
Dámské 
parfémy 

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

W 121 | 
Příjemně nakažlivá vůně šťavnatého 
ovoce, květin a svůdných dřevitých tónů.
Hlava: černý rybíz, bergamot, citron
Srdce: jasmín, konvalinka, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, cedrové dřevo

W 122 | 
Něžná vůně stvořená pro romantické 
ženy, které věří na pravou lásku.
Hlava: zázvor, heřmánek, citrusové plody,
žlutá frézie, růže
Srdce: lilie, karafiát, bílá fialka, lotosový květ  
Základ:  exotické dřeviny, pačule, dubový mech, 
bílé pižmo

W 123 | 
Vůně ztělesňující neobyčejnou svěžest
a ženský cit.
Hlava: dubový mech, broskev, brambořík, meloun, 
černý rybíz, zelené jablko
Srdce: jasmín, kořen kosatce, lilie, vodní hyacint
Základ: santalové dřevo, cedr, ambra, vanilka, 
orchidej, pryskyřice

W 124 | 
Vlna extrémní svěžesti plná energie a 
vitality, která svoji nositelku překvapí 
neobyčejnou proměnlivostí.
Hlava: ananas, kosatec, pačule, růžový pepř, 
hyacint
Srdce: jasmín, citrusy
Základ: pižmo, pačule, bílé pižmo, vetivér

W 125 |
Silně podmanivá…  Taková je orientální 
vůně plná exotického ovoce a svůdných 
květin.
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový květ, orchidej
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagonové dřevo

W 126 | 
Oslava svěžesti inspirovaná silou 
přírodních živlů, která svádí k hravosti. 
Hlava: bergamot, mandarinka, fíky
Srdce: lilie, jasmín, kardamom
Základ: santalové a cedrové dřevo, olivovník, 
pižmo

W 127 | 
Smyslná vůně s ohnivým charakterem 
určená pro dominantní ženu, která svádí 
i beze slov.
Hlava: neroli, citron, malina 
Srdce: květ pomeranče, jasmín, gardénie
Základ: pačule, bílý med

W 128 | 
Nesmírně zajímavá, tajemná vůně 
s kouzelnými účinky květu kaktusu 
„Královna noci“.
Hlava: květ albízie, listy mandarinky
Srdce: květ pomeranče, květ kaktusu
„Královna noci“, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, vanilka

W 129 | 
Když hodiny odbijí půlnoc, vše teprve 
začíná… Po okouzlující svůdnici zůstává 
závan její vůně.
Hlava: mandarinka, bergamot
Srdce: růže
Základ: pačule, ambra, vanilka

W 130 | 
Květinová vůně pro ambiciózní ženy, 
které nezapomínají ani na svůj přirozený 
šarm. Vůně svěží a stejně svůdná jako její 
nositelka. 
Hlava: černý rybíz, citrusy, lesní jahody,
červené jablko
Srdce: frézie, sladký hrášek, jasmín, růže
Základ: santalové dřevo, ambra, pižmo, maliny

Parfém 50 ml | 395 Kč

květinové orientální ovocné dřevité chyprové vodní  fougère zelené
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květinové orientální ovocné dřevité chyprové vodní  fougère zelené

Pánské 
parfémy 

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

M 011 | 
Elegantní vůně charakterizující 
moderního, smyslného a nonšalantního 
muže, který odmítá kopírovat styly 
okolo sebe a zůstává sám sebou.
Hlava: bergamot, cypřiš, fialka
Srdce: tabák, jasmín
Základ: pačule, kadidlo, ambra,
elemiová pryskyřice

M 012 | 
Neodolatelně intenzivní a jemná 
zároveň? Taková je vůně plná kontrastů.
Hlava: pelyněk, levandule, máta, bergamot, 
kardamom 
Srdce: kmín, květ pomeranče, skořice
Základ: santalové dřevo, bob Tonka, ambra, 
vanilka, cedrové dřevo

M 013 | 
Fascinující vůně s citrusovými tóny 
inspirovaná ostrostí horského vzduchu a 
čistotou vodopádů.
Hlava: bergamot, mandarinka
Srdce: zelený čaj, černý rybíz
Základ: galbánum, pižmo, santalové dřevo, 
hořký pomeranč

M 014 |
Svěží trendová vůně s vodním nádechem 
pro sebevědomého muže milujícího 
svobodu, který se vyzná v módních 
trendech.
Hlava: bergamot, růžové dřevo, kardamom, citron
Srdce: estragon, šalvěj, cedrové dřevo, koření
Základ: ambra, šafrán, pižmo, dřevité tóny

M 015 | 
Vůně představující sílu a nezávislost.
Hlava: citron, pomeranč, grapefruit, růžový pepř, 
mentol, muškátový ořech
Srdce: cedrové dřevo, trpké tóny, vetivér, zázvor, 
jasmín
Základ: pačule, kadidlo, santalové dřevo, 
labdanum

Parfém 50 ml | 395 Kč
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