Dámské parfémy

Pánské parfémy

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

EU 01

EU 03

Hlava: citron, neroli, maliny
Srdce: gardénie, seno, květ pomerančovníku, jasmín
Základ: pačule, ambra, vanilka, pižmo

Sladká květinová vůně pro sebevědomé, vždy trendy ženy. První okamžik odhalí světélkující
a jiskřivé kapky neroli, šťavnaté tóny citrónu s nádechem malin. Delikátní květinové vůně
gardénie, květu pomerančovníku a jasmínu jsou prohloubeny v srdci parfému suchými tóny
sena. Doprovázeny jsou vůněmi pačule, jantaru, měkké a teplé vanilky a smyslného pižma.

EU 02

Hlava: černý rybíz, zelená tráva, ananas, listy fialky, jablko
Srdce: mořská voda, calon, konvalinka, růže, jasmín
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo

Jemná květinově-ovocná vůně zrozená pro ženy s něžnou romantickou duší. Hlavní tóny
s notami černého rybízu, jablka, ananasu a zelené trávy jsou plné elánu. Lístky fialky propůjčí
nepřekonatelnou eleganci hlavě parfému. Chladný a čistý pocit v srdci parfému pochází
z mořské vody s nádechem calonu. Následuje spojení sladkého jasmínu, podtržené konvalinkou
a bohatou růžovou nuancí. Ambra, santalové dřevo a pižmo doznívají v teplý a smyslný základ.

Parfém 50 ml | 695 Kč
Vzorek s rozprašovačem 2 ml | 20 Kč

Hlava: cologne
Srdce: jasmín
Základ: dřevo, santalové dřevo, pačule, ambra, oud

Naprostý unikát mezi pánskými parfémy plný oslňujících dřevitých tónů pro opravdové
milovníky luxusu. V první fázi nadchnou tóny cologne, následuje intenzivní srdce
parfému, tvořené sladkým čistým jasmínem. Elegance v těle parfému je zvýrazněna
tajemným santalovým dřevem, pačulí a jemně rozehřátá něžnou ambrou.

EU 04

Hlava: červený pepř, citron, bergamot, zelené galbánum
Srdce: koření, šalvěj muškátová, levandule, růže, kmín
Základ: kůže, santalové dřevo, bob tonka, ambrové dřevo, kadidlo

V nadčasové pánské vůni se snoubí orient i tajemno. Jedinečné spojení dřevitých aromat
zanechá za nositelem smyslnou a neodolatelnou stopu. Kompozice se otevírá citrusovými tóny
a tóny bergamotu v kombinaci se zeleným galbánem a červeným pepřem. Srdce je vytvořeno
z jemných květů růží, obklopených akordy šalvěje, levandule a kmínu. Intenzivní síla kompozice
pochází ze základů kůže, santalového dřeva, bobu tonka, ambrového dřeva a kadidla.

Hélène Fizet
Duši všem parfémům ESSENS Unique dala
kreativní parfémistka s více jak dvacetiletými zkušenostmi v parfumářském průmyslu.
Hélène pochází z Francie, kolébky luxusních
vůní a její vášní je vytvářet smyslné luxusní parfémy pro prestižní světové výrobce
a společnosti.

ESSENS Unique

jsou originální a jedinečné parfémy vyvinuty pro originální
a jedinečné osobnosti. Jsou výsledkem touhy celosvětově uznávané parfémistky
vytvořit jedinečnou parfémovou kompozici za použití těch nejkvalitnějších a nejdražších
přírodních surovin, které lze vůbec na světovém trhu získat.
Vonné esence byly vybírány tak, aby výsledná vůně získala punc kvality, luxusu
a nadčasovosti. K dosažení přesného poměru použitých ingrediencí do finální
dokonalé vůně předchází několik měsíců pečlivé až alchymistické práce. Poté
následuje dlouhodobý proces zrání v nerezových tancích, kde se jednotlivé složky spojí
a vytvoří harmonický celek. Vyzrálý parfém je plněn do moderních skleněných flakónů,
doplněných o inovativní transparentní rozprašovač, který nejenže je uvnitř flakónu
téměř neviditelný, ale především umožňuje vysoce efektivní rozptýlení částic parfému
do velmi jemného vonného obláčku.
Dojem exkluzivity pak podtrhuje stylový uzávěr vyrobený z exotického dřeva i luxusní
krabička.

