REFAN
INTENSE
eau de parfum for men
Впечатляващи ухания от ароматична лавандула, пелин и
градински чай, дървесни ноти от пачули, кедър, сантал,
топъл мускус и амбра, тютюн, екзотични подправки и кожа,
за мъжете верни на себе си, отстояващи своите ценности.
Те разкриват тeхните страсти и слабости, подчертават
мъжката идентичност и харизма.
Неделимо присъствие в динамичното ежедневие на силния
пол търсещ емоции, съблазън, нови усещания и разбира
се -забавления.
Мъжки аромати:
NEW 206 Дървесно подправен мирис от пачули, ветивер,
чер пипер с докосване на грепфрут и бергамот.
NEW 217 Цитрусово ароматичен, кориандър и циклама,
кедър и дъбов мъх.
NEW 238 Изразен мъжествен аромат с ярки дървесни и
билкови ноти ,амбра и пачули.
NEW 245 - Дървесно ухание на кедър и салвия, с
подправни ноти от черен пипер и джинджифил, примесени
с ухание на пачули и амбра
NEW 260 - Завладяващо дървесно начало, подправено с
аромат на пипер, кориандър, сантал и ванилия
NEW 262 - Цитрусово начало от портокал и мандарина,
съчетано с аромат на черен пипер и атласки кедър и с база
от ветивер, мускус и амбра
NEW 263 - Ориенталски аромат на кардамон и
джинджифил, ухание на амбра и тютюн и с цитрусово
докосване от грейпфрут
NEW 410 - Леко ухание на ананас и канела, съчетано с
мускус и сантал, в свежа комбинация с мента и листа
виолет
207 - Класически, секси, силен и мъжествен аромат.
Елегантно хармонично съчетание от подправки и роза в
баланс с амбра, тютюн и сантал.
Кожените ноти придават плътност, мекота и финес.
209 - Изключително атрактивен аромат,
дървесно-ориенталски, подправен и обаятелен. Мента,
джинджифил и чер пипер в съчетание с меки дървесни и
кожени ноти.
203 - Безкомпромисен мъжки аромат. Начало от свежа
лавандула, салвия и бергамот, елегантен цветен букет от
здравец, роза, момина сълза и жасмин. Основа от
пачули,кедър, сантал с нежно докосване на ванилия.
211 - Впечатляващо ухание с начало от лимон, тагетис,
салвия, подправен и балсамичен аромат с подчертани
дървесни ноти,пачули и амбра.
251 - Елегантен, секси, мъжествен аромат, с връхни нотки
на бергамот и лимон, последвани от звездовиден анасон и
гваяк, ноти на кожа, тютюн,бобова тонка.
226 - Свеж, елегантен, непреходен,ароматичен -изтънчени
цитруси,водни ноти,топъл мускус.
407 - Модерен и елегантен- мирисово съчетание от водни
и дървесни ноти, дафинов лист, жасмин,пачули ,кедър,
джинджифил.
409 - Свежа мента, зелена ябълка и лимон, топъл
ароматичен гераний, атласки кедър, ветивер, дъбов мъх.
219 - Модерен и чувствен мирис, грейпфрут, топли
подправки,докосване на роза и канела, кожени и дървесни
ноти, пачули, амбра.
246 - Цитрусово-воден, лавандула и салвия, гваяк, кедър,
пачули
420 - Аромат, излъчващ финес и елегантност. Свеж
бергамот, ароматична лавандула и гераний с подчертана
мъжественост от ветивер, пачули и кедър.
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