


Parfum 50 ml | 29. 90 €
Vzorec parfuma 2 ml | 0. 90 €

Ženske dišave
VSEBINA AROMATIČNIH ESENC 20%

Moške dišave
VSEBINA AROMATIČNIH ESENC 20%

EU 01 

Sladka cvetlična dišava za samozavestne ženske, ki so vedno v trendu. Vonjava razkriva 
svetlobne in bleščeče kapljice neroli, sočne odtenke limone s kančkom maline. Nežen cvetlični 
vonj gardenije, pomarančnih cvetov in jasmina se podaljša v središče parfuma s strani suhega 
sena. Spremlja jih vonj pačulija, jantarja, mehke in tople vanilije in čutnega mošusa.

Vrhnja nota: limona, neroli, malina
Srednja nota: gardenija, seno, pomarančni cvet, jasmin
Bazna nota: pačuli, jantar, vanilija, mošus

EU 03 

Je popolnoma edinstven med moškimi dišavami, poln bleščečih lesnih not za prave 
ljubitelje luksuza. Prva faza se razkriva z veselimi toni toaletne vode, ki jim sledi intenzivno 
srce parfuma, ki je sestavljena iz čistega sladkega jasmina. Eleganca v telesu parfuma je 
poudarjena s skrivnostno sandalovino, pačulijem in nežno ogrevana z mehkim jantarjem.

Vrhnja nota: toaletna voda
Srednja nota: jasmin
Bazna nota: les, sandalovina, pačuli, jantar in tropski les

EU 04 

Orient in skrivnostnost sta združena v tej brezčasni moški dišavi. Edinstvena 
kombinacija lesnih arom pusti čutno in neustavljivo sled. Odpre se sestava citrusnih 
tonov in tonov bergamotke v kombinaciji z zelenim galbanom in rdeče paprike. Sredica 
je iz drobnih cvetov vrtnic, obdana z akordi žajblja, sivke in kumine. Intenzivna moč 
sestavka prihaja iz temeljev usnja, sandalovine, fižola tonke, oranžnega lesa in kadila.

Vrhnja nota: rdeča paprika, limona, bergamotka, zeleni galbanum
Srednja nota: začimbe, aromatičen žajbelj, sivka, vrtnica, kumina
Bazna nota: usnje, sandalovina, tonka fižol, jantar, timijan

EU 02 

Nežen cvetlični saden vonj rojen za ženske z nežno romantično dušo. Glavni toni z dotiki črnega 
ribeza, jabolk, ananasa in zelene trave so polni elana. Listi vijolice posodijo neprekosljivo 
eleganco vrhnji noti parfuma. Hladen in čist občutek v središču parfuma prihaja iz morske 
vode s kančkom Calona. Naprej se združuje s sladkim jasminom s poudarkom šmarnice in 
bogatim rožnatim odtenkom. Ambra, sandalovina in mošus zbledijo v toplo in čutno podlago.

Vrhnja nota: črni ribez, zelena trava, ananas, listi vijolice, jabolko
Srednja nota: morska voda, Calon, šmarnice, vrtnice, jasmin
Bazna nota: sandalovina, jantar, mošus



Hélène Fizet 
Izvirna ustvarjalka parfumov z več kot 
dvema desetletjema izkušenj v industriji 
parfumov, je dala vsem parfumom Essens 
Unique svojo dušo. Hélène prihaja iz Franci-
je, ki je zibelka luksuznih dišav. Njena strast 
je ustvarjanje čutne dišave za prestižne 
mednarodne proizvajalce in podjetja.

ESSENS Unique so izvirne in edinstvene dišave razvite na prestolu izvirnih in 
unikatnih osebnosti. So rezultat želje svetovno priznane ustvarjalke parfumov ustvariti 
edinstven parfum z uporabo najboljših in najdražjih naravnih surovin, ki so na voljo na 
svetovnem trgu danes.

Esence so bile izbrane z namenom, da bi lahko nastala aroma prejela znak kakovosti, 
razkošja in brezčasnosti. Za dosego natančnega razmerja sestavin, ki se uporabljajo v 
končni popolni dišavi, so bili mnogi predhodni meseci polni skrbnega, tudi alkimističnega 
dela, ki mu je sledil dolgoročen proces zorenja v zbiralnikih iz nerjavečega jekla, kjer 
se različne komponente združijo v harmonično celoto. Dozoreli parfumi so pakirani 
v sodobnih stekleničkah, ki jih dopolnjujejo inovativni pršilci, ki so skoraj nevidni v 
steklenici, ampak omogočajo  zelo učinkovito razpršitev delcev.

Vtis ekskluzivnosti je poudarjen z elegantnim pokrovčkom, izdelanim iz eksotičnega
lesa in luksuzne stekleničke.




