Chloé Chloé 200 ml značky Chloé - 9A1B9
Úchvatný závěrečný odstín celé kompozice dotváří a
podtrhuje mošus, jantar a přírodní cedr.
Parfém Chloé Chloé odhaluje hned v úvodu svouji osobitost jiskřivým dotykem dokonalé
trojkombinace vůní frézie, pivoňky a liči. Vzápětí rozkvétá opojné srdce s převládající a nesmrtelnou
růží.

Lehká květinová vůně s mladým duchem.
Opojná, elegantní a velmi ženská. Hlava: frézie, liči, pivoňka Základ: cedr, pižmo, jantar Srdce:
konvalinka, magnólie, růže Obsah Sprchový gel 200 ml Opojná a elegantní pro smyslné ženy.

Pokud jste milovnicí této vůně, prodlužte svůj požitek i se
sprchovým gelem.
Lehká květinová vůně se srdcem z růží.
Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 19 hlasů and 13 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://chlo-ba49.zitradoma.cz/chlo-chlo-200-ml-i9a1b9.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 9A1B9

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Chloé Love Eau Florale 50 ml
Tato jedinečná něžná vůně je uložena v elegantním ﬂakonku, který dává tušit, jakou vůni můžete
očekávat.
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Chloé Love 100 ml
Nakažlivá krása. Pokud milujete vůni Love od Chloé, neměl by Vám chybět ani deospray, který ještě
více podtrhne jedinečnost vůně a navíc zabraňuje nepříjemnému pachu z potu. Je vyjádřením všech…

Chloé Chloé 100 ml
Obsah 100 ml

Chloé Chloé Intense 50 ml
Chloé přichází na trh s novou vůní Intense. Hlava: růže, pepř Základ: tonka fazole Srdce: santalové
dřevo Obsah 50 ml Intenzivní vůně. Jedná se o smyslnou vůni s prvky orientu.

Chloé Chloé 50 ml
parfémová voda 50 ml + tělové mléko 100 ml Obsah 50 ml

Chloé Love 50 ml
Je vyjádřením všech nádherných ingrediencí, které se v parfumérství používají. V hlavě se mísí květ
pomerančovníku s chladným nádechem růžového pepře, jenž dodává vůni Lehká pudrová vůně se
smyslným…

Chloé Chloé 5x5 ml
Parfémovaná voda Chloé Chloé odhaluje hned v úvodu svouji osobitost jiskřivým dotykem dokonalé
trojkombinace vůní frézie, pivoňky a liči. Vzápětí rozkvétá opojné srdce s převládající a nesmrtelnou…

Chloé See By Chloé Set 50 ml
Vsaďte na jistotu a darujte dárek, který potěší! Dárková sada Chloé See By Chloé Set 50 ml obsahuje
EDP a tělové mléko Chloé See By Chloé. EDP Chloé See By Chloé (50 ml) Tato krásná vůně vás
okouzlí…

Naposledy zobrazené položky

Chloé Roses De Chloé Set 50 ml
Tato velmi hezky zpracovaná dárková sada je laděna do růžové barvy a je vhodným dárkem
především pro dívky nebo mladé ženy. Dárková sada Chloé Roses De Chloé Set 50 ml obsahuje EDT a
tělové mléko…
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Chloé Chloé 75 ml Tester
Tester se od klasického produktu liší pouze tím, že bývá zabalen v bílé krabičce bez potisku a většinou
nemívá ochranný vršek rozprašovače. Protože tedy tester neslouží pro přímý prodej koncovým…

Chloé Chloé 75 ml
Svítivý skleněný ﬂakon krychlového tvaru, po stranách s žebrováním, je ovázán krásnou stuhou
slonovinové barvy. Tento nenápadný, ale výjimečný parfém v sobě skrývá vůni romantiky a svádění.
V…

Chloé Love Eau Florale 75 ml
Toaletní voda Chloé Love Eau Florale je okouzlující, romantická a velmi ženská vůně. Světle růžová
barva je doplněna zlatým uzávěrem a řetízkem jako noblesní ozdůbkou. Tato jedinečná něžná vůně
je…

Chloé Roses De Chloé 200 ml
Tělové mléko Chloé Roses De Chloé je kosmetický přípravek na ošetření vaší pleti s jedinečnou
květinovou vůní, která svou jemnou krásou a bezprostřední elegancí zachycuje vůni pařížských
růžových…
zboží stejné od značky Chloé
více z kategorie Parfémy a kosmetika
vrátit se na seznam produktů

Naprostá většina produktů skladem - Zítra doma
Velký výprodej, slevy až 25%!
© 2021 Zítra doma and vlastníci stránek!
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