


‘Αρωμα 50 ml | Ευρώ 31. 20
Δείγμα Spray 2 ml | Ευρώ 0. 90

Γυναικεία αρώματα
20% ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Ανδρικά αρώματα
20% ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

EU 01 

Γλυκό λουλουδάτο άρωμα για trendy γυναίκες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση. Την πρώτη στιγμή 
αποκαλύπτει το νερολί με τις φωτεινές και αφρώδεις σταγόνες του, τις ζουμερές νότες του λεμονιού 
και έναν υπαινιγμό του σμέουρου. Λεπτό λουλουδάτο άρωμα γαρδένιας, άνθη πορτοκαλιάς και 
γιασεμί επεκτείνονται στην καρδιά του αρώματος από νότες ξηρού σανού. Συνοδεύονται από του 
πατσουλί, του κεχριμπαριού, της απαλής και ζεστής βανίλιας και του αισθησιακού μόσχου.

Νότες κορυφής: λεμόνι, βατόμουρο, αιθέριο έλαιο νερολί
Μεσαίες νότες: γαρδένια, σανό, άνθη πορτοκαλιάς, γιασεμί
Νότες βάσης: πατσουλί, κεχριμπάρι, βανίλια, μόσχος

EU 03 

Απολύτως μοναδικό μεταξύ των ανδρικών αρωμάτων, γεμάτο με εκθαμβωτικές ξύλινες νότες 
για πραγματικούς λάτρεις της πολυτέλειας. Απολαυστικές οι πρώτες νότες της Κολωνίας, 
που ακολουθείται από την έντονη καρδιά του αρώματος, καθαρό γλυκό γιασεμί. Κομψό το 
σώμα του αρώματος από μυστηριώδες σανταλόξυλο, πατσουλί και ήπια θερμό κεχριμπάρι.

Νότες κορυφής: Κολόνια
Μεσαίες νότες: Γιασεμί
Νότες βάσης: ξύλο, σανταλόξυλο, πατσουλί, κεχριμπάρι, αιθέριο έλαιο αγαρόξυλου

EU 04 

Διαχρονικό άρωμα που συνδυάζει την Ανατολή και το μυστήριο, και αναδεικνύει τα μοναδικά 
του ξυλώδη αρώματα αφήνοντας αισθησιακό και ακαταμάχητο “αποτύπωμα”. Η σύνθεση 
ανοίγει με νότες εσπεριδοειδών σε συνδιασμό του περγαμόντου, του πράσινου γαλβανιού 
και κόκκινου πιπεριού. Η καρδιά του από λεπτό άνθος τριαντάφυλλου περιβάλλεται από 
νότες φασκόμηλου, λεβάντας και κύμινου. Η έντονη δύναμη της σύνθεσης έρχεται από τα 
θεμέλια του δέρματος, σανταλόξυλου, tonka bean, ξύλο κεχριμπαριού και θυμιάματος.

Νότες κορυφής: κόκκινο πιπέρι, λεμόνι, περγαμόντο, πράσινο γάλβανο
Μεσαίες νότες: μπαχαρικά, φασκόμηλο, λεβάντα, τριαντάφυλλο, κύμινο
Νότες βάσης: δέρμα, σανταλόξυλο, tonka bean, ξύλο κεχριμπάρι, λιβάνι

EU 02 

Φίνο άνθινο-φρουτώδες άρωμα, για γυναίκες με εκ φύσεως τρυφερή ρομαντική ψυχή. Οι 
κύριες πινελιές μαύρης σταφίδας, του ανανά και του πράσινου γρασιδιού, αναδύουν ζωντανή 
και ακαταμάχητη φρεσκάδα. Η βιολέτα με την αξεπέραστη κομψότητα είναι η κεφαλή του 
αρώματος. Ένα δροσερό και καθαρό συναίσθημα στην καρδιά του αρώματος προέρχεται από 
το θαλασσινό νερό με έναν υπαινιγμό του Calon, ακολουθούμενο από συνδυασμό του γλυκού 
γιασεμιού, υπογραμμισμένο με κρίνο της κοιλάδας και πλούσια ρόδινη απόχρωση. Η αισθησιακή 
βάση του με κεχριμπάρι, σανταλόξυλο και μόσχο.

Νότες κορυφής: φραγκοστάφυλο, πράσινο γρασίδι, ανανάς, πέταλα βιολέτας, μήλο
Μεσαίες νότες: θαλασσινό νερό, Calon, κρίνος της κοιλάδας, τριαντάφυλλο, γιασεμί
Νότες βάσης: σανδαλόξυλο, κεχριμπάρι, μόσχος



Hélène Fizet 
Δημιουργική αρωματοποιός με περισσό-
τερο από δύο δεκαετίες εμπειρία στη βιο-
μηχανία αρωμάτων, έδωσε ψυχή στα αρώ-
ματα ESSENS Unique. Hélène προέρχεται 
από τη Γαλλία, το λίκνο των πολυτελών 
αρωμάτων, και το πάθος της είναι η δημι-
ουργία αισθησιακών αρωμάτων για παρα-
γωγούς και επιχειρήσεις με διεθνές κύρος.

ESSENS Unique είναι πρωτότυπα και μοναδικά αρώματα που διμηουργιθηκάν 
για γνήσεις και μοναδικές προσωπικότητες. ESSENS Unique είναι το αποτέλεσμα 
της επιθυμίας της παγκοσμίου φήμης αρωματοποιού να δημιουργήσει σύνθεση του 
μοναδικού αρώματος χρησιμοποιώντας τις καλύτερες και τις ακριβότερες φυσικές 
πρώτες ύλες που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά σήμερα.

Τα αιθέρια έλαια επιλέχθηκαν έτσι ώστε το προκύπτον άρωμα θα μπορούσε να λάβει 
τη σφραγίδα της ποιότητας, της πολυτέλειας και της διαχρονικότητας. Η ακριβής 
και η επιτυχούσα αναλογία των συστατικών για το τελικό τέλειο άρωμα, απαιτούσε 
πολλούς προηγούμενους μήνες γεμάτοι με προσεκτική ακόμη και αλχημική εργασία, 
ακολουθούμενη από μακροπρόθεσμη διαδικασία ωρίμανσης σε ανοξείδωτες 
δεξαμενές, όπου τα διαφορετικά συστατικά συνδυάζονται για να σχηματίσουν 
ΤΗΝ αρμονική ενώσή τους. Τα ωριμασμένα αρώματα συσκευάζονται σε μοντέρνα 
γυάλινα φιαλίδια, με ένα καινοτόμο διάφανο ψεκαστήρα που είναι σχεδόν αδιόρατο 
και επίσης επιτρέπει την μέγιστη διασπορά των σωματιδίων του αρώματος σε 
εξαιρετικά φίνο αρωματικό σύννεφο.

H αίσθηση της αποκλειστικότητας τονίζεται με το κομψό κάλυμμα κατασκευασμένο 
από εξωτικό ξύλο και με την πολυτελή συσκευασία.


