


Parfüm 50 ml I 8675 Forint
Spray minta 2 ml I  Forint

Női illatok
20% ILLAT ESZENCIÁVAL

Férfi illatok
20% ILLAT ESZENCIÁVAL

EU 01 

Egy édes virágos illat, a magabiztos és mindig trendi hölgyek számára. Az első 
pillanatokban a kis világító és csillogó  neroli cseppek tárulnak fel, majd ezt követi a 
citrom gyümölcs tónusai egy csipetnyi málnával. A finom gardénia, narancsvirág és 
jázmin illata teljesedik ki a száraz széna árnyalatával a parfüm szívében. Kíséri őket a 
pacsuli, ámbra és a puha egyben lágy vanília, amely az érzéki pézsmával zárul.

Fej: citrom, neroli, málna 
Szív: gardénia, széna, narancsvirág, jázmin 
Alapillat: pacsuli, ámbra, vanília, pézsma

EU 03 

Abszolút egyedülálló a férfi parfümök között, tele káprázatos fás illatokkal a luxus 
szerelmeseinek. Az első szakaszban a parfüm tónusai kápráztatnak el, majd ezt követi 
a markáns szív illat, ami az intenzív jázminnak köszönhető. Ennek az elegáns parfüm 
illatában kiemelt szerepet tölt be a titokzatos szantálfa, pacsuli, amiket finoman 
melegít a lágy ámbra.

Fej: parfüm 
Szív: jázmin 
Alapillat: fa, szantálfa, pacsuli, ámbra és sasfa

EU 04 

Eme kompozíció nyit a fás, citrus és bergamon aromák felé, amik a zöld galbamonnal és piros 
paprikával vannak kombinálva. A szív illatát a finom rózsa szirmai, levendula és kömény övezi. 
Az intenzív és erős kompozíciót a bőr tónusainak, a szantálfának a tonkababnak, az ámbrának 
és tömjénnek köszönheti.

Fej: piros paprika, citrom, bergamot, vastag zöld galbanum 
Szív: fűszerek, zsálya, levendula, rózsa, kömény 
Alapillat: bőr, szantálfa, tonkabab, ámbra fa, tömjén 

EU 02  

A finom virág-gyümölcs illat született, a romantikus lélekkel megáldott hölgyek részére.  A fő 
tónusok a fekete ribizli, alma, ananász és zöld füvet érinti. Az ibolya levelei kölcsönzik a páratlan 
eleganciát a parfüm fej illatának. A hűvös és tiszta érzést a parfüm szív illatában a tengervíz 
és Calon illatának köszönhető. Majd jázmin édes illata a hangsúlyos gyöngyvirág és rózsáéval 
egyesül. Az ámbra, szantálfa és pézsma elhalványulnak, mint egy meleg és érzéki parfüm alap illat.

Fej: fekete ribizli, zöld fű, ananász, ibolya levél, alma
Szív: tengervíz, Calon, gyöngyvirág, rózsa, jázmin
Alapillat: szantálfa, ámbra, pézsma 



Hélène Fizet 
Egy kreatív parfümőr több mint két évtized 
tapasztalattal a háta mögött, a parfüm 
iparban, aki lelket adott minden Essens 
Unique parfümnek. Héléne Franciaország-
ból származik ami a bölcsője a luxus illatok-
nak és szenvedélye az, hogy érzéki és ma-
gas presztizs értékű parfümöket hozzon 
létre a rangos nemzetközi termelőknek és 
cégeknek.

Az ESSENS Unique eredeti és egyedi parfümök a hiteles és páratlan 
személyiségeknek. Az eredményt a világhírű parfümkészítő vágya keltette életre, amely 
összetételeiben a legjobb és legdrágább nyersanyagokból készültek, amik napjainkban 
elérhetőek a világpiacon.

A kiválasztott eszenciák azért kerültek kiválasztásra, hogy a kapott aromákat csak 
a minőség, luxus és időtlen jelzőkkel lehessen illetni. Ahhoz, hogy elérjük a pontos 
összetevők arányát a tökéletes illathoz, hónapokon keresztül tartó erőfeszítést 
tettünk, tekintve a kémiai munkát, amit a hosszú ideig tartó érlelési folyamat követett 
a rozsdamentes acéltartályokban, ahol a különböző összetevők harmonikus egységet 
alkotnak. Az így kapott érlelt parfümöket egy modern üvegbe palackoztuk, amit 
kiegészítettünk egy innovatív spray rendszerrel, ami szinte láthatatlan a palackban, 
továbbá azt is lehetővé teszi, hogy hatékonyan porlassza a parfümöt, ami finom parfüm 
felhőt eredményez.

Exkluzív benyomást pedig a stílusos kupak hangsúlyozza ki, amelyet kiemel az 
egzotikus fa alapanyag és a luxus doboz csomagolás.




