Seturi cadou special create pentru bărbați
SETURI CADOU DOVE MEN + CARE
Simte-te încrezător și confortabil în orice moment al zilei cu Dove Men + Care. Acum te poți bcura de
îngriirea superioară a pielii cu seturile-cadou Dove Men Clean Comfort și Dove Men Extra Fresh.
Dove Men+Care: Specialist în îngrijirea bărbatului modern.
DOVE MEN CLEAN COMFORT DUO
Gelul de duș Dove Men+Care Clean Comfort oferă îngrijire
superioară pielii și o senzație de prospețime de durată, grație tehnologiei
Micro Moisture™. Formula inovatoare din gelul de duș Dove Men+Care
Clean Comfort acționează împotriva pielii uscate mai bine decât gelurile de
duș obișnuite, prin formula cu agenți de îngrijire în combinație cu agenți
de curățare eficienți.
Deodorantul antiperspirant spray Dove Men+Care Clean Comfort
asigură protecție antiperspirantă eficientă, iar formula cu ¼ agenți de
hidratare protejează pielea subrațului împotriva iritațiilor. Simte-te
confortabil și încrezător în orice moment al zilei cu deodorantul
antiperspirant Dove Men+Care Clean Comfort!
Dove Men+Care: Specialist în îngrijirea bărbatului modern.

Preț recomandat: 23.89 RON
DOVE MEN EXTRA FRESH DUO
Gelul de duș Dove Men+Care Extra-Fresh oferă îngrijire superioară
pielii și o senzație de prospețime de durată, grație tehnologiei Micro
Moisture™. Aceasta acționează împotriva pielii uscate mai bine decât
gelurile de duș obișnuite, prin formula cu agenți de îngrijire în
combinație cu agenți de curățare eficienți.
Deodorantul antiperspirant spray Dove Men+Care Extra Fresh
îți asigură protecție eficientă împotriva transpirației, iar tu te simți
confortabil și încrezător în orice moment al zilei. În plus, tehnologia
unică, cu ¼ agenți de hidratare, protejează pielea subrațului împotriva
iritațiilor.

Preț recomandat: 23.89 RON

SETURI CADOU REXONA
Alege setul cadou Rexona Men și bucură-te de protecție
antiperspirantă eficientă, fără urme albe! Rexona. Nu te lasă la
greu!
REXONA MEN COBALT DUO
Dedicat bărbaților activi și mereu în mișcare, deodorantul spray
Rexona Men Cobalt asigură 48h de protecție antiperspirantă
eficientă și prospețime îndelungată, grație formulei inovatoare cu
MotionSense System™ - microcapsule ce eliberează prospețime
de fiecare dată când te miști. FII: ACTIV și acceptă cu entuziasm
orice provocare, pentru că Rexona nu te lasă la greu.
Gelul de duș Rexona Men Ice Cool (cu pH neutru și testat
dermatologic) îngrijește pielea și oferă o senzație de prospețime
revigorantă, grație mineralelor marine.

Preț recomandat: 19.54 RON

SETURI CADOU AXE
Parfumurile seducătoare AXE create de parfumieri celebri îți oferă încrederea de care ai nevoie pentru
a cuceri fata visurilor tale! Alege setul cadou AXE Dark Temptation pentru o atracție irezistibilă.
AXE DARK TEMPTATION DUO
Deodorantul spray AXE Dark Temptation are un parfum
delicios de seducător, o combinație misterioasă de ciocolată
neagră și patchouli, pentru bărbatul irezistibil ca ciocolata.
Gelul de duș AXE Dark Temptation cu parfum irezistibil de
ciocolată este unul dintre acele mici trucuri, indispensabile unui
tip seducător.

Preț recomandat: 20.16 RON

