Parfémy CLARIS BEAUTY
s obsahem 20% vonných esencí
Obsah 50 ml

Parfém 06 Jasmine (inspirováno Dolce Gabbana Light Blue)
kategorie: ovocná, květinová
hlava: zelené jablíčko, sicilský cedr, modré květy
srdce: jasmín, bílá růže, bambus
základ: cedrové dřevo, ambra, mošus
Parfém 07 Caramel (inspirováno Giorgio Armani Sí)
kategorie: ovocná, květinová
hlava: listy černého rybízu, citrusy
srdce: růže, otočník peruánský, karamel
základ: mošus, ambra, pačuli
Parfém 08 Black Barry (inspirováno Yves Saint
Laurent - Black Opium)
kategorie: originální, kořeněná
hlava: černý rybíz, květy pomeranče, růžový pepř
srdce: jasmín, čokoláda
základ: vanilka, pačuli, cedr, mošus

Dámské vůně
Parfém 01 Madamme (inspirováno Chanel - Coco
Mademoiselle)
kategorie: orientální, chypre, květinová
hlava: pomeranč, mandarinka, zelené prvky
srdce: růže, jasmín
základ: tonka, pačuli, mech, mošus
Parfém 02 Iris (inspirováno Chloé - Chloé)
kategorie: růžová, dřevitá
hlava: broskev, bergamot, aldehydy
srdce: tuberoza, ylang-ylang, iris, hyacint
základ: cedr, santalové dřevo, mošus
Parfém 03 Bella (inspirováno Lancome - La Vie Est
Belle)
kategorie: ovocná, květinová, dřevitá
hlava: hruška, černý rybíz, broskev
srdce: květy pomeranče, jasmín, iris, mimóza
základ: vanilka, pralinka, pačuli, tonka
Parfém 04 Rue (inspirováno Calvin Klein - Euphoria)
kategorie: orientální, květinová
hlava: zelené tóny, pomeranč, Kaki
srdce: lotosový květ, orchidej
základ: ambra, mošus, pačuli, tonka
Parfém 05 Crystalis (inspirováno Versace - Bright
crystal)
kategorie: ovocná, květinová
hlava: pomeranč
srdce: pivoňka, lotos, magnolie
základ: bíle květy, mošus

Parfém 09 Rose (inspirováno Chloé - Nomade)
kategorie: chyprová, květinová
hlava: mirabelka, mandarinka, bergamot
srdce: frézie, meruňka, jasmín, růže
základ: mech, mošus, pačuli, dřevo
Parfém 10 Moss (inspirováno Maison Francis
Kurkdjian - Bright Baccarat Rouge 540)
kategorie: orientální, květinová
hlava: bergamot
srdce: jasmín, pomerančový květ
základ: karamel, mech, mošus, ambra, cedr
Parfém 11 Fusion (inspirováno Bvlgari - Omnia
coral)
kategorie: květinová-ovocná
hlava: bergamot, mandarinka
srdce: lotus. ibišek, červený pomeranč
základ: cedr Atlas, mošus
Parfém 12 Amor (inspirováno Chanel - Chance)
kategorie: květinová
hlava: růžový pepř, hyacint, citrusy
srdce: jasmín, vetiver, iris
základ: pižmo, ambra, pačuli, mošus
Parfém 13 Imperial (inspirováno Dolce&Gabbana L’Imperatrice )
kategorie: květinová-ovocná
hlava: růžový pepř, kiwi, meruňka, rebarbora
srdce: jasmín, cyklámen, meloun
základ: mošus, santalové dřevo

Pánské vůně
Parfém 51 Matté (inspirováno Hugo Boss - Bottled
no. 6)
kategorie: mintová, ovocná, balzamická
hlava: ledová máta, bergamot
srdce: geránie, jablko
základ: vanilka, santalové dřevo, cedr

Parfém 58 Woody (inspirováno Paco Rabanne Invictus)
kategorie: dřevitá, vodní
hlava: grapefruit, mandarinka
srdce: vavřín, Guaiac wood, mořská nota
základ: pačuli, ambrová nota, santalové dřevo, mošus

Parfém 52 Barbaroze (inspirováno Dior - Sauvage)
kategorie: citrusová, dřevitá
hlava: bergamot, mandarinka, pepř
srdce: levandule, geránie, jasmín
základ: ambra, pačuli, vetiver

Parfém 61 Hero (inspirováno Hugo Boss - hugo)
kategorie: aromatická-zelená
hlava: zelené jablko, bergamot, grapefruit
srdce: geranie, muškátový květ, hřebíček
základ: pačuli, dubový mech, santalové dřevo,
cedrové dřevo

Parfém 53 Black (inspirováno Giorgio Armani Code)
kategorie: orientální, kořenitá
hlava: citron, mandarinka
srdce: anýz, aromatické byliny
základ: tonka, cedr, Guaiac wood, vanilka
Parfém 57 Tausend (inspirováno Paco Rabanne 1 Million)
kategorie: dřevitá, kořeněná
hlava: máta, mandarinka, grapefruit
srdce: skořice, růže, koření
základ: pačuli, ambra, dřevo, kůže

Pojďte na to chytře, s námi!
Už krásně voníte díky našim parfémům? Vybrali jste si
svoji oblíbenou vůni a budete kupovat parfémy častěji?
Čekají nás další vůně...
Přidejte se k nám a zaregistrujte se na
www.jitkakopincova.cz.
Budete mít k tomu spoustu dalších zajímavých produktů
pro zdraví, kosmetiku a jiné zboží navíc...
Chcete jen objednávat za výhodné ceny? Všechny parfémy
a kosmetiku najdete na eshopu
obchod.lagarto.cz.

Dotazy:
Jitka Kopincová
tel.: +420 603 193 647
e-mail: jkopi@centrum.cz

Parfém 62 Amnis (inspirováno Giorgio Armani Acqua Di Giò)
kategorie: citrusová-aromatická
hlava: bergamot, citron, limetka, mandarinka
srdce: koriandr, cyklámen, mořské noty
základ: mošus, pačuli, cedrové dřevo, dubový mech

