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

