Který typ vůní vás vystihuje?
Květinové

W102, W104, W105, W106, W107, W108, W111, W113, W114, W116, W117, W118, W124, W125, W126, W127, W128,
W130, W133, W134, W137, W144, W148, W150, W151, W153, W154, W158, M001

Orientální

W105, W107, W114, W115, W116, W125, W128, W134, W137, W139, W141, w142, W145, W149, W152, M001,
M005, M007, M008, M009, M010, M022, M027

Ovocné

W104, W108, W111, W112, W118, W121, W127, W130, W139, W141, W155, M016

Chyprové

W112, W117, W124, W148, M011

Dřevité

W105, W114, W116, W126, W157, M001, M004, M005, M007, M008, M010, M011, M014,
M017, M022, M024, M026, M028

Vodní

W113, W133, M003, M014, M024

Fougerové

M002, M025

Zelené

W102, W144

Citrusové

W104, W108, W125, W156, M003, M014, M016, M029

Představme si alespoň zjednodušený
postup výroby
Ty nejkvalitnější vonné esence, výhradně z přírodních zdrojů, se nejprve smíchají
s čistým parfumářským alkoholem. K denaturaci tohoto alkoholu je použita
destilovaná voda tak, aby nedošlo k sebemenšímu ovlivnění vůně a kvality finálního
produktu. Výsledná směs se podchladí na teplotu –7 oC a dokonale se přefiltruje
filtry s jemností 10 mikronů. Aby se všechny složky mohly dokonale spojit
v harmonický celek, zraje parfém nejméně 8 týdnů v nerezových tancích. Poté je
naplněn do vzduchem čistěných flakónů, vytvořených italskými mistry ve vyhlášené
sklářské dílně a nakonec je zabalen do krabičky navržené s důrazem na čistý design.
Všechny výrobní kroky podléhají soustavné kontrole kvality a pro výrobu jsou použity
výhradně bezchybné materiály.
RÁDI BYSTE OSOBNĚ VYZKOUŠELI NĚKTERÉ Z DALŠÍCH PRODUKTŮ?

Zeptejte se svého distributora na naše katalogy a objevte širokou škálu
produktů té nejvyšší kvality pro vaše vlasy, pokožku i pleť. Objevte produktovou
řadu Aloe Vera, Colostrum a také velice účinné čistě přírodní doplňky stravy.

Ponořte se s námi do světa vůní
essens

PARFÉMY

20 %
vonných
esencí

Parfémy ESSENS vznikají především
s důrazem na nejvyšší možnou
kvalitu. Naše výroba je certifikovaná
GMP (Good Manufacturing Practice),
ISO 9001-2008 a je pod neustálou
kontrolou
podle
nejpřísnějších
předpisů a norem Evropské unie.
Garantujeme obsah 20 % vonných
esencí (éterických olejů), exkluzivně
dodávaných jedním z předních
světových producentů pro privátní
značky, společností SELUZ, což
zaručuje řadit se k elitě mezi parfémy.

cena 15 ml *

235 Kč

cena 50 ml

cena 15 ml *

cena 50 ml

440 Kč 235 Kč 440 Kč

3%

SPRCHOVÝ GEL &
TĚLOVÝ BALZÁM

BODY MIST

Nechte se hýčkat a dopřejte si úžasný
pocit z jednotné vůně po celém těle.
Komplex hydratačních látek účinně
regeneruje, zvláčňuje a vyhlazuje.
Aby vůně vydržela déle, je vhodné
ji zafixovat použitím více výrobků
stejné vůně.

Osvěžující a jemná vůně v podobě
tělového spreje s 3 % vonných esencí
dodá celoročně příjemný pocit.
Ocenit ji mohou například ženy, na
které klasický parfém působí příliš
těžce.

cena 200 ml *

135 Kč

cena 200 ml *

135 Kč

cena 200 ml *

165 Kč

cena 200 ml *

350 Kč

vonných
esencí

cena pánského setu*

575 Kč

PARFEMOVANÉ SETY
Parfemované sety obsahují 50ml parfém
a sprchový gel, dámské provedení
i tělový balzám. Sety jsou balené
v exkluzivních dárkových kazetách
s možností výběru z mnoha moderních
designů! Sety jsou dokonalým dárkem
pro vaše blízké, a to k jakékoliv příležitosti.

cena dámského setu*

740 Kč

*dostupné pro většinu nejoblíbenějších vůní, pro více informací kontaktujte svého distributora

