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Kilkuletnie dziewczynki marzą o byciu księżniczkami, królewnami lub wróżkami. Chcą mieć 

ogromne garderoby pełne sukienek i toaletki z lustrami oprawionymi w złote ramy. Przy 

owych toaletkach powinno oczywiście stać to, co najlepsze, czyli setki perfum. Ale nie byle 

jakich! Flakony muszą się wyróżniać i stanowić miniaturowe dzieła sztuki, które będą 

pasowały do kryształowego pałacu i podobnego wyposażenia wnętrz. 

Co prawda wraz z wiekiem marzenie o byciu księżniczką maleje, ale nigdy nie zanika 

zupełnie. Pozostają po nim iskierki. Wychodzą na światło dzienne podczas wyboru butów na 

wyjątkowe okazje (przepięknych szpilek z brokatem), kubka do pracy (im bardziej uroczy 

nadruk, tym lepiej), czy właśnie perfum. 

Poniżej zaprezentowaliśmy trzy perfumy z najpiękniejszymi flakonami. Bez względu na to, ile 

masz lat, nie może ich zabraknąć w Twojej kolekcji! 

Nazwa marki i jej nazwa produktu 

Jednym z najpiękniejszych, a zarazem najciekawszych flakonów odznaczają się perfumy 

nazwy marki i produktu. Od kiczowatości i pretensjonalności dzieli butelkę ciemny kolor. 

Stanowi symbol kobiecości, kobiecej siły i odwagi. 

Miłośniczki nazwa produktu są zgodne, że perfumy pachną przede wszystkim fasolką tonką i 

kakao. Nuty głowy to migdały i kawa. Serce wybrzmiewa jaśminem, tuberozą i irysem. Bazę 

stanowią wspomniane fasolka tonka i kakao, ale także drzewo sandałowe i wanilia. 

Niebanalny kobiecy flakon z esencją damskiej siły najlepiej zamówić w internecie, gdzie ceny 

są znacząco niższe od tych oferowanych w perfumeriach stacjonarnych. W naszej ofercie 

znajdziesz nazwa produktu najtaniej! 

Kobiecy zapach nazwy marki i produktu 

Drugą propozycją, której nie może zabraknąć na Twojej toaletce, jest przypominający róg 

magicznego konia flakon perfum nazwy produktu i marki. Różowy kolor, szpic i kąt 

nachylenia przywodzą na myśl bajki czytane czy oglądane w dzieciństwie. To oczywiste, że 

prawdziwa zaczarowana kraina ma swoje jednorożce! 

Zadowolone użytkowniczki chwalą nazwa produktu za doskonałą trwałość i stopniowe 

uwalnianie nut zapachowych. Perfumy są połączeniem owoców i kwiatów. Kuszą powonienie 

frezą, brzoskwinią, lilią wodną i piżmem. W ich bazie znajduje się wanilia i piżmo, w sercu 

brzoskwinia, frezja i konwalia, w głowie zaś lilia, pomarańcza i bluszcz. 

Chcesz zakupić perfumy nazwy produktu i marki taniej? Polub profil sklepu na Facebooku i 

śledź bieżące promocje. Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać najlepsze, dopasowane do 

Ciebie oferty na skrzynkę e-mailową! 
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Nazwy marki i produktu – aromat dla królowej 

Naszym numerem trzy wśród wyjątkowych flakonów jest butelka perfum nazwa produktu. 

Zakrętka jawi się jako iście królewska, a delikatne i zaokrąglone ścianki eleganckie. Czarna 

barwa rewelacyjnie współgra z elementami złota. 

Perfumy są wyraziste, intensywne, trwałe, esencjonalnie orientalne – tak opisują je nasze 

klientki. Górne nuty to orchidea i cytrusy, w środku występuje wanilia, bazę zaś stanowią 

heban i nuty drzewne. Idealnie sprawdzą się wieczorem, zwłaszcza podczas uroczystości czy 

na balu. Uczynią z kobiety nie królewnę, ale królową. 

Jeśli nie wiesz, czy nazwy produktu i marki są odpowiednie dla Cebie, udaj się do perfumerii 

stacjonarnej i przetestuj je na skórze. Możesz też zamówić na naszej stronie miniaturowy 

tester. Zakup perfum w pełnym rozmiarze nie wyniesie Cię wiele – oferujemy niskie ceny za 

pełnowartościowe produkty w oryginalnych opakowaniach. 


