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Czy istnieje coś lepszego od czekolady? To pytanie retoryczne. Czekolada zaspokaja głód na 

słodycze, poprawia nastrój, dodaje energii podczas długich wędrówek, a także… otula 

zapachem! Przekonaj się, które perfumy zawierają jej nutę. 

Otocz się czekoladową aurą 

Chciałabyś przetestować czekoladowy aromat na swojej skórze? Zrobisz to, wybierając 

odpowiednie perfumy. Takie, w których główny bohater miesza się z Twoimi ulubionymi 

dodatkami: wanilią, karmelem, kokosem, a nawet koniakiem. 

Wśród ciekawych perfum pachnących czekoladą znajdują się: 

 Nazwy marki i produktu – stanowią kombinację wanilii, kokosa, skórki 

pomarańczowej i czekolady. Co ważne, czekolada występuje w wersji ciemnej, z 

wyraźnie wyczuwalnym aromatem kakao. Perfum mogą używać zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni. Wybierz je i podejmij zapachową gry z ukochanym. Być może na jego 

skórze zapach spodoba Ci się jeszcze bardziej niż na Twojej? 

 Nazwy marki i produktu – kolejny zapach dla niej i dla niego, tym razem 

odznaczający się ostrym, zdecydowanym charakterem. Poza ciemną czekoladą w 

perfumach znalazły się pikantne przyprawy: imbir, czarny pieprz, chilli. Kompozycję 

uzupełniają piżmo oraz drzewo sandałowe. 

 Nazwy marki i produktu – stworzono je z myślą o kobietach słodkich, łagodnych i 

delikatnych. Czekolada pojawia się w perfumach pod postacią pralin. Towarzyszą jej 

zielone jabłko, bieluń oraz piwonia – są to nuty środka. Wśród nut góry znajdziesz 

orzeźwiające owoce: cytrynę amalfi i limę. W dole królują jabłoń, piżmo i cedr 

wirgiński. 

 Nazwy marki i produktu – formułę perfum opracowano z myślą o kobietach słodkich 

i czarujących. Poza czekoladą znajdują się w nich karmel, miód, wanilia, wata 

cukrowa, kokos, jeżyna, morela, melon i bursztyn. Kropkę nad i stanowi koniak. 

 Nazwy marki i produktu – w kolejnej kobiecej propozycji nazwa marki czekolada 

pojawia się wśród dolnych nut, i to pod postacią pralin. Wspierają ją fasolka tonka, 

wanilia, paczula i drzewo sandałowe. Górne nuty są orzeźwiające. Znajdują się tam 

bergamotka, ananas i czerwone jagody. Środek należy do kminku i gałki 

muszkatołowej. 

 Nazwy marki i produktu – słodkie perfumy dla kobiet oczarowują mandarynką i 

dzikimi jagodami w nutach głowy, wiciokrzewem, jaśminem i gardenią w nutach serca 

oraz iście bombonierkową kompozycją nut bazowych: praliną, karmelem, 

bursztynem, wanilią i drzewem sandałowym. 
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Gdzie kupować czekoladowe perfumy? 

Aby sprawdzić, czy dane perfumy do Ciebie pasują, powinnaś się nimi spryskać. Nawet jeśli 

po przeczytaniu opisu wydaje Ci się, że zapach jest atrakcyjny, bo lubisz występujące w 

składzie elementy, może się okazać, że ich połączenie uznasz za zbyt lekkie lub ciężkie. To 

ważne, byś przed dokonaniem zakupu poczuła perfumy na swojej skórze. 

Nie musisz kupować perfum w stacjonarnej perfumerii, do której się udasz, by je powąchać. 

Jeśli wrócisz do domu i na spokojnie, popijając gorącą czekoladę, złożysz zamówienie on-line, 

zaoszczędzisz. Dobrym rozwiązaniem jest też nabycie miniaturowych testerów 

interesujących Cię produktów. Przy wybraniu co najmniej dziesięciu zapłacisz mniej. 

Tanie perfumy znajdziesz na naszej stronie. Zamówione dziś, przyjdą do Ciebie w przeciągu 

od trzech do siedmiu dni roboczych. Perfumy są pięknie zapakowane – ozdobią Twoją 

toaletkę, ale także idealne sprawdzą się jako prezent. 


