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Príslušenstvo
• Peelingová rukavica: menej vrastajúcich chĺpkov
• Kryt pre veľmi citlivú oblasť: pre citlivé oblasti tela
• Luxusné odkladacie puzdro: pre uskladnenie a 

ochranu
•
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