
MEN
Можете да закупите своя аромат онлайн от:

Refanshop
Рефан София
e-refan

 

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.

Продукти

3744

408 - 55 мл

MEN 408 - Съвременен поглед върху ароматен фужер, 
съчетание от свежи цитруси, пикантен розов пипер, прилив 
на лавандула, гераний, индийско орехче и трайна 
дървесна основа от тамян, кедър, пачули, ветивер.

55 мл.

3854

402 - 55 мл

MEN 402 - Свежо цитрусово начало, опияняващо сърце от 
подправни ноти и  завършек от пачули, ветивер, амбра и 
сантал.
55 мл.

3360

420 - 55 мл

MEN 420 - Аромат, излъчващ финес и елегантност. Свеж 
бергамот, ароматична лавандула и гераний с подчертана 
мъжественост от ветивер, пачули и кедър.
55 мл

3348

407 - 55 мл

MEN 407 - Модерен и елегантен - мирисова еуфория от 
водни и дървесни ноти, дафинов лист, жасмин, пачули, 
кедър, джинджифил
55 мл.

3347

246 - 55 мл

MEN 246 - Цитрусово-воден, лавандула и салвия, гваяк, 
кедър, пачули
55 мл

3270

264 - 55 мл

264 - Елегантен мъжки парфюм с дървесен, ароматичен и 
запомнящ се аромат, 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.
55 ml

3354

251 - 55 мл

251 - Елегантен, секси, мъжествен аромат, с връхни нотки 
на бергамот и лимон, последвани от звездовиден анасон и 
гваяк, ноти на кожа, тютюн, бобова тонка.
55 ml

3345

219 - 55 мл

MEN 219 - Модерен и чувствен мирис, грейпфрут, топли 
подправки, докосване на роза и канела, кожени и дървесни 
ноти, пачули, амбра.
55 мл

3318

420 - 100 мл

 MEN 420 - Аромат излъчващ финес и елегантност. Свеж 
бергамот, ароматична лавандула и гераний с подчертана 
мъжественост от ветивер, пачули и кедър.
100 мл

3317

407 - 100 мл

MEN 407 - Модерен и елегантен - мирисова еуфория от 
водни и дървесни ноти, дафинов лист, жасмин, пачули, 
кедър, джинджифил
100 мл.

3319

246 - 100 мл

MEN 246 - Цитрусово-воден, лавандула и салвия, гваяк, 
кедър, пачули
100 мл

3316

219 - 100 мл

MEN 219 - Модерен и чувствен мирис, грейпфрут, топли 
подправки, докосване на роза и канела, кожени и дървесни 
ноти, пачули, амбра.
100 мл

3006

203 - 100 мл

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.
100 ml

3028

211 - 100 мл

211 - Впечатляващо ухание с начало от лимон, тагетис, 
салвия, подправен и балсамичен аромат с подчертани 
дървесни ноти, пачули и амбра.
100 ml

3029

226 - 100 мл

226  - Свеж, елегантен, непреходен, ароматичен  - 
изтънчени цитруси, водни ноти, топъл мускус. 
100 ml

3032

251 - 100 мл

251 - Елегантен, секси, мъжествен аромат, с връхни нотки 
на бергамот и лимон, последвани от звездовиден анасон и 
гваяк, ноти на кожа, тютюн, бобова тонка.
100 ml

 

3034

264 - 100 мл

264 - Елегантен мъжки парфюм с дървесен, ароматичен и 
запомнящ се аромат, 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.
100 ml

3036

409 - 100 мл

409 - Свежа мента, зелена ябълка и лимон, топъл 
ароматичен гераний, атласки кедър, ветивер, дъбов мъх. 
100 ml

www.refan.com

http://www.refan.com

