Dámské
parfémy
PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %
W 101 |
Vůně, která zvýrazní jemnost
a přirozenou ženskou krásu. Okouzlí vás
lehkostí inspirovanou svěžestí léta.
Hlava: mimóza, kosatec, ﬁalka, frézie, jasmín,
konvalinka, bergamot, růže
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec, heřmánek,
galbánum, jasmín, brazilské růžové dřevo,
pomerančový květ
Základ: ambra, pižmo, cedrové a santalové
dřevo, vanilka

W 102 |
Vášnivá vůně plná emocí, kterou si
zamilujete.
Hlava: zelený šeřík, lístky sicilského citronu
Srdce: květ broskve, vistárie, červená pivoňka,
zelený čaj, čínská vonokvětka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 103 |
Romantická, sladká, něžná a výrazná
zároveň. Taková je vůně ženskosti.
Hlava: ananas, šeřík, broskev, květ meruňky,
konvalinka, bergamot, růže
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meruňka, santalové dřevo, ambra,
pižmo, vanilka, broskev

W 104 |

W 105 |

W 110 |

W 116 |

Příjemná, sofistikovaná a jemně
provokující vůně, ve které se květinové
tóny snoubí s ovocem.

Nádherná květinová vůně, která vás
nadchne svojí čistotou a jemností.

Rozverná vůně, jejíž vonné tóny jsou
oslavou spontánnosti.

Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, ﬁalka, jablko, konvalinka, růže
Základ: lesní tóny, pižmo, bílá ambra

Hlava: listy ﬁalky, růžový grapefruit, lesní
jahody
Srdce: gardénie, ﬁalka, jasmín
Základ: pižmo, bílé dřevo, vanilka

Hlava: jamajský pepř, frézie, jablko
Srdce: ﬁalka, ibišek, jasmín, heliotrop, růže
Základ: labdanum, santalové dřevo, kadidlo,
cedrové dřevo, mech

W 106 |

W 111 |

W 117 |

Nespoutaná vůně pro silnou
a svobodomyslnou ženu.

Vzácný poklad, který ukrývá jemnou
smyslnost a krystalickou čistotu.

Svěží orientální vůně inspirovaná
moderní ženou.

Hlava: citron Amalﬁ, máta
Srdce: jasmín, růžový pepř, pivoňka
Základ: francouzská labdanum, cedrové dřevo,
cukr

Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivoňka, magnólie, lotosový květ
Základ: ambra, pižmo

Hlava: pomeranč, květ pomeranče, mandarinka,
bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká růže,
ylang ylang
Základ: bob tonka, pačule, sladká myrha,
vanilka, vetivér, bílé pižmo

W 112 |
W 107 |
Máte smysl pro módu a styl? Tak potom
je tato vůně stvořená pro vás.
Hlava: pivoňka, frézie, liči
Srdce: růže, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové dřevo

Hlava: okvětní lístky africké frézie, broskev,
gardénie
Srdce: koriandr, růže, jasmín
Základ: vanilka, pačule, vetivér

W 108 |

W 113 |

Namíchejte si koktejl plný lásky
a rozkoše.

Vůně průzračné svěžesti.

Hlava: černý rybíz, pomeranč, mandarinka,
kassiový květ, grapefruit, bergamot
Srdce: meruňka, jasmín, konvalinka, lilie, růže
Základ: cedrové dřevo, bob Tonka, pižmo,
vanilka, jantar

W 109 |
Šťavnatá a svůdná vůně květin a ovoce.
Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie, jasmín,
konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, dubový mech,
ylang ylang

Neodolatelná vůně radosti ze života,
která vás zahalí svěžestí.
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilský
citron
Srdce: bílá růže, bambus, jasmín
Základ: cedrové dřevo, pižmo, ambra

květinové

orientální

ovocné

dřevité

Vzrušující a originální vůně, která si vás
podmaní.

Parfém 50 ml | 395 Kč
Parfém 15 ml | 195 Kč
chyprové

vodní

fougère

zelené

W 118 |
Výrazně ženská vůně, ve které se snoubí
jednoduchost s elegancí.
Hlava: mandarinka, růže, africká orchidej
Srdce: ostružina, švestka, ﬁalka
Základ: pižmo, amarantové dřevo, břečťan

W 119 |

Hlava: bambus, hruška nashi
Srdce: lotosový květ
Základ: dřevité tóny

Exploze ženskosti!

W 114 |

Hlava: černý rybíz, broskev
Srdce: švestka, jasmín, pivoňka, konvalinka
Základ: santalové dřevo, pižmo, vanilka

Svůdná a elektrizující vůně pro
cílevědomé ženy, které vědí, co chtějí.

W 120 |

Hlava: frézie, lilie, růže
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové dřevo,
narcis
Základ: černý rybíz, pižmo, dubový mech

Lehká, svěží a krásná vůně, která vám
odhalí tajemství rajské zahrady.
Hlava: ananas, mučenka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, růžová pivoňka
Základ: ambra, pižmo, cedrové dřevo

W 115 |
Okouzlující andělská vůně, jejíž sladké
tóny vás přenesou do dětství.
Hlava: meloun, kokos, pomeranč, skořice,
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meruňka, ostružiny, švestka,
orchidej, broskev, jasmín, červené ovoce, růže
Základ: bob Tonka, ambra, pačule, pižmo,
vanilka, karamel, tmavá čokoláda

květinové

orientální

ovocné

dřevité

Pánské
parfémy

M 005 |
Odvážná vůně pro muže, který ví, co chce.
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové dřevo, koriandr, ﬁalka
Základ: francouzská labdanum, ambra, pryskyřice,
benzoin, kůže

PODÍL VONNÝCH ESENCÍ 20 %

M 006 |
Elegantní dřevitá vůně, která odhaluje
nový pohled na klasiku.
Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová
pryskyřice
Srdce: vetivér, cedrové dřevo, zázvor
Základ: santalové dřevo, rozmarýn, levandule

M 001 |
Vůně plná kontrastů, které vytvářejí
dokonalou harmonii.

M 007 |

Hlava: levandule, mandarinka, hloh, muškátový
květ, bergamot, heřmánek, citron
Srdce: muškátový oříšek, zimolez, hřebíček,
santalové dřevo, listy ﬁalky, jasmín, cedrové dřevo
Základ: kůže, bob Tonka, jantar, pačule, pižmo,
vetivér

M 002 |
Energická vůně určená pro muže,
kteří žijí svůj život naplno.

Neodolatelná vůně, která vyjadřuje
triumfální návrat k okázalé mužnosti.

Hlava: grapefruit, anýz
Srdce: levandule, malina
Základ: dřevité tóny, heliotrop

Hlava: červený pomeranč, grapefruit
Srdce: máta, růže, skořice
Základ: pačule, ambra, kůže, dřevité tóny

M 003 |
Svěží lehká vůně, jejíž vonné tóny
jsou ztělesněním svobody a nezávislosti.
Hlava: pomeranč, limetka, mandarinka, jasmín,
bergamot, citron
Srdce: brambořík, muškátový oříšek, rezeda,
koriandr, ﬁalka, frézie, mořské tóny, broskev,
hyacint, růže
Základ: ambra, pačule, dubový mech, cedr, bílé
pižmo

vodní

fougère

zelené

M 009 |
Připravte se na vůni plnou vášně. Je
divoká, svěží a zároveň smyslně kořeněná.
Hlava: pelyněk, bazalka
Srdce: paprika, pačule
Základ: pryskyřice, benzoin

M 010 |
Výjimečná vůně ukrývající tajemství.
Hlava: kardamom
Srdce: bergamot, cedrové dřevo, levandule
Základ: vetivér, kumarin

Sofistikovaná a moderní vůně.

chyprové

Hlava: švestka, dubový mech, jablko, citrusové
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, hřebíček, skořice
Základ: santalové dřevo, olivovník, vanilka, vetivér,
cedr

M 008 |

M 004 |

Parfém 50 ml | 395 Kč
Parfém 15 ml | 195 Kč

Výrazná vůně stvořená pro silného,
úspěšného a cílevědomého muže.

Hlava: listy hrušky, cedrové dřevo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové tříště
Základ: pačule, pižmo, cedrové dřevo

květinové

orientální

ovocné

Parfém 50 ml | 395 Kč
dřevité

chyprové

vodní

fougère

zelené

O produktech
Parfémy ESSENS jsou vyráběny především s důrazem
na kvalitu. Pečlivě vybrané vonné kompozice nejvyšší kvality od předního
světového dodavatele jsou pod přísnou kontrolou a s náležitou péčí míchány
v České republice v konečný produkt – kvalitní parfém, který krásně a dlouho
voní. Jak dámské, tak i pánské parfémy mají 20% podíl vonných esencí, tedy
množství, které se běžně používá v drahých parfémech. Díky tomu produkty
voní intenzivněji a déle…
Výroba parfémů ESSENS probíhá z těch nejkvalitnějších surovin
v České republice, ve výrobním závodu s certiﬁkací nejen pro výrobu kosmetiky,
ale i léčiv. Tvorba parfémů tak podléhá těm nejpřísnějším normám a kvalita
je neustále monitorována. Parfémy ESSENS zrají, na rozdíl od mnoha
konkurenčních výrobků, po dostatečně dlouho dobu. Všechny složky tak mají
dostatečný čas se správně spojit a vytvářejí harmonický celek s intenzivní vůní,
která vás okouzlí.

Katalog parfémů

Vůně 20 dámských a 10 pánských parfémů vám přinášíme ve skleněných
ﬂakonech z tradičních sklářských dílen v Itálii. Již brzy se můžete těšit
na rozšíření sortimentu o další vůně…

ESSENS REGIONAL CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a
602 00 Brno
Tel.: +420 541 554 554
www.essens.cz

