
W 145 |   
Mαγευτικό άρωμα γεμάτο με ισχυρά και 
μακράς διαρκείας χαρακτηριστικά με 
μία πινελιά Ανατολής,  για την ισχυρή και 
αισθησιακή γυναίκα.
Κεφαλή: μπαχάρι, βερίκοκο, δαμάσκηνο
Καρδιά: τουμπερόζα, γιασεμί, τριαντάφυλλο, 
κρίνο της κοιλάδας
Βάση: σανδαλόξυλο, αμύγδαλο, βανίλια

W 146 |   
Μοναδικό άρωμα κατάλληλο για κάθε 
περίσταση της ημέρας ή και το βράδυ, 
κομψό και διαχρονικό.
Κεφαλή: αρτεμισία, ροδάκινο, φρέζια
Καρδιά: τριαντάφυλλο, ίριδα, ξύλο κασμίρι
Βάση: σανταλόξυλο, κεχριμπάρι, βανίλια, 
μόσχο

W 147 |   
Άρωμα της ατίθασης νιότης και της 
ρομαντικής τρυφερότητας συνδυάζει 
στοιχεία της πολυτέλειας και τς 
ακατανίκητης επιθυμίας.
Κεφαλή: άνθη πορτοκαλιάς, όσμανθος
Καρδιά: κόλιανδρο, vetiver
Βάση: αμπέρι, βανίλια, μόσχο

W 148 |    
Τρυφερό θηλυκό άρωμα για τη γυναίκα 
γεμάτη νεανικό πνεύμα και θετικά 
συναισθήματα.
Κεφαλή: μαύρη σταφίδα
Καρδιά: άνθη, φρέζια, τριαντάφυλλο Μαΐου
Βάση: Βανίλια, πατσουλί, ambroxan

W 141 |   
Ακαταμάχητο άρωμα χαρακτηριστικό 
για τις γυναίκες που αγαπούν τη ζωή και 
απολαμβάνουν κάθε της στιγμή.
Κεφαλή: αχλάδι, φραγκοστάφυλο
Καρδιά: ίριδα, γιασεμί, άνθη πορτοκαλιάς
Βάση: πατσουλί, φασόλι Tonka, πραλίνα, 
βανίλια

W 142 |    
Αισθησιακό και μυστηριώδες άρωμα γεμάτο 
παραδόσεις από την κλασική και την γλυκιά 
γεύση του καφέ, για απόλυτες γυναίκες.
Κεφαλή: αχλάδι, άνθη πορτοκαλιάς, ροζ πιπέρι
Καρδιά: καφέ, γιασεμί, vetiver
Βάση: πατσουλί, κέδρου, βανίλιας

W 143 |   
Διακριτική, γοητευτική, σαγηνευτική, με 
αυτοπεποίθηση ... αυτή είναι η γυναίκα 
για την οποία δημιουργήθηκε αυτό το 
λουλουδάτο και ξυλώδες άρωμα, γεμάτο 
γαλλικό στυλ και γοητεία.
Κεφαλή: αλδεΰδη, νερολί, ylang ylang
Καρδιά: ίριδα, ρίζα ίριδας, γιασεμί
Βάση: κεχριμπάρι, σανταλόξυλο, μόσχο

W 144 |    
Άρωμα γεμάτο με πινελιές εσπεριδοειδών 
που υποστηρίζεται από λεπτές ανατολίτικες 
αποχρώσεις, χαρακτηριστικό για την κομψή 
και αισθησιακή γυναίκα.
Κεφαλή: πορτοκάλι, περγαμόντο, μανταρίνι
Καρδιά: μιμόζα, γιασεμί, τριαντάφυλλο, ylang-
ylang
Βάση: πατσουλί, φασόλι Tonka, βανίλια, vetiver

Γυναικεία αρώματα
Ποσοστό αρωματικών ουσιών 20 %

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

Άρωμα 50 ml | 19,10 €

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO



M 021 | 
Χαρισματικό άρωμα για χαρισματικό 
άνδρα, που ξέρει πώς να προσελκύει 
την προσοχή.
Κεφαλή: κανέλα, λεβάντα, περγαμόντο
Καρδιά: φασόλι Τonka, βανίλια, γιασεμί
Βάση: σημύδα, δέρμα, σανδαλόξυλο

M 022 |  
Σύγχρονο άρωμα πολυτελείας, για τον 
άνδρα - γνωστή για το χάρισμα του και 
την τέχνη του να ζεί στο έπακρο.
Κεφαλή: περγαμόντο, λεμόνι
Καρδιά: γλυκάνισο, άνθος ελιάς, ξύλο 
γουαϊάκης 
Βάση: δέρμα, καπνός, φασόλι Tonka

M 023 |  
Ελαφρώς γλυκό και εξωτικό άρωμα, για 
τους γενναίους και τολμηρούς άνδρες 
που απολαμβάνουν την ελευθερία.
Κεφαλή: μπαχαρικά, πράσινες πινελιές, 
εσπεριδοειδή
Καρδιά: φασόλι Tonka, πατσουλί, 
βανίλια, κέδρο
Βάση: Gurjun βάλσαμο, κεχριμπάρι, 
vetiver, βανίλια, μόσχο

M 024 |  
Ζωηρό ανδρικό άρωμα που τόνίζει 
την δύναμη και την ενέργεια, τον 
δυναμισμό και τη φρεσκάδα.
Κεφαλή: γκρέιπφρουτ,  θαλασσινές 
νότες, μανταρίνι
Καρδιά: δάφνη, γιασεμί
Βάση: ξύλο γουαϊάκης, Evernia Prunastri 
(βρύα), πατσουλί

Ανδρικά αρώματα
Ποσοστό αρωματικών ουσιών 20 %

λουλουδάτα oriental φρουτώδη ξυλώδη chypre υδατινά fougere πράσινα εσπεριδοειδή

Άρωμα 50 ml | 19,10 €

NEO

NEO

NEO

NEO


