PROFIL Krystyna i Paweł Kosowicz Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 34, 76-200 Słupsk
+48 59 848 12 63

BASHIRA 2w1 35 ml
Cena: 1,26 PLN
Opis słownikowy
Czas wysyłki

3-5 dni

Producent

Profil

Opis produktu

Bashira – 2w1. Buteleczka o pojemności 35ml zawiera żel i szampon pod prysznic

wykonany z najwyższej jakości składników. Łagodnie myje i pielęgnuje skórę, pozostawiając
ją gładką i miękką. Przyjemny karmelowy zapach sprawia, że każda kąpiel przynosi
niezapomniane doznania.
Bashira 2 w 1 to uniwersalny produkt, łączący w sobie cechy szamponu i żelu do mycia ciała. 2 w 1 to wygodna forma kosmetyków
hotelowych, zastępująca podstawowy zestaw kosmetyków do hotelu do mycia i pielęgnacji całego ciała i włosów. Bashira 2w1 to
produkt inspirowany kosmetykami stosowanymi w ośrodkach SPA i w gabinetach odnowy biologicznej. To żel i szampon hotelowy o
przyjemnym odprężającym zapachu, delikatnej konsystencji i składzie opartym na wysokiej jakości składnikach.

Bashira 2 w 1 – żel i szampon hotelowy w jednym

Forma 2w1 sprawia, że Bashira żel i szampon dla hotelu w jednym to wygodny produkt, popularny wśród klientów. Proste i estetyczne
opakowanie Bashira 2 w 1 daje poczucie elegancji i komfortu, z łatwością dopasowuje się do niemal każdej stylistyki wyposażenia
pokojów i łazienek hotelowych, szczególnie tych o wyższym standardzie. Linia kosmetyków do hotelu Bashira pozwala na stworzenie
zestawu kosmetyków do hotelu, które trafią w gusta zdecydowanej większości gości hotelowych.
Inspirowana orientem seria kosmetyków o kuszącym zapachu karmelu jest idealna dla gości, którzy pragną złapać chwilę wytchnienia,
wyciszyć się i zrelaksować. Opakowania produktów charakteryzują się estetyką i prostotą, wykonane są z najwyższą starannością.
Dzięki minimalistycznej formie doskonale wkomponują się w wystrój wnętrza każdego pensjonatu, hotelu czy spa. Firma umożliwia
Państwu dodatkowo spersonalizowanie nadruku na opakowaniach swych produktów.
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Produkt sprzedawany jest w opakowaniu zbiorczym - 55 sztuk.

Galeria
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