
Duck Island

 Duck Island България предлага луксозна английска хотелска козметика, и хотелски
аксесоари.
РАЙ в миниатюра, Duck Island козметиката, предлага очарователно уединение от
забързаното всекидневие.

  

Екзотична, пикантна ароматна комбинация от Мандарина и Бергамот, която ще
стимулира Вашите усещания и ще Ви помогне да усетите чувство на спокойствие.

  

Duck Island обръща особено внимание към опазване на околната среда. Всички опаковки
на козметичните продукти се рециклират, а картонените опаковки са направени от
рециклирана хартия. Продуктите са защитени със Световни регистрация на дизайн и
патенти.

  

      

  

Вдъхновението и внушението на Duck Island идва от острова със същото име, който през
1734 година беше описан като „ едно от най-очарователните места за лятно уединение,
което можете да си представите ... РАЙ в миниатюра.” Островът на Патиците се намира
в Парка Св. Джеймс, един от най-старите Кралски паркове в Лондон.
 Най-почитаните жители на Острова на Патиците са неговите пеликани, които са
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Duck Island

източник на вдъхновение и за нашия мотив. Пеликаните живеят на Острова на Патиците
от 1664 година, когато крал Чарлс ІІ получава пеликани като подарък от Руския
Посланик, традиция, която някои посланици продължават и до днес.

Грижа за косата 

  

Шампоан - в опаковки от 15ml, 30ml, 250ml, 5L

  

Балсам - в опаковки от 30ml
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Duck Island

  Грижа за ръцете и тялото   Пяна за вана и Душ гел- в опаковки от 15ml, 30ml, 250ml, 5L  Сапуни - в опаковки от 20g, 40g  
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Duck Island

  Течни сапуни - в опаковки от 250ml, 5L  Лосион за тяло - в опаковки от 30ml  Овлажняващ крем за ръце - в опаковки от 250ml, 5L  
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  Удобства за гостите   Лустро за обувки  Шапка за душ  Комплект за шиене  Тоалетен комплект  Секретна скоба за прикрепяне на бутилки от 250ml  Табличка  
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  Аксесоари за баня   Индивидуално опаковани чаши за еднократна употреба  Пълнител с хигиенни торбички  Постелка за баня  Завеса за душ - размери 180х180cm, 180x200cm  
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  Вижте повече:  http://duckisland-bg.com/
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http://www.duckisland-bg.com/

