VB parfums
Luxury Series For Men And Women
Френска парфюмна композиция
За създаването на най-нoвата серия продукти
VB Parfums GREEN MASTER се довери на
световния лидер в сферата на ароматите –
френската компания FLORESSENCE.
В буквален превод името на компанията
означава “Есенция от цветя”.
Три поколения известни парфюмеристи
създават аромати за международните пазари.
Фирмата притежава сертификат ISO 9001 2000, както и всички европейски сертификати
в сферата на производството на парфюми.
Oт 2005 г. е част от корпорация ORGASYNTH.
ORGASYNTH е независим индустриален концерн,
създаден през 1987г. в град Грас и произвежда
продукти в сектора “Аромати и парфюми”.
Акциите на групата от 8 компании са на
френската борса Paris Euronext от 1996 година.

Полезни съвети

Физиологично състояние и настроение:

Преди да нанесете парфюма, вземете вана или душ
– на чиста и овлажнена кожа ароматът се запазва
по-дълго. След това нанесете нежно VB Crystal
Deodorant върху все още влажната кожа. Той няма
аромат и след него спокойно може да нанесете
парфюма. Препоръчваме ви след употреба на
VB Crystal Deodorant да оставите опаковката
отворена за 1-2 мин., за да изсъхне кристала.
Не впръсквайте парфюма директно върху бижута
или деликатни тъкани, защото е възможно да
се повредят. Не нанасяйте парфюма директно
върху кожата преди и след излагане на слънце.
Парфюмът е деликатен продукт - пазете го от
светлина, топлина и затваряйте флакона веднага
след употреба.

Положителното настроение и добрата форма
подсилват аромата на парфюма. Когато човек е
под стрес, в лошо настроение или се страхува,
излъчва специфичен мирис, който останалите
разпознават подсъзнателно. И, който е по-силен
от всеки парфюм.

Нанесете парфюма
Парфюмите VB са с пулверизатор, за да могат
да се нанасят по-удобно. Пръснете малко парфюм
във въздуха и преминете през ароматния облак.
Нанесете парфюма преди да се облечете.
Напръскайте отново през деня, за да освежите
аромата.

Къде да нанесете парфюма?
Защо VB Parfums?

Оригинален дизайн, вдъхновен от Ин и Ян.

100% световни хитове сред ароматите

В китайската философия и метафизика Ин и Ян
е концепция, която описва как двете привидно
противоположни сили, енергии и принципи се
допълват взаимно и преливат една в друга.

VB parfums ви предлага най-актуалните аромати
в момента. Подобна информация за всеки
един аромат можете да получите от нашите
представители, печатни материали и интернет
страница.

Специален италиански флакон
Флаконът, в който е вашия парфюм, е специално
изработен за серията VB parfums в Италия.

18 % концентрация на парфюмно масло
Парфюмното масло задължително се разрежда
с разтворител, защото неразредените масла
съдържат високи концентрации на летливи
компоненти, които могат да доведат до алергични
реакции, ако се прилагат пряко върху кожата.

Това са онези части на тялото, където пулсира
кръвта:
на врата;
зад ушите;
на китките;
между гърдите;
зад коленете
В зоната на подмишниците е достатъчно да
нанесете VB Crystal Deodorant.

От какво зависи трайността на аромата?
Типа кожа:
Мазната пази аромата по-дълго от сухата,
тъмната – по-дълго от светлата.

В зависимост от процентното
съдържание на концентрираното
парфюмно масло продуктите
се делят на:
До 3 % - Ароматизиращи продукти
3 - 8% - Одеколон
8 - 12% - Eau de Toilette
12 - 18 % - Eau de Parfum
18 – 30% - Parfum (extract)

Парфюмни “ноти”
Парфюмните аромати се описват с музикална
метафора като три набора от “ноти”, което
хармонира с “акордите” на парфюма.
“Нотите”се развиват с течение на времето, като
първото впечатление за парфюма е “връхната
нотка”, водеща до “сърдечните “нотки”, преливащи
постепенно в „базовите нотки”.
Връхни ноти - аромати, които се възприемат
веднага – изпаряват се до няколко минути.
Сърдечни ноти - появяват се от 2 до 50 мин след
нанасянето на парфюма. Наричат се “сърцето”.
Базови ноти - Това е основният и най-дълготрайният
аромат и може да трае до 24часа.
Връхни ноти

Атрактивна цена:
VB parfums можете да получите на невероятната
цена от 26 лева за актуален парфюм в атрактивна
опаковка от 50 мл.

Климатичните условия:
При по-топло време ароматът изветрява
по-бързо.

12 часово действие
Изискването на GREEN MASTER към производителя за

12 часово действие на парфюмите е съобразено с
динамичния живот на съвременните мъже и жени.

А знаете ли че?...

За контакти:

Сърдечни ноти
Базови ноти

VB Parfums
Кодове и описание на ароматите

ДАМСКИ АРОМАТИ
Код на
парфюма

Описание на парфюма

Ориенталски – дървесен аромат
VB 301 Връхни нотки: жасмин, портокалов цвят, роза, ягода, шоколад, зелени нотки.
Сърдечни нотки: бяла амбра, цитруси, орхидея, бергамот, кокос, конвалия, пачули.
Базисни нотки: кашмир, сандалово дърво, ванилия, карамел, амбра и бял мускус.
Цветно – плодов аромат
VB 302 Връхни нотки: нарцис, конвалия, палмово дърво.
Сърдечни нотки: фрезия, роза, гардения.
Базисни нотки: боровинка, мускус, дъбов мъх.
Цветно – плодов аромат
VB 303 Връхни нотки: боровинка, ябълка, мандарина, мента.
Сърдечни нотки: виолетки, роза, жасмин, магнолия, лилия, грейпфрут.
Базисни нотки: сандалово дърво, кедър.
Цветно – воден аромат
Връхни нотки: мандарина, шафран, японска круша, джинджифил, кардамон, черен
VB 304
пипер.
Сърдечни нотки: чай Масала, цвят на лотос.
Базисни нотки: бял шоколад, индийско дърво, бамбук.
Цветно – алдехиден аромат
Връхни нотки: нероли, алдехиди, иланг-иланг, бергамот, лимон.
VB 305
Сърдечни нотки: жасмин, майска роза, лилия, ирис.
Базисни нотки: ванилия, сандалово дърво, портокалово масло, ветивер, пачули,
амбра.
Цветен аромат
VB 306 Връхни нотки: цитруси и джинджифил.
Сърдечни нотки: магнолия, орхидея, захарна тръстика, кайсия, жасмин.
Базисни нотки: сандалово дърво, кедър, мускус, ванилия.
Цветно – дървесен аромат
VB 307 Връхни нотки: лайка, ябълка, кориандър, хиацинт, боровинка, мандарина.
Сърдечни нотки: жасмин, роза, слива, праскова, карамфил.
Базисни нотки: зрънца тонка, сандалово дърво, мускус.
Цветно – воден аромат
VB 308 Връхни нотки: сицилиански лимон, зелена ябълка, цветни нотки.
Сърдечни нотки: жасмин, бамбук, бяла роза.
Базисни нотки: кедрово дърво, амбра, мускус.
Цветно – плодов аромат
VB 309 Връхни нотки: нар, юзу, ухание на скреж.
Сърдечни нотки: магнолия, божур, цвят на лотос.
Базисни нотки: амбра, мускус, махагон.
Цветен аромат
VB 310 Връхни нотки: сладък портокал, бергамот, мандарина.
Сърдечни нотки: цвят от портокал, жасмин, самбак, гардения.
Базисни нотки: сандалово дърво, амбра, мускус.
Цитрусов аромат
VB 311 Връхни нотки: листа от зелен домат и сок от червен портокал.
Сърдечни нотки: водна лилия, орхидея и жълт нарцис
Базисни нотки : бреза и лале
Ориенталски – ванилен аромат
Връхни нотки: ананас, боровинка, пъпеш и личи
VB 312 Сърдечни нотки: магнолия, ирис, зелени листа, фрезия, босилек, жасмин, кимион,
хелиотроп, момина сълза и роза.
Базисни нотки: сандалово дърво, амбра, пачули, мускус, бензое, карамел, ветивер и
ванилия.
Цветен аромат
VB 313 Връхни нотки: боровинка, праскова, мандарина и бергамот
Сърдечни нотки: портокалов цвят, фрезия, тубероза, жасмин
Базисни нотки : ванилия, тонка, амбра и мускус.

Парфюмът
е вдъхновен
от

THIERRY MUGLER –
Alien

GUCCI –
Gucci Rush 2

HILFIGER –
Tommy Girl

BVLGARI –
Omnia Amethiste

CHANEL –
Chanel 5

MAX MARA –
Max Mara

GABRIELA SABATINI –
Gabriela Sabatini

DOLCE&GABBANA –
Light Blue

VERSACE –
Bright Crystal

CHRISTIAN DIOR –
Pure Poison

DONNA KARAN –
DKNY

ESCADA –
Magnetism

LANCOME –
Poeme

Цветен - шипров аромат
VB 314 Връхни нотки: ябълка, краставица, грейпфрут, магнолия.
Сърдечни нотки: тубероза, момина сълза, роза и теменуга.
Базисни нотки: сандалово дърво, бяло дърво, бяла амбра
Цветен – плодов аромат
VB 315 Връхни нотки: лайм, ананас, кокос, ябълка.
Сърдечни нотки: захарна тръстика, банан, захарен памук.
Базисни нотки: мускуси, сандалово дърво, амбра.
Цветен – плодов аромат
VB 316 Връхни нотки: лимон и лайм.
Сърдечни нотки: ябълка, ванилия, божур, карамел, внилия.
Базисни нотки: ябълково дърво, бял кедър, мускус.
Цветен аромат
VB 317 Връхни нотки: бергамот, звезден анасон.
Сърдечни нотки: роза, божур, кайсия, жасмин.
Базисни нотки: мускус, дървесни нотки, ванилия.
Цветен аромат
VB 318 Връхни нотки: зелени и росни нотки, кумкат, нар.
Сърдечни нотки: орхидея, цвят от лотус, розов божур.
Базисни нотки: бяло дърво, бяла амбра, кедър.
Цитрусов аромат
VB 319 Връхни нотки: листа от касис, грейпфрут, бергамот.
Сърдечни нотки: сладка орхидея, бял кактус.
Базисни нотки: амбра, червен кедър, ванилия
Ориенталски – цветен аромат
VB 320 Връхни нотки: портокал, пъпеш, бергамот.
Сърдечни нотки: жасмин, роза, карамелизирани ядки.
Базисни нотки: канела, дървесни нотки.
Цветен аромат
VB 321 Връхни нотки: фрезия, личи, божур.
Сърдечни нотки: момина сълза, магнолия, роза.
Базисни нотки: пудрени нотки, кедър, амбра, мускус
Ориенталски – цветен аромат
VB 322 Връхни нотки: зелени сокове, гардения.
Сърдечни нотки: жасмин самбак, бадем.
Базисни нотки: дървесни нотки, абсолю от тонка, женско биле.
Цветен – шипров аромат
VB 323 Връхни нотки: българска роза, малина, личи, фрезия.
Сърдечни нотки: роза, жасмин, люляк, божур, момина сълза.
Базисни нотки: бял мускус, пачули.
Цветно – воден аромат
Връхни нотки: циклама, розова вода, пъпеш, фрезия, лотос и роза
VB 324
Сърдечни нотки: карамфил, лилия, божур и момина сълза
Базисни нотки: екзотични дървесни аромати, тубероза, амбра, сандалово дърво,
амбра, мускус.
Ориенталски – цветен аромат
VB 325 Връхни нотки: нар, каки, зелени нотки
Сърдечни нотки: цвят от лотос, черна орхидея, магнолия
Базисни нотки: черна теменуга, течна амбра, махагон, мускус.
Ориенталски – дървесен аромат
VB 326 Връхни нотки: пасифлора
Сърдечни нотки: жасмин самбак, орхидея
Базисни нотки: ветивер, ванилия
Цветен – плодов аромат
VB 327 Връхни нотки: мандарина манго, кумкат
Сърдечни нотки: фрезия, ирис, пасифлора
Базисни нотки: сандалово дърво и кедър.
Цветен – цитрусов аромат
Връхни нотки: горчив портокал от Африка и сладък италиански портокал
VB 328
Сърдечни нотки: абсолю от цвят на портокал, жасмин
Базисни нотки: цвят от портокал, джинджифил, круша, ванилия и капка мед.

DONNA KARAN –
Be Delicious

ESCADA –
Pacific Paradise

NINA RICCI –
Nina

NINA RICCI –
Love In Paris

CALVIN KLEIN –
Euphoria Blossom

CALVIN KLEIN –
CK IN 2U

CAROLINA HERRERA –
Carolina Herrera

CHLOE –
Chloe

BVLGARI –
Jasmin Noir

GUERLAIN –
Idylle

MIYAKE –
Miyake Issey

CALVIN KLEIN –
Euphoria

LANCOME –
Hypnose

HUGO BOSS –
Boss Woman

G.ARMANI –
Armani Code

Цветен – цитрусов аромат
VB 329 Връхни нотки: гуава, круша
Сърдечни нотки: цвете „тиаре”
Базисни нотки: пачули, мед, мускус.
Цветен аромат
VB 330 Връхни нотки: цитруси, зелена мандарина и бергамот, круша, черна боровинка
Сърдечни нотки: циклама, гардения и роза
Базисни нотки: ирис, сандалово дърво, мускус
Цветен – плодов аромат
VB 331 Връхни нотки: горчив портокал, малини
Сърдечни нотки: жасмин, гардения и портокалов цвят
Базисни нотки: дървесни нотки и ухание на мед.
Ориенталски – дървесен аромат
VB 332 Връхни нотки: цитрусови нотки, зелени нотки.
Сърдечни нотки: смокиня, нотка на хайвер, животнски нотки, водни нотки
Базисни нотки: смокиново дърво, дървесни нотки, ориенталкси нотки.
Ориенталски – цветен аромат
VB 333 Връхни нотки: трюфел, иланг-иланг, бергамот, боровинка
Сърдечни нотки: орхидея, плодови нотки, лотос, дървесни нотки
Базисни нотки: тъмен шоколад, тамян, пачули, сандалово дърво, ванилия, ветивер.
Цветен – дървесен аромат
VB 334 Връхни нотки: берганот, портокал, виолетка
Сърдечни нотки: момина сълза, жасмин, бадем
Базисни нотки: санталово дърво, мускус, ванилия
Цветен - дървесен аромат
VB 335 Връхни нотки: ямайски пипер, лилава фрезия
Сърдечни нотки: бял хелиотроп, ирански жасмин, цвят от хибискус, българска роза
Базисни нотки: кедрово дърв, кожа, санталово дърво, тамян.
Ориенталски - цветен аромат
VB 336 Връхни нотки: мандарина, бергамот, личи, праскова
Сърдечни нотки: жасмин, лилия, момина сълза, слива
Базисни нотки: ветивер, амбра, мускус.
Цветен – шипров аромат
Връхни нотки: портокал, бергамот, роза
VB 337 Сърдечни нотки: българска роза, жасмин, илнаг-иланг
Базисни нотки: пачули, ветивер, ванилия, бял мускус.
Ориенталски – цветен аромат
VB 338 Връхни нотки: бергамот, мандарина, праскова
Сърдечни нотки: роза, жасмин, водна лилия, божур, магнолия
Базисни нотки: сантал, ветивер, ванилия.
Ориенталски ванилен аромат
VB 339 Връхни нотки: бергамот, мандарина, нар
Сърдечни нотки: ананас, кайсия, праскова
Базисни нотки: пачули, шоколад, карамел, ванилия
Цветен – плодов аромат
VB 340 Връхни нотки: магнолия, виолетка
Сърдечни нотки: роза, орхидея, слива, жасмин
Базисни нотки: амарант, мускус, ванилия, червена боровинка
Цветен – дървесен аромат
VB 341 Връхни нотки: розов пипер, мандарина, бергамот, кардамон
Сърдечни нотки: ирис, зюмбюл, зелен чай
Базисни нотки: бял мускус, ветивер, кедър.
Цветен аромат
Връхни нотки: ябълка, люляк, магнолия, момина сълза, палисандрово дърво
VB 342 Сърдечни нотки: фрезия, роза, жасмин, ирис, праскова, тубероза, индийско орехче,
иланг-иланг.
Базисни нотки: амбра, мускус, сантал, ванилия, кедър.
Ориенталски – цветен аромат
VB 343 Връхни нотки: портокалов цвят, бергамот, гардения, индийско орехче.
Сърдечни нотки: тубероза, иланг-иланг, жасмин
Базисни нотки: ванилия, амбра, сантал, кедър.

GUCCI –
Gussi by Gucci

DUPONT –
Passenger for Women

PACO RABAN –
Lady Million

THIERRY MUGLER –
Womanity

TOM FORD –
Black Orchid

NAOMI CAMPBELL –
Nao Magic

LACOSTE –
Pour Femme

DOLCE&GABBANA –
The One

CHANEL –
Coco Mademoiselle

CHANEL –
Allure

THIERRY MUGLER –
Angel

CHRISTIAN DIOR –
J'adore

BURBERRY –
The Beat

ELIZABETH ARDEN –
5th Avenue

GIVENCHY –
Organza

Цветен – плодов аромат
VB 344 Връхни нотки: розов грейпфрут, червен портокал, черна боровинка
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза.
Базисни нотки: сива амбра, ванилия, бял мускус, тонка.
Цветен – плодов аромат
Връхни нотки: звезден анасон
VB 345 Сърдечни нотки: роза сентифолия, божур
Базисни нотки: роза дамасцена.
Ориенталски – цветен аромат
Връхни нотки: праскова, кайсия, ананас, бергамот, люляк.
VB 346 Сърдечни нотки: роза, ирис, жасмин, хелиотроп, момина сълза, роза
Базисни нотки: сандалово дърво, ванилия, амбра, мускус.

Код на
парфюма

VB 401

VB 402

VB 403

VB 404

VB 405

VB 406

VB 407

VB 408

VB 409

VB 410

CACHAREL –
Amor Amor

GIVENCHY –
Very Irresistible

LANCOME –
Tresor

МЪЖКИ АРОМАТИ
Парфюмът е вдъхновен от
Описание на парфюма

Ориенталски – папратов аромат
HUGO BOSS –
Връхни нотки: бергамот, мандарина, листа на теменуга, босилек.
Boss In Motion
Сърдечни нотки: кардамон, канела, розов пипер, индийско орехче.
Базисни нотки: сандалово дърво, ветивер, мускус.
Ориенталски – папратов аромат
Връхни нотки: артемезия, джинджифил, папирус, лавандула, босилек, петигрен,
бергамот и лимон.
GUCCI –
Сърдечни нотки: карамфил, черен пипер, пачули, розов пипер, сандалово дърво,
Gucci pour Homme
корен от ирис, жасмин, кедър и здравец.
Базисни нотки: кожа, амбра, тонка, мускус, дъбов мъх, ванилия, меча стъпка,
ветивер и тамян.
Дървесен цветно – мускусов аромат
Връхни нотки: лавандула, мандарина, глог, индийско орехче, кедър, бергамот, лайка
CHRISTIAN DIOR –
и лимон
Fahrengheit
Сърдечни нотки: индийско орехче, карамфил, сандалово дърво, листа от теменужка,
жасмин, момина сълза и кедър
Базисни нотки: кожа, тонка, амбра, пачули, мускус и ветивер.
Дървесно – подправъчен аромат
PACO RABANE –
Връхни нотки: мента, пипер, мандарина, червен портокал.
One Million
Сърдечни нотки: канела, абсолю от роза, кардамон
Базисни нотки: амбра, пачули, кожа, бяло дърво.
Ориенталски – дървесен аромат
ZINO DAVIDOFF –
Връхни нотки: лавандула, меча стъпка, бергамот, палисандър.
Zino Davidoff
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза, роза и здравец.
Базисни нотки: сандалово дърво, пачули, ванилия и кедър.
Цитрусов – дървесен аромат
CHRISTIAN DIOR –
Връхни нотки: лимон, грейпрфут, бергамот, малина
Dior Homme Sport
Сърдечни нотки: джинджигил, лавандула
Базисни нотки: ветивер, кедър, сандалово дърво.
Ориенталски – подправъчен аромат
GIORGIO ARMANI –
Връхни нотки: лимон, бергамот
Black Code
Сърдечни нотки: цвят от маслина, ароматни треви, анасон
Базисни нотки: тонка, тютюн, кожа, гаяково дърво.
Папратов аромат
HUGO BOSS –
Връхни нотки: мандарина, розов пипер, грейпфрут, бергамот, зелени акорди.
Selection
Сърдечни нотки: кедър, здравец, анасон
Базисни нотки: пачули, ветивер, хелиотроп, мускус.
Ориенталски – папратов аромат
GIORGIO ARMANI –
Връхни нотки: сицилиански лимон, абсолю кафе
Giorgio Armani Attitude
Сърдечни нотки: лавандула, кардамон
Базисни нотки: китайски кедър, индонезийско пачули, опопонакс, амбра
Дървесен цветочно – мускусов аромат
YVES SAINT LAURENT
Връхни нотки: джинджифил, бергамот, лимон, озон
– L'Homme
Сърдечни нотки: подправки, бял пипер, листа от теменуга, босилек
Базисни нотки: ветивер, тонка, кедър.

VB 411

VB 412

VB 413

VB 414

VB 415

VB 416

VB 417

VB 418

VB 419

VB 420

VB 421

VB 422

VB 423

VB 424

Ориенталски дървесно – подправъчен аромат
Връхни нотки: грейпфрут, кориандър, босилек
Сърдечни нотки: кардамон, джинджифил, портокалов цвят.
Базисни нотки: кедър, сива амбра, тютюн
Воден ароматичен аромат
Връхни нотки: нероли, грейпфрут
Сърдечни нотки: розмарин
Базисни нотки: бяло кедрово дърво.
Дървесен цветно – мускусов аромат
Връхни нотки: листа от ирис, ананас, лавандула, бергамот
Сърдечни нотки: портокалов цвят, черен ирис, роза, здравец и египетски жасмин
Базисни нотки: сандалово дърво, тонка, амбра, пачули, мускус, ванилия, дъбов мъх
и ветивер.
Дървесен – воден аромат
Връхни нотки: юзу, бергамот, лимон и тарагон
Сърдечни нотки: индийско орехче и водна лилия
Базисни нотки: дървесен аромат, обогатен с тютюн, сандалово дърво, кедър,
ветивер и мускус.
Дървесен – шипров аромат
Връхни нотки: бергамот, кипарис, виолетка
Сърдечни нотки: черен пипер, кожа, тютюн
Базисни нотки: пачули, кедър
Дървесен – цветен аромат
Връхни нотки: бергамот, розов грейпфрут, слива и ябълка.
Сърдечни нотки: смърч, кардамон, розов пипер и теменужка
Базисни нотки: ром, сандалово дърво, ванилия, кедър, тамян и мускус.
Ориенталски – папратов аромат
Връхни нотки: италиански бергамот, мандарина, зелени листа
Сърдечни нотки: кардамон, пипер и цветя
Базисни нотки: ванилия, сандалово дърво, мускус, амбра, гваяково дърво.
Дървесен – цветен аромат
Връхни нотки: джинджифил и пипер
Сърдечни нотки: черен босилек, градински чай и кедър
Базисни нотки: пачули, бразилска секвоя и кехлибар
Дървесен – подправъчен аромат
Връхни нотки: цитруси, листа от теменуга
Сърдечни нотки: подправки, индийски джинджифил, кардамон, розов пипер и
лавандула
Базисни нотки: гваяково дърво, бензое, кожа
Дървесен – папратов аромат
Връхни нотки: бергамот, мандарина, мента, кардамон
Сърдечни нотки: лавандула
Базисни нотки: пачули, амбра, мускус
Дървесен – цветно мускусен аромат
Връхни нотки : лимонени листа, виолетка, джинджифил, бергамот, босилек,
мандарина, портокал
Сърдечни нотки: портокалов цвят, черен пипер, тютюн, грейпфрут
Базисни нотки : амбра, кедър, пачули, ветивер, дървесен мъх, кожа
Дървесен аромат
Връхни нотки: калабрийски лимон, кадифе, босилек
Сърдечни нотки: канела, толуански балсам, черен кардамон, бонбон
Базисни нотки: палисандрово дърво, черна амбра, пачули, дървесина на абанос
Дървесен – подправъчен аромат
Връхни нотки: виолетка, бергамот, пипер.
Сърдечни нотки: черен чай, канела, маслиново дръвче.
Базисни нотки: тютюн, мускус, смирна.
Ориенталско – дървесен аромат
Връхни нотки: мандарина, бергамот, лимон, праскова.
Сърдечни нотки: фрезия, здравец, роза, жасмин
Базисни нотки: бензое, тонка, сантал, ванилия.

DOLCE&GABBANA –
The One

BVLGARI –
Aqua pour homme Marine

FERRE –
Ferre for men

MIYAKE –
Issey Miyake

GUCCI –
Gucci by Gucci

LACOSTE –
Lacoste pour Homes

CAROLINA HERRERA –
21 Sexy Men

CALVIN KLEIN –
Euphoria Men

DUPONT –
Passenger for Men

LANCOME –
Hypnose

TOM FORD –
Tom Ford

PACO RABAN –
XS Black

GUCCI –
Gucci pour homme 2

CHANEL –
Allure

VB 425

VB 426

VB 427

VB 428

Папратов аромат
Връхни нотки: розов грейпфрут, анасон.
Сърдечни нотки: лавандула, хелиотроп, малина.
Базисни нотки: дървесни нотки.
Дървесен – цветно мускусен аромат
Връхни нотки: здравец, лавандула, бергамот
Сърдечни нотки: конкрет от ирис, какао, амбра
Базисни нотки: ветивер, пачули, кожа.
Ориенталско – дървесен аромат
Връхни нотки: свежи нотки
Сърдечни нотки: портокалов цвят, ветивер, подправки.
Базисни нотки: пачули, ванилия.
Дървесен – подправъчен аромат
Връхни нотки: мандарина, лимон, бергамот, листа от мате, черен пипер.
Сърдечни нотки: сусам, черен пипер, бахар.
Базисни нотки кедър, ветивер, бял мускус.

DIESEL –
Fuel for Life him

CHRISTIAN DIOR –
Dior Homme

CHRISTIAN DIOR –
Fahrenheit 32

DAVIDOFF –
Adventure

www.greenmaster.me

Нови аромати VB Parfums – 50ml

Код GM

Парфюмът е вдъхновен от

Име

Марка

ДАМСКИ

VB 300

THE LEADER WOMAN – 21%

VB 347

SUMMER

G. SABATINI

VB 348

GAULTIER 2

J. P. GAULTIER

VB 349

DELICE

CARTIER

VB 350

BLV II EAU DE PARFUM

BVLGARI

VB 351

PREMIER JOUR

NINA RICCI

МЪЖКИ

VB 400
VB 429

THE LEADER MAN – 21%
SILVER SHADOW

VB 430

THE ONE GENTLMAN

VB 431

BLUE

Z. DAVIDOFF
DOLCE &
GABBANA
CHANEL

Ароматите THE LEADER WOMAN и THE LEADER MAN са
специално избрани и разработени за Green Master, за да вдъхват
увереност и самочувствие! THE LEADER WOMAN и THE LEADER
MAN са с парфюмно съдържание от 21% и имат дълготраен и
ясно различим аромат! Станете лидер с новите аромати THE
LEADER WOMAN и THE LEADER MAN от Green Master!!!

