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ORIENTALNE

2990,00 PLN/1 l

130602

Poczuj fascynujący klimat orientalnego świata, który
spowity jest intrygującą mgiełką perfekcyjnie dobranych
składników. Piżmo, drzewo cedrowe i wetiwer finezyjnie
łączą się z kwiatowymi nutami róży oraz bergamotki.
To niezwykle hipnotyzująca kompozycja – niesie ze sobą
tajemnicę, którą chcesz odrywać bez końca…

FM 603

130603

Zapach 603 to mariaż drogocennych składników, w którym
od razu chcesz się zanurzyć. Zamknięte w szkle ciepłe
nuty piżma i wanilii wspaniale przenikają się z ambrą
i intrygującą nutą kadzidła. Dzięki nim każda chwila
zamienia się w niezapomniane doświadczenie.
Z pewnością nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie…

FM 606

POWIEW ORIENTALNEGO LUKSUSU
Z dumą prezentujemy Państwu La Collection Royale – nową kolekcję ekskluzywnych perfum
unisex inspirowaną fascynującym światem Bliskiego Wschodu. W szkle zamknęliśmy urok
Orientu okraszony nutą magicznej tajemnicy. To prawdziwa uczta dla zmysłów, która
pobudza wyobraźnię i wyzwala pragnienie namiętności… Kompozycje
La Collection Royale są niezwykle trwałe i z każdą godziną dostarczają nowych,
ezoterycznych doznań, uwalniając kolejne, intrygujące nuty zapachowe.
Przeniosą Was do magicznego świata, pełnego intensywnych
kolorów i słońca. To niezapomniana przygoda spowita
delikatną mgiełką nonszalancji.
Daj się porwać niepowtarzalnym kompozycjom

LA COLLECTION ROYALE!

130606

Magnetyzująca kompozycja FM 606 otoczy Cię siecią
intrygujących nut. Tytoń i bób tonka wirują w ognistym
tańcu ze zmysłowymi akordami jaśminu oraz bergamotki.
A to wszystko okraszone jest nutą pikanterii w postaci
korzennych przypraw. Ten ekskluzywny zapach z pewnością
rozpali wszystkie zmysły.

FM 609

130609

Perfumy FM 609 to kwintesencja luksusu. W butelce
został zamknięty urok Orientu, pustyni i czule pieszczącego
ciało słońca. Starannie dobrane drogocenne składniki,
takie jak np. bursztyn, drzewo cedrowe i wanilia, wyzwalają
ducha zmysłowości, który pozwala poczuć gorące wibracje
o każdej porze roku.

FM 611

299,00 PLN

130611

Dzięki FM 611 poczujesz powiew Bliskiego Wschodu na
własnej skórze! Słodki zapach miodu doskonale współgra
z lekkością frezji. Nuty wanilii i sandałowca doskonale
uzupełniają całą kompozycję, a na sam koniec wyłania
się wyrazisty głóg... To unikalne zestawienie, które zamienia
się w wyjątkowe, ezoteryczne doznanie.

NUTA GŁOWY

bergamotka, róża, cynamon

NUTA SERCA

mech, nuty skóry, ciste

NUTA BAZY

piżmo, drzewo cedrowe, benzoes, wetiwer

NUTA GŁOWY
kadzidło, igły sosny

NUTA SERCA

ambra, drzewo cedrowe

NUTA BAZY
piżmo, wanilia

NUTA GŁOWY

bergamotka, nektarynka, imbir

NUTA SERCA

jaśmin, goździk, liście cynamonu, rozmaryn, heliotrop

NUTA BAZY

wanilia, bób tonka, drzewo cedrowe, tytoń, paczula

NUTA GŁOWY

cytryna, gruszka, malina

NUTA SERCA

róża, magnolia, piwonia

NUTA BAZY

drzewo cedrowe, bursztyn, wanilia, piżmo, paczula

NUTA GŁOWY

bergamotka, aldehyd, głóg

NUTA SERCA

mimoza, frangipani, frezja, heliotrop

NUTA BAZY

sandałowiec, miód, wanilia, piżmo

Wybierz dla siebie idealny zapach! Próbki wszystkich perfum z kolekcji Royale są dostępne w regularnej sprzedaży.

FM 602

PERFUMY

Zaperfumowanie: 20% | Pojemność: 100 ml
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