
 

CATÀLEG  MERCAT  

SABÓ 

 

Descripció:  

• seis skin-saving, un deliciós  

• Deliciosa varietats transformar una dutxa en una experiència de spa-like  

• Escollir entre reactivar, terapèutica, regenerant, hidratant, renovació, i rejovenidor 

d'essències highly-infused amb skin-saving, super netejadors Jojoba Oli Essencial Sulfat, 

paraben formulació, oli mineral, no testat en animals Exclusiu Barres D'Bany matisat amb 

d'aromateràpia per calmar la pell i els sentits 

Preu: 3,00 EU 



Dimensions del producte: 19,8 x 19,3 x 3,3 cm ; 998 g 

 

1 - CLAUERS 

Descripció:  

Dimensions: longitud inclueix l'anella de 8,5 cm aprox.  

Inclueix: la caixa de regal, ideal com idea de regal. 

Preu: 1,50 EU 

 

• alta calidad y 100% nuevo 

•  Uso para Todas a a los ocasiones  

• Excelente relago para los tus amigos o familias 

•  color: como se muestra la foto 



 

2 - sobres de coxins 

• Material: amb vermiculita natural, per tal de bloquejar l'aroma, aroma, el lentament s'està 

estenent 

• Fàcil d'usar: no hi ha necessitat d'Obrir el paquet, serà l'aroma de la borsa de Paper, 

• Aroma: és olla a dormitori, oficina, armari, equipatge, bosses, cotxe, oficina de ser col·locat a 

la d'aire fresc 

• Mida: 5,5 * 8,8 cm, INCLOU 19 tipus, aroma com flors de cirerer violetes, Gessamí ,, 

maduixes, Rose, Llimona, et c. 

• sbres + hi fons doixo ns 

• peu: 2EU / rcoixi 

 

3 - aracades 

•  El millor regal per a tu, la teva família, aa a els teus amics ia a a els que estimis. 

•  Perfectes per a un estil subtil a la feina, en una cita, festes, casaments o Només per 

completar QUALSEVOL vestit. 

• Cada titlla et 1 bonic pendent de plata al front en una varietat de Dissenys i patrons. 



• Aquestes arracades venen en una varietat dels més populars i Únics Dissenys i formes. 

• Disseny elegant i concís, grans ACCESSORIS i decoracions per a Les Noies i les dones, una 

gran opció com a regal para los Seus amics. 

 

• Material: Acer inoxidable, material hipoalergènic lliure de níquel que és adequat per a tot 

tipo de pell, Fins i tot els sensibles 

• Mariposa, Sèrie Meng, Fresca petita, Mini 

• 2017 Nou Estil, fashion unique 

• Regalo perfecte per su amiga, Parella, dona, mare, germana o per a vosté MATEIX 

• El paquet inclou: 1 Parell pendents 

 

4 - aracades 

• Sèrie de SYYDEH. Si li interessa, si us plau, consulta: SYYDEH 

• Trébol, sèrie fresca petita, brillantor etern, mini 

• 2017 Nou Estil, fashion unique 

• Regalo perfecte per la seva amiga, parella, dona, mare, germana o per a vostè mateix 



• Material: Acer inoxidable, material hipoalergènic lliure de níquel que és adequat per a tot 

tipus de pell, fins i tot les sensibles 

 

5 - acades 

• Diseño especial i moda mussol 

• Material: Aliatge + Plating + Diamond amb incrustacions 

• Compacte i Lleuger, fàcil de vestir 

• Encantador i atractiu a Totes a els ocasions, Excel·lent decoració per a vestit 

• Es 1 bon regal per a la seva família, amics i companys de Treball 

 



 

 

• gran decoració per a les Seves claus, decoració de l'cotxe, Telèfon, bossa i casament dolça 

• El disseny especial et fa més atractiu i cridaner, olla ser un regal perfecte per al teu amic, 

núvia, nen, germanes o Colle ga 

• Lleuger i petit, 1 bon organitzador per lesclaus o usat com cremallera per a su bossa o bossa 

• Material: durable aliatge de zinc + polièster comode 

• PREU: 3EU / per cada clauer 



 

6 - cullaret 

• Material: encaix+ cinta de bellut. 

• Mida: variats diaris.  

• 10pcs de collarets elegants de diferents models per als seus estils variats diaris. 

•  Pot portar el collaret a casaments, sopar, cites, viatges, festes, ball o casual en la seva vida 

diària, pot fer que vostè sembla més bonic i personalitat.  

• Múltiples estils: el collaret Set inclou Classic, vellut, Tattoo, encaix, gòtic retro Lolita, estils 

per adaptar al seu diferents vestits. 
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