
Twój nieodłączny towarzysz

Do pracy, na wycieczkę, do znajomych, na zakupy. Zawsze masz go ze sobą. Na zamek, z
klipsem, skórzany, materiałowy, czarny, szary lub czerwony. Elegancki lub na co dzień.
Sama  wybierasz,  który  pasuje  do  Ciebie  najbardziej.  Duży  lub  mały.  Z  wieloma
przegródkami  lub  bez.  Do  plecaka  czy  do  torebki?  Najważniejsze,  żeby  pasował  do
Twojego stylu i był wygodny w użytkowaniu! Aby sprawdził się przy otwieraniu, zamykaniu,
grzebaniu, wyjmowaniu, wkładaniu. Na deszczu, na słońcu, przy wietrze, na plaży. Jeżeli
jesteś kobietą aktywną,  która ceni  sobie długotrwałe produkty,  wybierz  damski portfel
skórzany z naszej oferty.

Skóra  jest  tworzywem trwałym,  które  przy  odpowiedniej  pielęgnacji,  będzie  służyło  Ci
przez lata użytkowania. Jest ponadczasowy, a co najważniejsze, każdy portfel ma swój
indywidualny wygląd i styl. Pasuje nie tylko do wieczorowych sukienek, torebek i żakietów,
ale także do jeansów, trampek i innych codziennych kreacji. Wybór wzorów i kolorów jest
niezwykle bogaty, każdy znajdzie coś dla siebie.

Portfel w dzisiejszych czasach

Pomimo,  iż  obecnie  tradycyjne  portfele  stają  się  coraz  częściej  zastępowane  przez
aplikacje  w  telefonach  komórkowych,  wiele  z  nas  nie  potrafi  pozbyć  się  możliwości
używania gotówki czy kart w formie namacalnej, plastikowej i papierowej. Nie ma w tym
nic dziwnego, a producenci portfeli mogą się tylko cieszyć.

Pielęgnacja skóry

Jeśli  Twój  ulubiony  damski  portfel  skórzany ulegnie  zabrudzeniu,  nie  przejmuj  się!
Istnieje wiele domowych sposób, aby poradzić sobie ze skórą. Na rynku istnieją także
specjalne preparaty, a jeśli sprawa wymaga profesjonalnej pomocy, udaj się do kaletnika.
To stary zwód, a na ulicach wciąż maleje liczba zakładów kaletniczych, jednak na pewno
znajdziesz kogoś w swojej  okolicy.  Warto zapoznać się  także z treścią  ulotki  i  przede
wszystkim do jej zaleceń się stosować. Każda skóra jest inna i wymaga innej pielęgnacji.
Jednak nic tak nie cieszy, jak możliwość używania swojego ulubionego produktu przez
lata. Skórzany portfel z pewnością spełni Twoje oczekiwania.


