
WOMEN
Можете да закупите своя аромат онлайн от:

Refanshop
Рефан София
e-refan

 

АРОМАТИ ЗА НЕЯ:
Бижута са 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!

13 Изтънчено и чувствено ухание, за жените, мечтаещи за нови предизвикателства и незабравими моменти.

Внася романтика, непринудено очарование и незабравимо присъствие.

Свежо начало от касис и мандарина, портокалов цвят, богат и сложен цветист букет от  нежни бели цветя и сладък индийски 
жасмин, кокетно промъкваща се мека ароматна лавандула в преливаща  хармония от  мадагаскарска ванилия, смолист кедър, 
съблазнителна амбра и топъл мускус.

Пренася ни в свят изпълнен с много емоции, страст и жизненост, създава аура на свобода и разкрепостеност.

Нежна, изкусително фатална, провокативна и секси- можете да го постигнете с неповторимата индивидуалност, подчертана от 
Вашия нов парфюм.

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.

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.

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.

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.

035 - Плодово цветисто ухание от ананас, праскова, божур и фрезия

325 - Ухание от свежи подправни ноти в съчетание с бели цветя, загатнат кокос, сантал, мускус, амбра.

324 – Сладък и изискан аромат от фрезия, роза, пачули, ванилия, мускус

Продукти

3853

302 - 55 мл

WOMEN 302 - Чувствен ориенталски аромат, разкриващ 
нежното ухание на тубероза, жасмин и портокалов цвят на 
фона на топъл мускус, сантал и пачули.
55 мл

3075

305 - 55 мл

WOMEN 305 - Дървесен и цветист аромат, с пикантно 
усещане на шафран, кардамон и мед, с аромат на роза и 
жасмин самбак, последван от сандалово дърво, пачули и 
кожа.

55 мл

№ 13

Изтънчено и чувствено ухание за жените, мечтаещи за 
нови предизвикателства и незабравими моменти.

Внася романтика, непринудено очарование и незабравимо 
присъствие.

Свежо начало от касис и мандарина, портокалов цвят, 
богат и сложен цветист букет от  нежни бели цветя и 
сладък индийски жасмин, кокетно промъкваща се мека 
ароматна лавандула в преливаща  хармония от  
мадагаскарска ванилия, смолист кедър, съблазнителна 
амбра и топъл мускус.

Пренася ни в свят, изпълнен с много емоции, страст и 
жизненост, създава аура на свобода и разкрепостеност.

Нежна, изкусително фатална, провокативна и секси - 
можете да го постигнете с неповторимата индивидуалност, 
подчертана от Вашия нов парфюм.
55 мл

3359

335 - 55 мл

WOMEN 335 -Съвършено мирисово съчетание от солени , 
водни ноти, сладък арабски жасмин, закачлив джинджифил 
, топъл мускус и кашмир. Олицетворение на лукс и 
привилегированост.
55 мл

3342

192 - 55 мл

WOMEN 192 - Опияняващ, свеж, цветист, дървесен 
аромат, хармонично съчетание от портокалов цвят, 
малина, арабски жасмин, гардения, мед, пачули, ванилия, 
амбра.
55 мл

3339

034 - 55 мл

WOMEN 034 - Животът е по-хубав и забележим с този 
аромат в екстравагантно съчетание от касис, портокалов 
цвят, ирис, жасмин, пачули, ванилия и шоколад.
55 мл.

3262

149 - 55 мл

149 - Сладък, цветист аромат с топли дървесни ноти. 
Свежи цитруси, мед, пачули и гардения, обединени с 
карамел, сладък корен, пчелен восък.
55 ml

3351

173 - 55 мл

173 - Съблазнителна мекота и невероятна комбинация  от 
цветя, жасмин самбак, тубероза, деликатна ванилия. Един 
ориенталски галещ полъх, сантал и мускус.
55 мл

3340

126 - 55 мл

WOMEN  126 - Начало от искрящи плодови ноти – диня, 
киви, пъпеш, нежно докосване на жасмин, розова циклама 
и топъл мускус.
55 мл

3355

136 - 55 мл

136 - Искряща свежест от заскрежен нар, нежни цветове от 
божур и магнолия, фина амбра и мускус.

13639

350 - 55 мл

WOMEN 350 - Модерен, топъл, сладък, съблазнителен, 
омайващ цветист аромат
 55 мл

3341

187 - 55 мл

187 - Изключително женствено ухание на плодове и цветя. 
Начало от бергамот и праскова прелива в цветисти ноти на 
роза, орхидея, виолет, ванилия, мускус, магнолия.
55 мл

3315

335 - 100 мл

WOMEN 335 -Съвършено мирисово съчетание от солени , 
водни ноти, сладък арабски жасмин, закачлив джинджифил 
, топъл мускус и кашмир. Олицетворение на лукс и 
привилегированост.
100 мл

3314

192 - 100 мл

 WOMEN 192 - Опияняващ, свеж, цветист, дървесен 
аромат, хармонично съчетание от портокалов цвят, 
малина, арабски жасмин, гардения, мед, пачули, ванилия, 
амбра.
100 мл

3313

126 - 100 мл

WOMEN  126 - Начало от искрящи плодови ноти – диня, 
киви, пъпеш, нежно докосване на жасмин, розова циклама 
и топъл мускус.
100 мл

3312

034 - 100 мл

WOMEN 034 - Животът е по-хубав и забележим с този 
аромат в екстравагантно съчетание от касис, портокалов 
цвят, ирис, жасмин, пачули, ванилия и шоколад.
100 мл.

3020

149 - 100 мл

149 - Сладък, цветист аромат с топли дървесни ноти. 
Свежи цитруси, мед, пачули и гардения, обединени с 
карамел, сладък корен, пчелен восък.
100 ml

3320

350 - 100 мл

WOMEN 350 - Модерен, топъл, сладък, съблазнителен, 
омайващ цветист аромат
100 мл

3024

173 - 100 мл

173 - Съблазнителна мекота и невероятна комбинация  от 
цветя, жасмин самбак, тубероза, деликатна ванилия. Един 
ориенталски галещ полъх, сантал и мускус.

100 ml

3019

136 - 100 мл

136 - Искряща свежест от заскрежен нар, нежни цветове от 
божур и магнолия, фина амбра и мускус.
100 ml

3023

166 - 100 мл

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.
100 ml

3025

187 - 100 мл

187 - Изключително женствено ухание на плодове и цветя. 
Начало от бергамот и праскова прелива в цветисти ноти на 
роза, орхидея, виолет, ванилия, мускус, магнолия.
100 мл
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