
W 145 |   
Podmanivá vôňa plná výrazných a 
dlhotrvajúcich prvkov s nádychom 
orientu  je zrodená pre ženy rozhodné 
a zmyselné. 
Hlava: nové korenie, marhuľa, slivka
Srdce: tuberóza, jazmín, ruža, konvalinka
Základ: santalové drevo, mandle, vanilka

W 146 |   
Jedinečný parfum vhodný pre 
denné aj večerné nosenie, plný 
elegancie  a nadčasovosti.
Hlava: palina, broskyňa, frézia
Srdce: ruža, kosatec, kašmírové drevo
Základ: santalové drevo, ambra, vanilka, 
pižmo

W 147 |   
Vôňa plná mladosti a nehy v sebe 
spája prvky luxusu a neodolateľnej 
túžby. 
Hlava: kvet pomarančovníka, vôňokvetka
Srdce: koriander, vetiver
Základ: ambra, vanilka, pižmo

W 148 |    
Jemne ženský parfum pre nositeľku 
plnú bezstarostnej mladosti 
a pozitívnych emócií. 
Hlava: čierne ríbezle
Srdce: kvetiny, frézia, májová ruža
Základ: vanilka, pačuli, ambroxan

W 141 |   
Neodolateľná vôňa charakteristická pre 
ženy milujúce život a vychutnávajúce si 
každú jeho minútu. 
Hlava: hruška, čierne ríbezle 
Srdce: kosatec, jazmín, kvet 
pomarančovníka
Základ: pačuli, fazuľa Tonka, pralinka, vanilka

W 142 |    
Zmyselná a tajomná vôňa plná 
tradícií, klasiky, sladkej a kávovej 
chuti pre nespútané ženy. 
Hlava: hruška, kvet pomarančovníka, 
ružové korenie
Srdce: káva, jazmín, vetiver
Základ: pačuli, cédrové drevo, vanilka

W 143 |   
Osobitá, šarmantná, zvodná, 
sebaistá... taká je žena, pre ktorú bola 
stvorená kvetinovo-drevitá vôňa plná 
francúzskeho štýlu a šarmu. 
Hlava: aldehyd, neroli, ylang-ylang
Srdce: kosatec, koreň kosatca, jazmín
Základ: ambra, santalové drevo, pižmo

W 144 |    
Vôňa plná citrusového opojenia, 
podložená orientálnymi tónmi, 
ktorá je typická pre elegantné a 
zmyselné ženy. 
Hlava: pomaranč, bergamot, mandarínka
Srdce: mimóza, jazmín, ruža, ylang-ylang
Základ: pačuli, fazuľa Tonka, vanilka, vetiver

Dámske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

Parfum 50 ml | 18,20 €
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M 021 | 
Charizmatická vôňa pre 
charizmatických mužov, ktorí vedia, 
ako upútať pozornosť.
Hlava: škorica, levanduľa, bergamot
Srdce: fazuľa Tonka, vanilka, jazmín
Základ: breza, koža, santalové drevo

M 022 |  
Moderná a luxusná vôňa, ktorej 
nositeľ vyniká svojou charizmou a 
umením žiť svoj život naplno. 
Hlava: bergamot, citrón
Srdce: aníz, kvet olivovníka, guajakové drevo
Základ: koža, tabak, fazuľa Tonka

M 023 |  
Mierne sladkastá a exotická vôňa 
stvorená pre odvážnych mužov 
milujúcich dobrodružstvo a slobodný 
život.
Hlava: korenie, zelené tóny, citrusy
Srdce: fazuľa Tonka, pačuli, konvalinka, 
cédrové drevo
Základ: gurjunský balzam, ambra, vetiver, 
vanilka, pižmo

M 024 |  
Pánska športovo ladená vôňa 
stelesňujúca silu, neutíchajúcu 
energiu, dynamiku a sviežosť. 
Hlava: grep, morské tóny, mandarínka
Srdce: bobkový list, jazmín
Základ: guajakové drevo, konárnik 
slivkový, pačuli

Pánske parfumy
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %

Parfum 50 ml | 18,20 €
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