego
dobrodziejstwa. Świetny do szuflady z bielizną, szafy, damskiej torebki lub jako zapach do samochodu. Idealny jako upominek dla
Gości weselnych, Jubilatów, Solenizantów, Przyjaciół, Kontrahentów i Współpracowników.
Róża to kwiat idealny. Wyjątkowa na każdą okazję. Jej zapach jest kuszącym afrodyzjakiem, a zarazem klasyką gatunku. Upaja i drażni
zmysły.Romantyczna i klasyczna dodaje uroku swym aromatem. Płatki róży są ponadczasowe dlatego są odpowiednią bazą tej oto
mieszanki zapachowej. W połączeniu z Rozmarynem, tworzą idealny symbol miłości i wierności. Duet ten wyjątkowo dobrze ze sobą
współgra pod względem symboliki oraz właściwości aromatycznych. Ziołowa woń rozmarynu delikatnie przełamuje intensywną różaną
nutę co sprawia, że świetnie sprawdzają się w takim połączeniu. Dodatek Lawendy dodaje nieco śródziemnomorskiego wdzięku i wonnego
szyku. Delikatny aromat lawendy przynosi ukojenie i poczucie relaksu. Szczypta igieł Świerka sprawia, że wyczuwalna staje się nuta leśnej
świeżości - kojącej i odprężającej. Różano - Rozmarynowo - Lawendowo - Świerkowa mieszanka ziołowa wprawi Cię w nieco
romantyczny nastrój, a jej aromat delikatnie otuli Cię swą naturalną kwiatowo leśną wonią.
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
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Rodzaj winietki

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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