
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.

Можете да закупите своя аромат онлайн от:
Refanshop
Рефан София
e-refan

Продукти

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

UNISEX

UNISEX АРОМАТИ:
Това са дълготрайни и интензивни парфюми с богат мирис 
и състав, разнообразие от скъпи и натурални ухания, 
ценни суровини от целия свят, изразяващи силата и 
величието на природата.
Те създават някаква особена атмосфера, мистична 
близост и пулсираща енергия с контрастни парфюмерийни 
акорди – плодова свежест и пушечни ноти, огън и лед, 
мирис на страст и екзотика, пикантни подправки, еротична 
кожа.

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.

www.refan.com

http://www.refan.com

