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Esponja 
Esponja elaborada amb sabó artesanal de 

glicerina i una dolça aroma a vainilla amb el 

toc afrodisíac de la xocolata. Al mullar el sabó 

produirà escuma proporcionant-te una 

refrescant sensació de suavitat i una lleugera 

aroma a la pell.  

Pack Oh! My Holidays 
Esprai corporal perfumat. La seva fórmula 

està enriquida amb ginseng i te verd. Aporta 

una sensació refrescant i revitalitzant a la pell.  

Vestit de lavanda 
Lavanda, una aroma elegant que convida a la 

relaxació. El nostre vestit amb ceràmica 

perfumada està ideat per penjar-lo a l'armari o 

com a idea original de regal. Perfuma els teus 

espais més íntims amb la ceràmica 

perfumada de Lavanda. Un toc decoratiu i 

chic.  

Pack Dreaming Hawaii 
Loció corporal amb oli d’argània , mantega de 

karité i oli d'albercoc; gel de bany perfumat 

amb oli d’argània , glicerina i àloe vera; i 

esprai corporal amb extracte de ginseng i te 

verd. Tots ells perfumats amb les aromes 

tropicals i exòtics de Hawaii.  

Preu: 7 €    

Preu: 7€ 

Preu: 8.5€ 

Preu: 3 € 

Per comandes  972 200 292     A L I M E N T A C I Ó  

Página 5 

 

 

Preu:  2.5€ 

 

Pa de pessic rodó  
Pa de pessic de forma rodona, elaborat per 

la pastisseria Mir 

Tipus:  

 Gran (Preu: 6€) 

 Mitja (Preu: 4€) 

Llonganissa 
Llonganissa d’ Arbúcies de “Cal Gall” 

 

Tipus:  

 Sal i pebre (Preu: 5€) 

 Amb cansalada (Preu: 5€)  

 Xoriçada (Preu: 6€) 

Mini pessic 
Bossa de 6 unitats de pa de pessic, elaborat 

per la pastisseria Mir  
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Mikado Fruites del Bosc 
El ambientador mikado amb aroma a fruites 

del bosc conté maduixa, gerd, cirera i grosella 

dins del seu ventall aromàtic.  

Preu: 3.5€    

 


