ERLA SATO MIX patyczki zapachowe
50ml
Indeks produktu: R419
Kod kreskowy:

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Erla Sato MIX to stylowy odświeżacz powietrza w postaci dyfuzora zapachowego z patyczkami. Elegancki i
praktyczny. Dzięki niemu w prosty sposób odświeżysz i ozdobisz każdą przestrzeń, w domu, biurze i
gdziekolwiek zechcesz.
Unikalne kompozycje zapachowe odmienią klimat wnętrza i wypełnią je wonią utrzymującą się nawet do 6
tygodni. Erla Sato to wyjątkowo trwałe patyczki zapachowe, których z powodzeniem użyjesz również do
zamaskowania wszelkich niepożądanych zapachów.
Minimalistyczny i elegancki flakonik z olejkiem zapachowym to wyjątkowo wygodne rozwiązanie. Odświeżacz
z patyczkami działający na zasadzie dyfuzji, nie wymaga ciepła, ani energii. Możesz ustawić go w swoim
ulubionym miejscu. Patyczki samoistnie nasączają się substancją zapachową i stopniowo ją uwalniają.
Intensywność zapachu Erla Sato można regulować dzięki patyczkom. Im więcej patyczków zanurzonych w
esencji, tym wyraźniejszy zapach.
W dużych przestrzeniach, odświeżacze SATO można ze sobą łączyć, tworząc własne, unikalne kompozycje
zapachowe.
Kompozycja New Day swoim orzeźwiającym zapachem wydaje się krzyczeć „To będzie dobry dzień”.
Rześki i świeży aromat mandarynki zabiera nas w podróż w sam środek wiosennego poranka.
Kompozycja zapachowa Good Morning poderwie zmysły i wypełni je nową energią. Energetyzujące nuty
czerwonych owoców z domieszką coli, pobudzają i zachęcają do działania. Wnętrze wypełnione zapachem
Good Morning sprawi przyjemność i tchnie nowego, żywego ducha niczym słoneczny, letni poranek.

Kompozycja Sweet Evening to otulający ciepłem, słodki zapach smakowitych jagód. Swoim
aromatycznym i domowym charakterem sprawia wyjątkową przyjemność, zapewnia komfort, uspokaja i
relaksuje. Zabiera nas przed trzaskający iskrami płomień kominka, gdzie pod ciepłym kocem z kawałkiem
jagodowego ciasta cieszymy się wolnym wieczorem.
Orzeźwiająca kompozycja zapachowa Summer Time oparta została na rześkim aromacie cytryny. Świeży
i orzeźwiający zapach zmienia przestrzeń w rajską wyspę gdzie cytrusowe krzewy zażywają słonecznych
kąpieli. Cytrynowe nuty zapachowe koją zmysły i jednocześnie pobudzają, napełniając energią do działania.
Summer Time to esencja wakacji zamknięta w szklanym flakoniku.
Kompozycja zapachowa Green Breath to relaksujący aromat zielonej herbaty. Kojący zmysły,
wyciszający i odprężający. Wypełnione nim wnętrze zmienia się w luksusowe spa dla zmysłów, które
odpoczywają, odzyskują spokój i równowagę.
Paradise Love to najbardziej zmysłowa kompozycja zapachowa w gamie odświeżaczy Sato. Subtelny i
delikatny aromat kwiatów, pieści i koi zmysły. Wycisza. Uspakaja. Wnętrze nim wypełnione napełnia
błogością, a osoby w nim przebywające zabiera do krainy najprzyjemniejszych, romantycznych wspomnień.

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/250242990?rel=0&startSlide=1
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