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Allure For Man perfumy z feromonami zapachowymi 50ml
 

Cena: 167,90 PLN

Opis słownikowy

Gramatura ml

Pojemność 50

Producent Magnetifico

Opis produktu
 

MAGNETIFICO Pheromone Allure 50ml for man

Męska seria unikalnych perfum zwiększających atrakcyjność seksualną, poczucie własnej wartości i wzbudzających szacunek.
Stworzone w oparciu o formułę AT-SC-R dla mężczyzn.

Wyróżnione przez PLAYBOY

Wyjątkowa aura jaką kreują perfumy MAGNETIFICO - power of pheromones - została zauważona i wyróżniona przez redaktorów
magazynu PLAYBOY. 

Unikalna kompozycja MAGNETIFICO - power of pheromones - dla mężczyzn została zaprojektowana, aby pomóc zwiększyć
atrakcyjność seksualną mężczyzn z perspektywy kobiet. Zawiera wyselekcjonowane składniki, które wzmacniają "chemię seksualną".
Perfumy zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci nie tylko zwiększyć seksualną atrakcyjność, ale także dodać pewności siebie podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, w szkole lub podczas spotkania biznesowego. Pomogą również wzmocnić namiętność pomiędzy parą
zakochanych.

AT-SC-R FORMULA

Seria MAGNETIFICO - power of pheromones - ma unikalną kompozycję, która została opracowana na podstawie AT-SC-R FORMULA for
man. Jest to wyjątkowe połączenie substancji, które pomagają zwiększyć atrakcyjność seksualną z punktu widzenia kobiet poprzez ich
podświadomość i zmysły. Kompozycja ma na celu pomóc mężczyznom zwiększyć ich poczucie własnej wartości i wzbudzać szacunek
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wśród mężczyzn jak i kobiet.

Pheromone Allure, Seduction i Selection to prawdziwe perfumy EdP. Oznacza to, że zawierają ponad 15% składników zapachowych!
Ich trwałość jest naprawdę niesamowita. U konkurencji często możesz przeczytać, że sprzedają perfumy z feromonami dla mężczyzn,
ale z reguły jest to tylko woda toaletowa (EdT) lub woda kolońska (EdC). Uważaj na to co kupujesz za swoje pieniądze!

Jak wykorzystać MAGNETIFICO power of pheromones i jak pachnie Pheromone Allure?

Używasz ich jak klasycznych perfum na szyję, dekolt lub ubranie.

Charakterystyczna drzewno-kwiatowa kompozycja dla mężczyzn. Łączy dwie skrajności: świeże, eleganckie odcienie harmonizują z
odważnymi męskimi elementami zapachowymi, tworząc ciepłą i wyrazistą kompozycję.

Typ: drzewno - cytrusowo - kwiatowy

Głowa: bergamotka, mandarynka, cytryna, liście fiołka
Serce: liście fiołka, gałka muszkatołowa, skóra, jaśmin, drzewo sandałowe, paczula
Baza: paczula, drewno cedrowe, piżmo, skóra, Tonka
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