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WAŻNE CHWILE.
KAŻDEGO DNIA.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Gdziekolwiek się pojawisz, sprawiasz, że w powietrzu aż
iskrzy...Twoja śmiałość jest oszałamiająca. Dzięki
Luminescence podkręcisz atmosferę jeszcze bardziej,
wypełniając ją świetlistą energią.

Przedstawiamy nowy zapach, idealny dla nowoczesnego
mężczyzny. Mężczyzny, który bez względu na wiek, jest
młody duchem.To ciepła i jednocześnie świeża kompozycja,
która przypomina, że chwile czystej zabawy są naprawdę ważne.

KUP
2 FLAKONY*
WODY
TOALETOWEJ
ETERNAL MAN
LUB WODY
PERFUMOWANEJ
LUMINESCENCE
ZA

OPIS ZAPACHU
Drzewno-owocowy zapach otwiera się
elektryzującą dawką soczystych akordów,
podkreślonych nutami pełnej energii
bergamotki i kwiatów jabłoni. Niezwykle
kobiecy bukiet frezji, jaśminu i piwonii
roztacza swój elegancki aromat w sercu
kompozycji. Nuta głębi uwodzi nutami
białego drewna, bursztynu i piżma.

GŁÓWNY SKŁADNIK
Główna nuta zapachu, akord drewna
marmurowego, symbolizuje siłę i wytrzymałość.
Akord ten jest obecny na każdym poziomie
kompozycji, tworząc uzależniający, dymny i męski
charakter Eternal Man.

PODKRĘĆ
ATMOSFERĘ...



"Wydaje się, że spośród naszych pięciu zmysłów,
zapach ma bezpośredni związek ze wspomnieniami
i emocjami, "zapisując" wrażenia w najgłębszej części
naszego umysłu."



69,99

"Perfumy zawsze mają początek,
ale nigdy nie mają końca. Otwierają
świat nieskończonych możliwości".
Kreatorka perfum, Sophie Labbé

(CH)

 Woda
toaletowa
Eternal Man

MISTRZ PERFUMIARSTWA:
JULIEN RASQUINET
Dla Juliena Rasquineta celem tworzenia jest wywoływanie emocji. Źródłem
inspiracji są dla niego różne rzeczy - zdanie przeczytane w książce, miejsca
lub osoby. Czerpie z nich i czyni podstawą, wokół której buduje opowieści
kiełkujące już w jego umyśle. Swoją pasję do orientalnych zapachów odkrył
na Bliskim Wschodzie, a dziś jest znanym perfumiarzem z ogromnym
doświadczeniem w obszarze orientalnych kompozycji.

NUTA GŁOWY
cytron, zielone
jabłko, kolendra

 Woda
perfumowana
Luminescence

100 ml

50 ml

33652 8
 9,90
59,99

33959 109,90
59,99

NUTA SERCA
górskie zioła,
dymny kasztan,
goździki

NUTA GŁĘBI
drewno
marmurowe,
bursztyn, skóra

MISTRZ PERFUMIARSTWA:
SOPHIE LABBÉ
Odpowiedzialna za stworzenie kompozycji
dla wielu znanych w świecie, kultowych marek,
w tym Givenchy, Bulgari i Yves Saint Laurent,
Sophie jest cenioną kreatorką perfum.
Kierując się intuicją i emocjami, tworzy piękne
opowieści, przekształcając słowa w zapachy.

NUTA
GŁOWY
bergamotka,
akord Electric
Shot, kwiaty
jabłoni

NUTA SERCA
frezja, jaśmin,
piwonia

NUTA GŁĘBI
białe drewno,
piżmo, biały
bursztyn

ZAOSZCZĘDŹ

49,99 zł!
* Możesz wybrać jeden zapach
dla niej i jeden dla niego lub
dwa dla niej lub dwa dla niego.
Występuje wielokrotność

