Chloé Creme Colection 150 ml značky Chloé 19A1
Tento parfém v sobě snoubí jemné květinové tóny, které
jsou smyslně zakončeny zemitými tóny cedrového dřeva a
ambry.
Chloé Creme Colection je luxusní tělový krém, který je vhodný pro všechny typy pleti. Vůně je určená
romantickým a smyslným ženám, jimž dokonale pomůže zdůraznit jejich pozitiva ženské stránky.
Hlava: liči, frézie, pivoňka Srdce: konvalinka, magnólie, růže Základ: ambra a cedrové dřevo Obsah
balení: 150 ml
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 22 hlasů and 22 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://chlo-ba49.zitradoma.cz/chlo-creme-colection-150-ml-i19a1.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 19A1

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

Podobné produkty

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 30 ml
Úchvatný závěrečný odstín celé kompozice dotváří a podtrhuje mošus, jantar a přírodní cedr. Lehká
květinová vůně s mladým duchem. Vzápětí rozkvétá opojné srdce s převládající a nesmrtelnou růží.…
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Chloé L´Eau de Chloe 100 ml
Tato složením velmi jednoduchá vůně přináší mámivou kombinaci svěžích citrusů spolu s květinovým
aroma. Chloe L´Eau de Chloe je luxusní toaletní voda, která je určená všem energickým, moderním
a…

Chloé Love Eau Intense 75 ml
Vůně v sobě snoubí jemné květinové tóny, které jsou doplněny o složky vanilky, peruánského
balzámu, pižma a dalších ingrediencí, které tvoří dokonalý koktejl smyslné vůně intenzivnějšího
aroma, které…

Naposledy zobrazené položky

Chloé Love Eau Florale 50 ml
Tato jedinečná něžná vůně je uložena v elegantním ﬂakonku, který dává tušit, jakou vůni můžete
očekávat.

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 Chloé 100 ml
Obsah 100 ml

Chloé Roses De Chloé 50 ml
Tato skvělá moderní vůně je vhodná pro romantické ženy, které se nebojí dát na odiv svou smyslnou
krásu. Toaletní voda Chloé Roses De Chloé je jedinečná květinová vůně, která svou jemnou krásou a…

Chloé Chloé 200 ml
Obsah 200 ml
zboží stejné od značky Chloé
více z kategorie Parfémy a kosmetika
vrátit se na seznam produktů
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Naprostá většina produktů skladem - Zítra doma
Velký výprodej, slevy až 25%!
© 2021 Zítra doma and vlastníci stránek!
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