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Odświeżacz powietrza
do tkanin GRAPES
ULTRA SCENT SPRING
AIR 200 ml Profesjonalny i
naturalny odświeżacz
powietrza do tkanin
Cena

32,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1309

Kod EAN

5200347220313

Producent

SPRING AIR

Opis produktu
Odświeżacz powietrza do tkanin GRAPES ULTRA SCENT SPRING AIR 200 ml - Profesjonalny i naturalny
odświeżacz powietrza do tkanin
Mieszanka białych i czerwonych winogron rosnących w tradycyjnych greckich winnicach.
Nuty wysokie: Białe Winogrono, Zielony, Owocowy
Nuty średnie: Brzoskwinia, Jabłko, Czerwone Winogrono
Nuty bazowe: Jaśmin, Karmel

odświeżacz aplikowany w tkaniny
należy unikać aplikacji na powierzchnie lakierowane, skórzane
zawiera naturalne olejki zapachowe
bazuje na etanolu - najlepszym jakościowo alkoholu do kompozycji zapachowych
200 ml pojemności to 1000 doz
trwałość dozy do tygodnia w zależności od kompozycji
wysoka intensywność i skuteczność zapachu
można używać go ręcznie
Ultra Scent Spring Air jest odświeżaczem powietrza powstałym na bazie etanolu i kompozycji zapachowych, którym
można spryskiwać dowolne powierzchnie – zarówno te domowe, jak i biurowe. Za pomocą specjalnego dozownika, należy
aplikować go na wybrane materiały – meble, dywany, zasłony, czy nawet pościele – aby już po kilkunastu sekundach cieszyć
się świeżymi nutami zapachowymi. Aromatyzacja odświeżaczem do tkanin Ultra Scent Spring Air jest nie tylko szybka i
prosta, ale i bezpieczna. Produkt nie pozostawia bowiem plam czy zabrudzeń, a także nie wpływa szkodliwie na
spryskane nim powierzchnie – nawet te najbardziej delikatne. Jedno aromatyzujące spryskanie daje efekt odświeżenia
utrzymujący się do tygodnia. Odświeżacz dostępny jest w kilku wariantach: ekonomicznej 500 mililitrowej butelce ze
spryskiwaczem, poręcznej i estetycznej 200 mililitrowej buteleczce oraz opakowaniu o pojemności 5l.
W ofercie posiadamy następujące warianty zapachowe: Vanilla, Pinacolada, Lavender, Wild Flower, Blue Velvet, Breeze,
Secret, Cotton, Soft, Sensitive Touch, Grapes, Adorable, Pomegranate Delight.
Ponadto, posiadamy ok. 20 kompozycji zapachowych stworzonych przez nas.
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