света на новия успех

VB Parfumes

София 2012

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Дамски аромати

Цветист аромат
VB300

Връхни нотки: свежи нотки, жасмин
Сърдечни нотки: лилия, бели цветя, подправъчни нотки
Базисни нотки: кедър, амбра

Ориенталски-дървесен аромат
VB301

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
VB302

Връхни нотки: нарцис, конвалия, палмово дърво.
Сърдечни нотки: фрезия, роза, гардения.
Базисни нотки: боровинка, мускус, дъбов мъх.

Цветно-плодов аромат
VB303

Връхни нотки: боровинка, ябълка, мандарина, мента.
Сърдечни нотки: виолетки, роза, жасмин, магнолия, лилия, грейпфрут.
Базисни нотки: сандалово дърво, кедър.

Цветно-воден аромат
VB304

Връхни нотки: мандарина, шафран, японска круша, джинджифил, кардамон, черен
пипер.
Сърдечни нотки: чай Масала, цвят на лотос.
Базисни нотки: бял шоколад, индийско дърво, бамбук.

Цветно-алдехиден аромат
VB305

Връхни нотки: нероли, алдехиди, иланг-иланг, бергамот, лимон.
Сърдечни нотки: жасмин, майска роза, лилия, ирис.
Базисни нотки: ванилия, сандалово дърво, портокалово масло, ветивер, пачули,
амбра.

Цветен аромат
VB306

Връхни нотки: цитруси и джинджифил.
Сърдечни нотки: магнолия, орхидея, захарна тръстика, кайсия, жасмин.
Базисни нотки: сандалово дърво, кедър, мускус, ванилия.

Цветно-дървесен аромат
VB307

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
VB308

Връхни нотки: сицилиански лимон, зелена ябълка, цветни нотки.
Сърдечни нотки: жасмин, бамбук, бяла роза.
Базисни нотки: кедрово дърво, амбра, мускус.

Цветно-плодов аромат
VB309

Връхни нотки: нар, юзу, ухание на скреж.
Сърдечни нотки: магнолия, божур, цвят на лотос.
Базисни нотки: амбра, мускус, махагон.

Цветен аромат
VB310

Връхни нотки: сладък портокал, бергамот, мандарина.
Сърдечни нотки: цвят от портокал, жасмин, самбак, гардения.
Базисни нотки: сандалово дърво, амбра, мускус.

Цитрусов аромат
VB311

Връхни нотки: листа от зелен домат и сок от червен портокал.
Сърдечни нотки: водна лилия, орхидея и жълт нарцис
Базисни нотки: бреза и лале

THE LEADER
WOMAN
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

Ориенталски-ванилен аромат
VB312

Връхни нотки: ананас, боровинка, пъпеш и личи
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
VB313

Връхни нотки: боровинка, праскова, мандарина и бергамот
Сърдечни нотки: портокалов цвят, фрезия, тубероза, жасмин
Базисни нотки: ванилия, тонка, амбра и мускус.

ESCADA
Magnetism

LANCOME
Poeme

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Дамски аромати

Цветочен-шипров аромат
VB314

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
VB315

Връхни нотки: лайм, ананас, кокос, ябълка.
Сърдечни нотки: захарна тръстика, банан, захарен памук.
Базисни нотки: мускуси, сандалово дърво, амбра.

Цветен-плодов аромат
VB316

Връхни нотки: лимон и лайм.
Сърдечни нотки: ябълка, ванилия, божур, карамел, внилия.
Базисни нотки: ябълково дърво, бял кедър, мускус.

Цветен аромат
VB317

Връхни нотки: бергамот, звезден анасон.
Сърдечни нотки: роза, божур, кайсия, жасмин.
Базисни нотки: мускус, дървесни нотки, ванилия.

Цветен аромат
VB318

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
VB319

Връхни нотки: листа от касис, грейпфрут, бергамот.
Сърдечни нотки: сладка орхидея, бял кактус.
Базисни нотки: амбра, червен кедър, ванилия

Ориенталски-цветен аромат
VB320

Връхни нотки: портокал, пъпеш, бергамот.
Сърдечни нотки: жасмин, роза, карамелизирани ядки.
Базисни нотки: канела, дървесни нотки.

Цветен аромат
VB321

Връхни нотки: фрезия, личи, божур.
Сърдечни нотки: момина сълза, магнолия, роза.
Базисни нотки: пудрени нотки, кедър, амбра, мускус

Ориенталски-цветен аромат
VB322

Връхни нотки: зелени сокове, гардения.
Сърдечни нотки: жасмин самбак, бадем.
Базисни нотки: дървесни нотки, абсолю от тонка, женско биле.

Цветен-шипров аромат
VB323

Връхни нотки: българска роза, малина, личи, фрезия.
Сърдечни нотки: роза, жасмин, люляк, божур, момина сълза.
Базисни нотки: бял мускус, пачули.

Цветно-воден аромат
VB324

Връхни нотки: циклама, розова вода, пъпеш, фрезия, лотос и роза
Сърдечни нотки: карамфил, лилия, божур и момина сълза
Базисни нотки: екзотични дървесни аромати, тубероза, амбра, сандалово дърво,
амбра, мускус.

Ориенталски-цветен аромат
VB325

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
VB326

Връхни нотки: пасифлора
Сърдечни нотки: жасмин самбак, орхидея
Базисни нотки: ветивер, ванилия

Цветен-плодов аромат
VB327

Връхни нотки: мандарина манго, кумкат
Сърдечни нотки: фрезия, ирис, пасифлора
Базисни нотки: сандалово дърво и кедър.

Цветен-цитрусов аромат
VB328

Връхни нотки: горчив портокал от Африка и сладък италиански портокал
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

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Дамски аромати

Цветен-цитрусов аромат
VB329

Връхни нотки: гуава, круша
Сърдечни нотки: цвете „тиаре”
Базисни нотки: пачули, мед, мускус.

Цветочен аромат
VB330

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
VB331

Връхни нотки: горчив портокал, малини
Сърдечни нотки: жасмин, гардения и портокалов цвят
Базисни нотки: дървесни нотки и ухание на мед.

Ориенталски-дървесен аромат
VB332

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
VB333

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
VB334

Връхни нотки: берганот, портокал, виолетка
Сърдечни нотки: момина сълза, жасмин, бадем
Базисни нотки: санталово дърво, мускус, ванилия

Цветен-дървесен аромат
VB335

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
VB336

Връхни нотки: мандарина, бергамот, личи, праскова
Сърдечни нотки: жасмин, лилия, момина сълза, слива
Базисни нотки: ветивер, амбра, мускус.

Цветен-шипров аромат
VB337

Връхни нотки: портокал, бергамот, роза
Сърдечни нотки: българска роза, жасмин, илнаг-иланг
Базисни нотки: пачули, ветивер, ванилия, бял мускус.

Ориенталски-цветен аромат
VB338

Връхни нотки: бергамот, мандарина, праскова
Сърдечни нотки: роза, жасмин, водна лилия, божур, магнолия
Базисни нотки: сантал, ветивер, ванилия.

Ориенталскo-ванилен аромат
VB339

Връхни нотки: бергамот, мандарина, нар
Сърдечни нотки: ананас, кайсия, праскова
Базисни нотки: пачули, шоколад, карамел, ванилия

Цветен-плодов аромат
VB340

Връхни нотки:магнолия, виолетка
Сърдечни нотки:роза, орхидея, слива, жасмин
Базисни нотки: амарант, мускус, ванилия, червена боровинка

Цветен-дървесен аромат
VB341

Връхни нотки:розов пипер, мандарина, бергамот, кардамон
Сърдечни нотки:ирис, зюмбюл, зелен чай
Базисни нотки:бял мускус, ветивер, кедър.

Цветен аромат
VB342

Връхни нотки:ябълка, люляк, магнолия, момина сълза, палисандрово дърво
Сърдечни нотки:фрезия, роза, жасмин, ирис, праскова, тубероза, индийско орехче,
иланг-иланг.
Базисни нотки: амбра, мускус, сантал, ванилия, кедър.

Ориенталски-цветен аромат
VB343

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

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Дамски аромати

Цветен-плодов аромат
VB344

Връхни нотки:розов грейпфрут, червен портокал, черна боровинка
Сърдечни нотки:жасмин, момина сълза.
Базисни нотки:сива амбра, ванилия, бял мускус, тонка.

Цветен-плодов аромат
VB345

Връхни нотки: звезден анасон
Сърдечни нотки: роза сентифолия, божур
Базисни нотки: роза дамасцена.

Ориенталски-цветочен аромат
VB346

Връхни нотки: праскова, кайсия, ананас, бергамот, люляк.
Сърдечни нотки: роза, ирис, жасмин, хелиотроп, момина сълза, роза
Базисни нотки: сандалово дърво, ванилия, амбра, мускус.

Ориенталско-цветочен аромат
VB347

Връхни нотки: ябълка, мандарина, бергамот, лимон
Сърдечни нотки: жасмин, хиацинт, лилия, палисанрово дърво
Базисни нотки: санталово дърво, кедър, ванилия

Ориенталско-ванилен аромат
VB348

Връхни нотки: дървесни нотки
Сърдечни нотки: мускус, лавданов храст
Базисни нотки:сива амбра, ванилови семена

Цветочно-плодов аромат
VB349

Връхни нотки: розов пипер, череша, бергамот
Сърдечни нотки: фрезия, жасмин, виолетка
Базисни нотки: зрънца тонка, амбра, кедър

Цветочно-дървесно мускусов аромат
VB350

Връхни нотки: лимон, мента, свежи нотки
Сърдечни нотки: цветни нотки, ирис, кимион
Базисни нотки: бензое, амбра, мускус, борова смола

Цветист аромат
VB351

Връхни нотки: мандарина, сладък грах
Сърдечни нотки: гардения, орхидея
Базисни нотки: санталово дърво, ванилия, мускус

Цветочно-дървесен аромат
VB352

Връхни нотки: ябълка, праскова
Сърдечни нотки: портокалов цвят, праскова, жасмин
Базови нотки : канела, ванилия, санталово дърво, маслиново дърво

Плодово-цветочен аромат
VB353

Връхни нотки: листа от сицилиански лимон, зелен люляк
Сърдечни нотки: цвят от Уистерия, листа зелен чай, прасковен цвят, червен божур
Базисни нотки:: бял кедър, мускус, амбра

Цветочно-плодов аромат
VB354

Връхни нотки: ананас, маракуя, бергамот
Сърдечни нотки: фрезия, праскова, божур
Базисни нотки: кедър, амбра, мускус

Цветочно-алдехиден аромат
VB355

Връхни нотки: бял чай, бергамот, маракуя
Сърдечни нотки: алдехиди, тайтянско цвете „Тиаре”, жасмин, водни нотки
Базисни нотки: светло дърво, палисандър, амбра, ром, мускус

Цветочно-дървесно-мускосов аромат
VB356

Връхни нотки: сладък лайм
Сърдечни нотки: фрезия, цвете „Тиаре”
Базисни нотки: кедър, зрънца тонка

Ориенталско-дървесно-мускусов аромат
VB357

Връхни нотки: маракуя, ром
Сърдечни нотки: гардения
Базови нотки: дървесни нотки, ванилия, зрънца тонка, мускус

CACHAREL
Amor Amor
GIVENCHY
Very Irresistible
LANCOME
Tresor
G. SABATINI
Summer
J. P. GAULTIER
Gaultier 2
CARTIER
Delice
BVLGARI
BVL II Eau De Parfum
NINA RICCI
Premier Jour
HUGO BOSS
Boss Orange
LANVIN
Eclat D'Arpege
SALVATORE
Ferragamo
AZZARO
Now
VERSACE
Vanitas
CAROLINA HERRERA
212 VIP

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Мъжки аромати

Цветочно-плодов аромат
VB400

Връхни нотки: лимон, бергамот
Сърдечни нотки: галбан, градински чай
Базисни нотки: кедрово дърво, дъбов мъх

Ориенталски-папратов аромат
VB401

Връхни нотки: бергамот, мандарина, листа на теменуга, босилек.
Сърдечни нотки: кардамон, канела, розов пипер, индийско орехче.
Базисни нотки: сандалово дърво, ветивер, мускус.

THE LEADER
MAN
HUGO BOSS
Boss In Motion

Ориенталски-папратов аромат
VB402

Връхни нотки: артемезия, джинджифил, папирус, лавандула, босилек, петигрен,
бергамот и лимон.
Сърдечни нотки: карамфил, черен пипер, пачули, розов пипер, сандалово дърво,
корен от ирис, жасмин, кедър и здравец.
Базисни нотки: кожа, амбра, тонка, мускус, дъбов мъх, ванилия, меча стъпка, ветивер
и тамян.

GUCCI
Gucci pour Homme

Дървесен цветно-мускусов аромат
VB403

Връхни нотки: лавандула, мандарина, глог, индийско орехче, кедър, бергамот, лайка
и лимон
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
VB404

Връхни нотки: мента, пипер, мандарина, червен портокал.
Сърдечни нотки: канела, абсолю от роза, кардамон
Базисни нотки: амбра, пачули, кожа, бяло дърво.

Ориенталски-дървесен аромат
VB405

Връхни нотки: лавандула, меча стъпка, бергамот, палисандър.
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза, роза и здравец.
Базисни нотки: сандалово дърво, пачули, ванилия и кедър.

Цитрусов-дървесен аромат
VB406

Връхни нотки: лимон, грейпрфут, бергамот, малина
Сърдечни нотки: джинджигил, лавандула
Базисни нотки: ветивер, кедър, сандалово дърво.

Ориенталски-подправъчен аромат
VB407

Връхни нотки: лимон, бергамот
Сърдечни нотки: цвят от маслина, ароматни треви, анасон
Базисни нотки: тонка, тютюн, кожа, гаяково дърво.

Папратов аромат
VB408

Връхни нотки: мандарина, розов пипер, грейпфрут, бергамот, зелени акорди.
Сърдечни нотки: кедър, здравец, анасон
Базисни нотки: пачули, ветивер, хелиотроп, мускус.

Ориенталскo-папратов аромат
VB409

Връхни нотки: сицилиански лимон, абсолю кафе.
Сърдечни нотки: лавандула, кардамон.
Базисни нотки: китайски кедър, индонезийско пачули, опопонакс, амбра

Дървесен цветочно-мускусов аромат
VB410

Връхни нотки: джинджифил, бергамот, лимон, озон
Сърдечни нотки: подправки, бял пипер, листа от теменуга, босилек
Базисни нотки: ветивер, тонка, кедър.

Ориенталски дървесно-подправъчен аромат
VB411

Връхни нотки: грейпфрут, кориандър, босилек
Сърдечни нотки: кардамон, джинджифил, портокалов цвят.
Базисни нотки: кедър, сива амбра, тютюн

Воден ароматичен аромат
VB412

Връхни нотки: нероли, грейпфрут
Сърдечни нотки: розмарин
Базисни нотки: бяло кедрово дърво.

Дървесен цветно-мускусов аромат
VB413

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.

CHRISTIAN DIOR
Fahrengheit

PACO RABANE
One Million
ZINO DAVIDOFF
Zino Davidoff
CHRISTIAN DIOR
Dior Homme Sport
GIORGIO ARMANI
Black Code
HUGO BOSS
Selection
Giorgio Armani
Attitude
YVES SAINT LAURENT
L'Homme
DOLCE&GABBANA
The One
BVLGARI
Aqua pour homme
Marine
FERRE
Ferre for men

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Мъжки аромати

Дървесен-воден аромат
VB414

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
VB415

Връхни нотки:бергамот, кипарис, виолетка
Сърдечни нотки:черен пипер, кожа, тютюн
Базисни нотки: пачули, кедър

Дървесен-цветен аромат
VB416

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
VB417

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
VB418

Връхни нотки:джинджифил и пипер
Сърдечни нотки:черен босилек, градински чай и кедър
Базисни нотки:пачули, бразилска секвоя и кехлибар

Дървесен-подправъчен аромат
VB419

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
VB420

Връхни нотки: бергамот, мандарина, мента, кардамон
Сърдечни нотки: лавандула
Базисни нотки: пачули, амбра, мускус

Дървесен-цветно мускусен аромат
VB421

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
VB422

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
VB423

Връхни нотки: виолетка, бергамот, пипер.
Сърдечни нотки: черен чай, канела, маслиново дръвче.
Базисни нотки: тютюн, мускус, смирна.

Ориенталско-дървесен аромат
VB424

Връхни нотки: мандарина, бергамот, лимон, праскова.
Сърдечни нотки: фрезия, здравец, роза, жасмин
Базисни нотки: бензое, тонка, сантал, ванилия.

Папратов аромат
VB425

Връхни нотки:розов грейпфрут, анасон.
Сърдечни нотки:лавандула, хелиотроп, малина.
Базисни нотки:дървесни нотки.

Дървесен-цветно мускусен аромат
VB426

Връхни нотки:здравец, лавандула, бергамот
Сърдечни нотки:конкрет от ирис, какао, амбра
Базисни нотки:ветивер, пачули, кожа.

Ориенталско-дървесен аромат
VB427

Връхни нотки:свежи нотки
Сърдечни нотки:портокалов цвят, ветивер, подправки.
Базисни нотки:пачули, ванилия.

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
DIESEL
Fuel for Life him
CHRISTIAN DIOR
Dior Homme
CHRISTIAN DIOR
Fahrenheit 32

Код

Описание на парфюма

Парфюмът е
вдъхновен от

Мъжки аромати

Дървесен-подправъчен аромат
VB428

Връхни нотки:мандарина, лимон, бергамот, листа от мате, черен пипер.
Сърдечни нотки:сусам, черен пипер, бахар.
Базисни нотки кедър, ветивер, бял мускус.

Ориенталско-дървесен аромат
VB429

Връхни нотки: горчив портокал, листа от канела, кориандър
Сърдечни нотки: шафран, детелина, дървесни нотки, пачули
Базисни нотки:амбра, бензое, дъбов мъх

Ориенталски аромат
VB430

Връхни нотки: грейпфрут, пипер
Сърдечни нотки: лавандула, копър, кардамон, кресон
Базисни нотки:пачули, ванилия

Дървесно-папратов аромат
VB431

Връхни нотки: лимон, портокал, грейпфрут, розов пипер, мента, бразилско орехче
Сърдечни нотки: кедър, ветивер, джинджифил, жасмин
Базисни нотки: пачули, санталово дърво, арабска гума, тамян

Дървесно-подправъчен аромат
VB432

Връхни нотки: метални нотки, карбамон, розов оксид
Сърдечни нотки: чай, виолетка, зелени нотки, дървесни нотки
Базисни нотки: бяла кожа, лишеи, дървесни нотки, амбра

Ориенталски аромат
VB433

Връхни нотки: бергамот, джоджън
Сърдечни нотки: мента, озонови нотки
Базисни нотки: пачули, кашмирово дърво, ванилия, „Cistus Labdaniferus”

Дървесно-папратов аромат
VB435

Връхни нотки: лавандула, лимон
Базови нотки: цвят от африкански портокал
Сърдечни нотки: пачули, кедър

Подправъчно-дървесен аромат
VB436

Връхни нотки: ябълка, кориандър
Базови нотки: тамян, пипер
Сърдечни нотки: ванилия, дърво „бубинга”

Цитрусово-дървеснен аромат
VB437

DAVIDOFF
Champion
Z. DAVIDOFF
Silver Shadow
CHANEL
Blue
AZZARO
Now Men
T. MUGLER
A* Men Pure Coffee

Връхни нотки: кафе
Сърдечни нотки: пачиули, мускус,
Базисни нотки: ветивер, кедър

Ароматно-папратов аромат
VB434

DAVIDOFF
Adventure

Връхни нотки: лимон, мандарина, мента, ананас
Базови нотки: мента
Сърдечни нотки: ветивер, джинджифил, амбра

За контакти:

www.green-master.eu

CARTIER
Roadster
GUCCI
Guilty for men
HUGO BOSS
Boss Orange pour
homme
ARMANI
Armani Code Sport

