


Parfum 50 ml | 29,90 € 
Vzorka s rozprašovačom 2 ml | 0,90 €

Dámske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

Pánske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

EU 01 

Sladká kvetinová vôňa pre sebavedomé, vždy trendy ženy. Prvý okamžik odhalí svetielkujúce 
a iskrivé kvapky neroli a šťavnaté tóny citrónu s nádychom malín. Delikátne kvetinové vône 
gardénie, kvetu pomarančovníka a jazmínu sú prehĺbené v srdci parfumu suchými tónmi 
sena. Sprevádzané sú vôňami pačuli, jantáru, mäkkej a teplej vanilky a zmyselného pižma.

Hlava: citrón, neroli, maliny
Srdce: gardénia, seno, kvet pomaranča, jazmín
Základ: pačuli, ambra, vanilka, pižmo

EU 03 

Úplný unikát medzi pánskymi parfumami plný oslňujúcich drevitých tónov pre 
skutočných milovníkov luxusu. V prvej fáze nadchnú tóny cologne, nasleduje intenzívne 
srdce parfumu tvorené sladkým a  čistým jazmínom. Elegancia v  tele pafumu je 
zdôraznená tajomným santalovým drevom, pačuli a jemne rozohriata nežnou ambrou.

Hlava: cologne
Srdce: jazmín
Základ: drevo, santalové drevo, pačuli, ambra, oud

EU 04 

V nadčasovej vôni sa snúbi orient aj tajomno. Jedinečné spojenie drevitých aróm zanechá za 
nositeľom zmyselnú a neodolateľnú stopu. Kompozícia sa otvára citrusovými tónmi a tónmi 
bergamotu v  kombinácii so zeleným galbánom a  červeným korením. Srdce je vytvorené 
z jemných kvetov ruží, obklopených akordmi šalvie, levandule a kmínu. Intenzívna sila kompozície 
pochádza zo základov kože, santalového dreva, fazule Tonka, ambrového dreva a kadidla.

Hlava: červené korenie, citrón, bergamot, zelené galbánum 
Srdce: korenie, šalvia muškátová, levanduľa, ruža, kmín 
Základ: koža, santalové drevo, fazuľa Tonka, ambrové drevo, kadidlo

EU 02 

Z jemnej kvetinovo-ovocnej vône srší iskrivá a neodolateľná sviežosť bezstarostnej mladosti, 
zrodená pre ženy s nežnou romantickou dušou. Hlavné tóny s notami čiernych ríbezlí, jablka, 
ananásu a zelenej trávy sú plné elánu. Lístky fialiek prepožičiavajú hlave parfumu neprekonateľnú 
eleganciu. Chladný a čistý pocit v srdci parfumu pochádza z morskej vody s nádychom calonu. 
Nasleduje spojenie sladkého jazmínu, zdôraznené konvalinkou a bohatou ružovou nuanciou. 
Ambra, santalové drevo a pižmo doznievajú v teplý a zmyselný základ.

Hlava: čierne ríbezle, zelená tráva, ananás, listy fialky, jablko
Srdce: morská voda, calone, konvalinka, ruža, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo



Hélène Fizet 
Kreatívna parfuméristka s viac ako dvadsať-
ročnými skúsenosťami v parfumérskom prie-
mysle dala dušu všetkým parfumom ESSENS 
Unique. Hélène pochádza z  Francúzska,  
kolísky luxusných vôní a jej vášňou je vytvárať 
zmyselné luxusné parfumy pre prestížnych 
svetových výrobcov a spoločnosti.

ESSENS Unique sú originálne a jedinečné parfumy vyvinuté pre originálne a jedi-
nečné osobnosti. Sú výsledkom túžby celosvetovo uznávanej parfuméristky vytvoriť je-
dinečnú parfumovú kompozíciu s použitím tých najkvalitnejších a najdrahších prírodných 
surovín, ktoré je možné na trhu získať. 

Vonné esencie boli vyberané tak, aby výsledná vôňa získala punc kvality, luxusu a nad-
časovosti. K dosiahnutiu presného pomeru použitých ingrediencií do finálnej dokonalej 
vône predchádza niekoľko mesiacov starostlivej, až alchymistickej práce. Potom nasle-
duje dlhodobý proces zrenia v nerezových tankoch, kde sa jednotlivé zložky spoja a vy-
tvoria harmonický celok. Vyzretý parfum je plnený do moderných sklenených flakónov, 
doplnených o  inovačný transparentný rozprašovač, ktorý nielenže je vo vnútri flakónu 
takmer neviditeľný, ale predovšetkým umožňuje efektívne rozptýlenie častíc parfumu do 
veľmi jemného vonného obláčika. 

Dojem exkluzivity je zvýraznený štýlovým uzáverom vyrobeným z exotického dreva.




