REFAN INTENSE eau de PARFUM
Първокласните парфюми REFAN INTENSE eau de PARFUM със своя интензивен и наситен мирис са вече добре познати на
ценителите на фините и елегантни аромати. Към тях иноваторите на REFAN непрекъснато добавят нови ухания, които са в крак с
новите тенденции в света на парфюмите - „екстрийм“ и интенз“ - различни от добре познатата класика. Това са дълготрайни
аромати с повишен интензитет и обогатен състав с акцентирана флорална свежест или пикантни подправки, сочни плодови
ноти или подчертани топли базисни дървесни акорди.
Ако сред голямото парфюмерийно изобилие все още не сте открили своя аромат, не се колебайте и изберете поне един от
зашеметяващите парфюми REFAN INTENSE eau de PARFUM. Тяхната нова и атрактивна опаковка им придава луксозна визия,
като ги превръща в истинско парфюмно бижу и изискан подарък.

Продукти

For MEN
АРОМАТИ ЗА НЕГО:
Мъжките аромати от колекция REFAN INTENSE eau de
PARFUM зареждат с увереност и самочувствие и помагат
на мъжа да събуди съблазнителния мачо в себе си истински магнит за дамите.
Открий своя парфюм сред нашите предложения и се
почувствай елегантен и секси едновременно.
Предлагат се във флакон 55 мл
НОВИ АРОМАТИ
NEW 264 - Елегантен мъжки парфюм, хармонично
съчетание от начални акорди на мента, виолетови листа,
розов пипер и кардамон. Средата му е изградена от
ананас, пъпеш и салвия, а основата добавя нотки от кедър.
NEW 204 - Воден, ароматичен, съчетание от салвия,
бергамот, лимон и морски ноти, подправни ноти на
индийско орехче и карамфил, хвойна, жасмин ,водна
лилия, последвани от сантал, амбра мускус, кедър,
ветивер и лабданум.
NEW 208 - Парфюмерийна хармония на контрасти от
сицилианска мандарина, кожа, сладък корен, виолетка,
подправки от кориандър и кимион и накрая ванилия, която
подчертава красотата и завършва този необикновен
аромат.
NEW 214 - Ориенталски – подправен, изкусителен аромат
за чувствени и пламенни мъже. Мандарина, лимон,
бергамот, портокалов цвят, последвани от жасмин, момина
сълза, в комбинация с канела, ванилия, пачули и сантал.
NEW 236 - Това е парфюмът на разкрепостените мъже,
зареждащ с настроение и страст. Освежаващ коктейл от
бергамот, мента, лавандула сърце от пачули, горчива
смола и кафе, база от ванилия, карамел и шоколад .
NEW 424 - Дървесен, ароматичен, провокативен и
предизвикателен аромат. Цитруси, обогатени от кардамон,
лавандула и виолет. Мъжествени ноти на кожа и тютюн,
пачули и амбра.
NEW 427 - Дървесно-ароматична композиция със свежи
водни ноти, карибски бергамот, грейпфрут и смокинови
листа, черен пипер, амбра, пачули, мускус, тамян и
шафран в основата.
NEW 249 - Един парфюм за мъжете с харизма –
провокативен и съблазнителен. Начало от лавандула и
лимон, ароматичен портокалов цвят и меки дървесни ноти
на кедър и пачули, леко подчертана ванилия.
--------------------245 - Ароматично -дървесно ухание на кедър и салвия,
подправни ноти от черен пипер и джинджифил, в
съчетание с пачули и амбра.
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.

For WOMEN
АРОМАТИ ЗА НЕЯ:
Бижута не само обиците, колиетата, гривните и
пръстените... Атрактивно бижу може да бъде и парфюмът,
защото, ако е правилно подбран, те кара да се чувстваш
красива, неустоима и секси... С него никога няма да
останеш незабелязана. Открий своето парфюмно бижу
сред ароматите REFAN INTENSE eau de PARFUM и се
почувствай зашеметяващо неустоима и истинска жена!
Предлагат се във флакон от 55 мл
НОВИ АРОМАТИ:
NEW 105 - Начало от топли плодови ноти и опияняващи
цитруси. Облак от сладка малина и касис, последван от
нежно цветисто ухание на нероли, жасмин и роза и в
дълбочина сладка ванилия и любовен мускус.
NEW 130 - Цветист аромат, слънчев букет от иланг-иланг,
жасмин, портокалов цвят и тубероза. Елегантен и изискан,
това е характерен аромат за свободната и независима
жена.
NEW 149 - Сладък, цветист аромат с топли дървесни ноти.
Свежи цитруси, мед, пачули и гардения, обединени с
карамел, сладък корен, пчелен восък.
NEW 109 - Един аромат с характер, непреходен с времето.
Класически шипър от пачули, дъбов мъх и бергамот и
очарователни ориенталски мотиви. Екзотичен букет и
изгарящо сърце от жасмин, иланг-иланг, амбра и тамян.
Богат и мистериозен, изтънчен и секси.
NEW 115 - Модерна класика, съчетала чистотата и
свежестта на алдехидното начало, тубероза, жасмин,
самбак и момина сълза, с топла основа от сантал, мускус и
ванилия.
NEW 120 - Аромат, който не остава незабелязан и не се
забравя. Ориенталски -дървесен, със свежо зелено
начало, смокиня и хайвер по средата и приятни дървесни
ноти в базисните акорди.
NEW 145 - Ориенталски, цветист, подправен аромат, с
начало от мандарина, кардамон, кимион и карамфил,
сърце от иланг-иланг, сладък корен, манго и база от
пачули, ванилия, амбра и кашмир. Интензивен и чувствен.
NEW 153 - Екзотичен, плодово цветист, чувствен и
привлекателен. За жената, която копнее да бъде свободна
всеки миг от живота си, да е част от вълнуващ свят,
изпълнен с удоволствие, изненада и съблазън. Ароматът е
контраст между екзотични плодове и съблазнителни цветя.
Основните ноти са от нар, фурма, зелени нотки, черна
орхидея, лотус, амбра, махагонова гора, виолетки, лек дъх
на сметана.
NEW 162 - Цветисто-дървесен, мускусен аромат. Връхни
ноти от мандарина и лотус, на фона на ирис и карамфил, и
базисни ноти от мускус , бензое и сантал.
NEW 170 - Изключително свежа, женствена композиция от
червен портокал, джинджифил , омекотени с жасмин
самбак и портокалов цвят , топли дървесни ноти, мед и
ванилия.
NEW 191 - Свеж пролетен аромат, с цветисти и плодови
ноти. Цитрусово начало от зелени лимонови листа и зелен
люляк , цвят от праскови и червен божур. Зелен чай, нежен
мускус и амбра завършват това ефирно ухание.
----------------------------------------------------122 - Упойващ цветист аромат от тубероза, зелени ноти,
портокалов цвят и амбра.
035 - Плодово цветисто ухание от ананас, праскова, божур
и фрезия
038 - Сладък ориенталски мирис, розов пипер, кафе,
жасмин, мускус и ванилия.
306 - Ориенталски цветист мирис, завладяващо ухание от
мандарина, личи, сладък жасмин, амбра и сантал.
189 - Възторжен, неподвластен на времето и модата,
слънчев и колоритен мирис от свежи цитруси, плодове и
цветя, чувствен мускус.
136 - Искряща свежест от заскрежен нар, нежни цветове от
божур и магнолия, фина амбра и мускус.
126 - Начало от искрящи плодови ноти – диня, киви,
пъпеш, нежно докосване на жасмин, розова циклама и
топъл мускус.
166 - Секси, свеж ориенталски, неудържим аромат.
Елегантно и луксозно дуо от роза и жасмин, най-нежните
ноти на пачули и ветивер, подсладени с ванилия и мек бял
мускус.
173 - Съблазнителна мекота и невероятна комбинация от
цветя, жасмин самбак, тубероза, деликатна ванилия. Един
ориенталски галещ полъх, сантал и мускус.
034 - Животът е по-хубав и забележим с този аромат в
екстравагантно съчетание от касис, портокалов цвят, ирис,
жасмин, пачули, ванилия и шоколад.
187 - Изключително женствено ухание на плодове и цветя.
Начало от бергамот и праскова прелива в цветисти ноти на
роза, орхидея, виолет, ванилия, мускус, магнолия.
325 - Ухание от свежи подправни ноти в съчетание с бели
цветя, загатнат кокос, сантал, мускус, амбра.
192 - Опияняващ, свеж, цветист, дървесен аромат от
портокалов цвят, докосване от малина, арабски жасмин,
гардения, мед, пачули, ванилия, амбра.
324 – Сладък и изискан аромат от фрезия, роза, пачули,
ванилия, мускус
335 - Неочакван, изумителен, нов женски свят от аромати свежи, цветисти, ориенталски, подправни. Съвършено
мирисово съчетание от солени, водни ноти, сладък
арабски жасмин, закачлив джинджифил, топъл мускус и
кашмир. Олицетворение на лукс и привилегированост.
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