
PRŮVODCE PÁROVÁNÍM VŮNÍ

JAKÁKOLIV VŮNĚ CLEAN

Tato vůně s typicky svěžím, 
vzdušným akordem a j iskřivými 
květy okamžitě oživí  vrstvenou 
vůni a evokuje pocit bezbřehé 
svobody.

Air dokonale sjednocuje vůně: 
kombinujte Air s jakoukoliv naší 
vůní a dodejte j í tak nový jasný 
a j iskřivý rozměr.

Dokonalá rovnováha smyslnosti 
a hřejivosti. Vrstvením těchto 
dvou parfémových vod vytvoříte 
krásně jemnou a návykovou 
vůni. Prolnutí čirých, j iskřivých 
citrusových a květinových 
nót se šťavnatým vanilkovým 
a krémovým pižmem vytváří 
nepopiratelně přitažlivé aroma.

Tato kombinace bude pro vaše 
smysly opravdovým požitkem. 
Na první přivonění ucítíte výbuch 
směsi šťavnatého ovoce. Poté 
vás čiré květy a sladká pižma 
provedou cestami intrik. Toto 
duo vedle sebe klade rozdílné 
vůně, a tím tvoří zcela originální 
a úchvatný zážitek. 

Dvě jedinečné vůně střižené ze 
stejného plátna společně přináší 
zážitek maximální svěžesti. Kom-
binace jasných citrusů, vodních 
květů a jemného pižma tvoří 
aroma, které vás okamžitě zahalí 
do příjemného pocitu. Vrstvením 
těchto vůní naleznete ideální 
harmonii mezi hřejivostí a chla-
dem.

Náš nejvíce evokativní pár. 
Křehké citrusy, vodní květy 
a dřevitá pižma se zde střetávají, 
aby vás zahali l i  do čistého pocitu 
klidu a potěšení.

Toto neočekávané splynutí 
působí jednolitě a vytváří 
jemnější interpretaci každé 
z nich. Rain se lehce vine kolem 
jasných a pudrových odlesků, 
zatímco Warm Cotton rozpros-
tírá své sametové pižmo přes 
vodní ovoce. Tyto jemné nu-
ance tvoří charakteristicky svěží 
a čistou vůni.

Vystupte ze sprchy a přeneste 
se do svěžího jarního rozpuku. 
Jiskřivá konvalinka vás láká 
na cestu pučících l ístků 
vyplněnou vodními květinovými 
nótami l íbanými ranní rosou.

Spárováním těchto dvou vůní 
okamžitě zachytíte ten známý 
pocit zahalení do měkké 
přikrývky, když venku padají 
kapky deště. Svěží a orosené 
nóty idylicky splývají s hřejivými. 
Přenesou vás na místo absolut-
ního klidu a pohody.

Vrstvením těchto dvou klasic-
kých vůní vytvoříte nový pocit 
čisté smyslnosti. Zářivá kombi-
nace přináší nenucený a nená-
padný pocit svěžesti. Elegantní 
pudrový a citrusový akord splývá 
s moderními květinovými nótami 
položenými na hřejivém pižmu. 
Zanechává tak uvolněnou a velmi 
vyváženou povahu vůně, která se 
snadno nosí.


