
  
 

 

Noile colecții Impulse 
 

 
Parfumează fiecare clipă cu noua colecție de parfumuri romantice Impulse, îmbinate cochet de 

renumiți parfumieri. Descoperă aroma care ți se potrivește și radiază de fericire cu Impulse Glamour 

Gift, Impulse Romance Gift sau Impulse Very Pink Gift. 
 

 
IMPULSE GLAMOUR GIFT  

 
Încearcă noul deodorant spray Impulse Into Glamour: parfumul cu 

note de vanilie și cocos, în combinație cu lime și mosc, îți vor pune în 

valoare personalitatea debordantă și stilul inconfundabil. 
Cu noul deodorant spray Impulse Very Pink, te simți plină de energie, 

grație notelor subtile de grapefruit roz, iar miresmele minunate de trandafir 
îți vor parfuma fiecare clipă. 

 

Setul Impulse Glamour Gift conține o brățară cadou. 
 

Preț recomandat: 13.98  RON 
 

 
 

IMPULSE ROMANCE GIFT  

 
Cu noul parfum Impulse Vanilla Kisses vei adauga stilului tău un “twist” 

romantic și feminin, grație notelor delicate de vanilie, piersică și iasomie. 
Deodorantul spray Impulse Vanilla Kisses te va binedispune ori de 

câte ori îl vei folosi și, astfel, ziua ta va fi presărată cu mici momente de 

romantism. 
Bucură-te de aromele fructate ale noului deodorant spray Impulse 

Sweet Smile! Notele delicate de pară și miresmele florale de iasomie te 
vor face să zâmbești în fiecare zi! Cucerește-i pe cei din jurul tău cu un 

parfum cochet de care te vei reîndrăgosti în fiecare zi! 

 
Setul Romance Gift conține o brățară cadou. 

 
Preț recomandat: 13.98 RON 

 
 

 

IMPULSE VERY PINK GIFT 
 

Bucură-te de aromele minunate ale parfumului Impulse True Love! 
Notele delicate din acest parfum te vor face să zâmbești în fiecare zi și 

să îi cucerești pe cei din jur cu arome inconfundabile! 

Încearcă noul deodorant spray Impulse Very Pink și te vei 
simți plină de energie, grație notelor subtile de grapefruit și trandafiri. 

Miresmele minunate de trandafir îți vor parfuma fiecare clipă și îți vor 
pune în valoare personalitatea debordantă! 

 
Preț recomandat: 24.99 RON  


