
W 145 |   
Ez egy magával ragadó illat tele erős 
és tartós jellemzőkkel, amely a hajnal 
érintését hozza el az erős és érzéki 
nőknek.
Fej: szegfűbors, sárgabarack, szilva
Szív: tubarózsa, jázmin, rózsa, gyöngyvirág
Alapillat: szantálfa, mandula, vanília

W 146 |   
Egyedi parfüm ami alkalmas 
napközben és este, tele eleganciával 
és időtlenséggel.
Fej: üröm, barack, frézia
Szív: rózsa, írisz, kasmír fa
Alapillat: szantálfa, ámbra, vanília, 
pézsma

W 147 |   
Ez az illat a megszelídíthetetlen 
ifjúság és a romantikus gyengédség 
elemeit ötvözi a luxussal, valamint 
az ellenállhatatlan vággyal.
Fej: narancsvirág, osmanthus
Szív: koriander, vetiver
Alapillat: ámbra, vanília, pézsma

W 148 |    
Finom nőies illat a fiatal nőiességgel 
és pozitív érzelmekkel.
Fej: fekete ribizli
Szív: virágok, frézia,május rózsa
Alapillat: vanília, pacsuli, ambroxan

W 141 |   
Ellenállhatatlan aromák jellemzik, 
azon nőknek akik szeretik és élvezik 
az életük minden egyes percét.
Fej: körte, fekete ribizli
Szív: írisz, jázmin, narancsvirág
Alapillat: pacsuli, tonkabab, praliné, 
vanília

W 142 |    
Érzéki és titokzatos illat tele 
klasszikus hagyományokkal és az 
édes kávé illatával a korlátokat nem 
ismerő nőknek.
Fej: körte, narancsvirág, rózsabors
Szív: Kávé, jázmin, vetiver
Alapillat: pacsuli, cédrus, vanília

W 143 |   
Jellegzetes, elbűvölő, csábító, 
magabiztos... ez azon nők illata akik 
kedvelik a virágos-fás illatot tele 
francia stílussal ami bájt teremt.
Fej: aldehid, neroli, ylang ylang
Szív: írisz, írisz gyökér, jázmin
Alapillat: borostyán, szantálfa, pézsma

W 144 |    
Illat ami tele van citrusfélék 
érintésével melyek mögött finom 
keleties dallamok húzódnak meg, 
jellemzően az elegáns és érzéki nők 
számára.
Fej: narancs, bergamott, mandarin
Szív: mimóza, jázmin, rózsa, ylang ylang
Alapillat: pacsuli, tonkabab, vanília, 
vetiver

Női parfümök
ILLAT ESSZENCIA TARTALOM 20 %

Parfüm 50 ml | 4930 Ft
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M 021 | 
Karizmatikus illat, karizmatikus 
férfinak, aki tudja hogyan kell 
felhívni magára a figyelmet.
Fej: fahéj, levendula, bergamott 
Szív: tonkabab, vanília, jázmin
Alapillat: nyír, bőr, szantálfa

M 022 |  
Modern és luxus illat karizmatikus és 
életművész személyiségek számára.
Fej: bergamott, citrom
Szív: csillagánizs, olajfa virág, fa 
gvajakolos
Alapillat: bőr, dohány, tonkabab

M 023 |  
Enyhén édes és egzotikus illat ami 
a bátor és kalandvágyó férfiak 
számára készült, hogy élvezhessék a 
szabadságot.
Fej: fűszerek, zöld árnyalatok, citrus
Szív: tonkabab, pacsuli, vanília, cédrus
Alapillat: gurjun balzsam, ámbra, vetiver, 
vanília, pézsma

M 024 |  
Sportos férfi illat amire az energia, 
dinamizmus és frissesség jellemző.
Fej: grépfrút, tengeri tónusok, mandarin
Szív: babérlevél, jázmin
Alapillat: gvajakolos fa, tölgyfazuzmó, 
pacsuli

Férfi parfümök
ILLAT ESSZENCIA TARTALOM 20 %

Parfüm 50 ml | 4930 Ft
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