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LOVELY LOVERS BEMINE KOBIECE PERFUMY, 100 ML
 

cena: 120,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Lovely Lovers

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

LOVELY LOVERS BeMINE- kobiece perfumy z feromonami zapachowymi!

Oryginalny kobiecy bukiet zapachowy powstał we Francji dzięki doświadczeniu marki LOVELY LOVERS. W efekcie badań i testów nad
237 atraktantami zapachowymi w różnych kompozycjach wyselekcjonowano te, które w największym stopniu oddziaływały na płeć
przeciwną. Najwyższa koncentracja i jakość składników użytych przy tworzeniu tej kwiatowo-owocowo-drzewnej kompozycji pozwala
stworzyć uwodzicielską aurę pełną kobiecych wibracji, elegancji i uroku.

Sukcesywnie uwalniające się feromony zapachowe ułatwiają wywarcie pozytywnego pierwszego wrażenia. Podkreślają cechy
osobowości kobiety typu alfa. Nawiązywanie pierwszego kontaktu oraz utrzymywanie relacji będzie znacznie łatwiejsze dzięki
wzmożonemu zainteresowaniu u mężczyzn.

Feromony to naturalne substancje, które w sposób niewidoczny dla zmysłu wzroku wpływają na podświadomość poprzez zmysł węchu:

zwiększają zainteresowanie u mężczyzn pobudzając i koncentrując ich uwagę na kobiecie,

budują aurę kobiety typu alfa.

Sposób użycia

Dzięki wysokiemu stężeniu wystarczy nanieść kilka doz przy użyciu atomizera. Najlepiej w okolicy szyi (np. za uszami, kołnierzyk),
nadgarstków czy ramion. Są to najlepiej ukrwione (a przez to ciepłe) rejony na ciele człowieka. To właśnie na nich atraktanty zapachowe
są najbardziej efektywne. Można też nanieść na pościel lub inne miejsce, gdzie chcemy, aby w powietrzu unosiła się aura kobiety alfa.
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NUTY GŁOWY: bergamotka, czarna porzeczka
NUTY SERCA: piżmo, kwiat róży, bodziszek, kwiat pomarańczy
NUTY BAZY: drewno cedrowe, drzewo sandałowe, paczula

UWAGA: Odpowiednio dobrane proporcje w kompozycji atraktantów zapachowych dodatkowo potęgują efektywność feromonów, które
wytwarza każdy z nas. Proces ten jest bardzo dobrze widoczny w świecie zwierząt, a teraz dzięki zdobyczom technologii możemy
korzystać z tej wiedzy na co dzień.

Potwierdzeniem najwyższej jakości i zadowolenia są przyznane nagrody: LAUR KONSUMENTA Odkrycie Roku oraz wygrana w konkursie
ZŁOTEJ SIÓDEMKI branży kosmetycznej.
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