Informacje o produkcie

Utworzono 24-09-2017

Nawilżający balsam do ust Lip Smacker Original Mango - świeże mango

Typ : original mango
Producent : Lip SMACKERS
Stan magazynowy : średni
Średnia ocena Klientek:
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Cena : 14,99 zł

Waga: 4g/0.14 fl oz
Produkt nietestowany na zwierzętach.
Wyprodukowany w U.S.A.
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Włącz ramki w swojej przeglądarce aby zobaczyć film.
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Oryginalny, amerykański, kultowy balsam do ust Lip Smacker z klasycznej kolekcji Original. Jego bogata nawilżająca formuła lip smackin' sprawia, że usta
stają się miękkie i gładkie. Smackers w wykręcanym sztyfcie jest praktyczny i wygodny, dobrze znosi wysokie i niskie temperatury więc możesz go używać
cały rok. Odpowiednia konsystencja zapewnia komfort aplikacji, a jego zapach soczystego owocu mango... mmm... sprawi że poczujesz się jak na tropikalnej
wyspie! Balsam do ust Lip Smacker Original jest doskonały na każdą porę roku i idealny, aby zawsze mieć go przy sobie. Gdy raz spróbujesz nie będziesz
chciała się rozstać ze swoim Smackersem! Mango to ulubiony smak błyszczyków Lip Smacker Miley Cyrus! Ty też daj się skusić.
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Historia Smackers
Pierwszy na świecie owocowy błyszczyk do ust stworzyła firma Bonne Bell, która nazwała go Lip Smacker czyli... buziak. Było to błyszczyk
truskawkowy... Od tej pory minęło blisko pół wieku. Rodzina błyszczyków i balsamów poszerzyła się o nowe pokolenia wspaniałych smaków. Smackersy
stały się kultowe. Kochają je młode gwiazdy Hollywood: Lily Allen uwielbia Smackersy o smaku waty cukrowej, Paula Abdul o smaku różowej lemoniady, a
ulubione Smackersy Taylor Spreitler to waniliowe. Miley Cyrus wybiera zawsze Lip Smacker mango, Keri Russell ma obsesję na punkcie Smackersów Dr.
Pepper, Tori Spelling lubi Smackers o smaku gumy balonowej, Kristen Bell i Tyra Banks truskawkowe, a Jessica Simpson zawsze ma ze sobą truskawkowo
- bananowego Lip Smackersa. Kosmetyki Lip Smacker doskonale nawilżają, odżywiają i chronią usta przed niekorzystnym wpływem czynników
zewnętrznych, do tego cudownie pachną i pysznie smakują. Nie są testowane na zwierzętach. A jeśli używają ich nawet gwiazdy, przyzwyczajone do
kosmetyków najwyższej jakości - możesz nam zaufać że są naprawdę świetne!
www.LipSmacker.pl
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