
DREAMY SUMMER NIGHTS 

- Zasněné letní noci 

Uvolňující směs vanilkového lusku, heliotropu a dřevitých podtónů rozkvétá do 

jemného kouzla teplé letní noci. Zasněná svěže orientální vůně. Vrchol: 

pomeranč, vanilkový cukr, srdce: heliotrop, vanilková orchidej, základ: 

vanilkový lusk, ambra a cedrové dřevo. Vhodná i pro muže. 

 

FLOWERS IN THE SUN CLASSIC 

- Květiny na slunci 

Zářivá vůně sladkých květin, krásná jako procházka zahradou, zalitou sluncem. 

Unikátní květinová kompozice. Vrchol: citrón a pomeranč, srdce: kvetoucí 

azalka, poupata růží a růžové lekníny, základ: svěží sladké pižmo. 

 

PASSION FRUIT MARTINI 

- Tropický koktejl s Martini 

Posaďte se, uvolněte a vdechněte tropickou vůni marakuji, manga a šťavnatého 

pomeranče. Je jako dlouhé potáhnutí brčkem z koktejlu na prosluněné pláži. 

Vrchol: šťavnatý ananas, tropické mango, pomeranč, srdce: broskev, základ: 

pižmo. 

 



SUNSET BREEZE CLASSIC 

- Vánek při západu slunce 

Projděte se večer po pláži a vnímejte jemnou vůni tropického ovoce, která se 

houpe po vlnách vánku, jako slunce po mořské hladině. Překrásná letní vůně, 

lehká a originální. Vrcholů: tropický ananas, broskev, mango, srdce: hruškový 

květ, základ: pižmo. 

 

 

EBONY & OAK 

- Eben a dub 

Dřevitá vůně dubu, borovice a ebenu vytváří luxusní dřevitou kompozici s 

jemným dotekem eukalyptu a pačuli. Vrchol: borovice, eukalyptus, srdce: eben, 

levandule, základ: dub, cedrové dřevo a pačuli. Dokonalá pánská dřevitá 

kompozice voní jako luxusní pracovna ze starých časů, obložená dřevem. 

 

 

AUTUMN NIGHT 

- Podzimní noc 

Podzimní večery se vší nádhernou nostalgií a pocity melancholie. Vůně vlhké 
země a svěžího vzduchu se mísí s jemnou stopou levandule a dřevitých tónů. 
Vrchol: bergamot, grep, pepřovník, srdce: levandule, javorový list, základ: 
vetiver a dub. Luxusní a elegantní, spíše pánská svěží vůně. 

 

 

 

 



RHURBARB CRUMBLE 

- Rebarborový crumble 

Vytažené rovnou z trouby. Horká sladká lahůdka ze šťavnaté rebarbory, 

hnědého cukru a vanilky, posypané drobenkou. Vrchol: jablko, rebarbora, 

srdce: malina, základ: hnědý cukr a vanilka. Autentická vůně teplého ovoce, při 

které se vám seběhnou sliny. 

 

HONEY CLEMENTINE 

- Klementinka s medem 

Sladké citrusové potěšení, klementinka politá medem. Vrchol: pomerančová 

kůra, srdce: klementinka, základ med. Zářivá medová vůně s pomerančovými 

tóny. Konejší a zvedne náladu. 


