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PRZETESTUJ PERFUMY

O NAS

CO JEST DLA NAS WAŻNE

ZAUFANIE        PROFESJONALIZM        EDUKACJA        PASJA    

Cześć, tu Ilona i  Damian :)

Jesteśmy parą, która pasję do zapachów zmieniła

w biznes, który prowadzimy z powodzeniem od

kilku lat.  Firma powstała dzięki połączeniu

sześcioletniego doświadczenia Damiana

zdobytego w dużej f irmie kosmetycznej oraz mojej

pasji  do kosmetyków.  

Pragniemy umożliwić naszym
klientom dostęp do kilku tysięcy

oryginalnych zapachów w jednym
miejscu 

i możliwość przetestowania ich za
niewielką cenę

KIM JESTEŚMY

CO CI UMOŻLIWIAMY

NASZA MISJA

CO CI GWARANTUJEMY

S Z Y B K A
W Y S Y Ł K A

1 0 0 %
O R Y G I N A L N E

P E R F U M Y

N O W O Ś C I
Z A P A C H O W E  

P R O G R A M
L O J A L N O Ś C I O W Y

P O M O C  W  D O B O R Z E
Z A P A C H Ó W

PRZETESTOWANIE WIELU
ORYGINALNYCH ZAPACHÓW 

 BEZ WYDAWANIA
ZNACZNYCH KWOT

PORĘCZNA WIELKOŚĆ FIOLEK
SPRAWIA, ŻE ZAWSZE MOŻESZ

MIEĆ JE PRZY SOBIE

ODPOWIEDNI DOBÓR
ZAPACHU DO PORY ROKU,

OKAZJI, STYLU ŻYCIA



PRZETESTUJ PERFUMY

PRZYDATNE
INFORMACJE
PIRAMIDA ZAPACHOWA

RODZAJE PERFUM W ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA OLEJKÓW
ETERYCZNYCH

NUTY GŁOWY 

NUTY SERCA

NUTY BAZY 

Są wizytówką zapachu - pojawiaja się zaraz po rozpyleniu perfum, są
intensywne, szybko się ulatniają ( do 20 min). Dzięki nim

decydujemy najczęściej o wyborze zapachu.

Nadają charakter kompozycji, pojawiają się po okolo 20
minutach, są mniej intensywne - utrzymują się do około 2-3

godzin. 

Są tłem zapachu odpowiedzialnym za trwałość,
utrzymują się nawet od kilku do kilkunastu godzin.

ZAPACH
UTRZYMUJE SIĘ 

DO 3 GODZIN

ZAPACH
UTRZYMUJE SIĘ 

DO 8 GODZIN

Woda 
kolońska (EDC)

3-5%

Woda 
toaletowa (EDT)

4-8%

Woda 
perfumowana (EDP)

8-15%

Perfumy 
(PARFUM)

15-30%
 



PRZETESTUJ PERFUMY

PRZYDATNE
INFORMACJE
GŁÓWNE AKORDY 

PRZYCISK INTERAKTYWNY

FIOLKI, W KTÓRYCH  WYSYŁAMY ZAMÓWIENIA 

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

Przycisk, który po naciśnięciu automatycznie
przekierowuje na naszą stronę internetową do
konkretnego produktu. 

GŁÓWNE
AKORDY

Najbardziej wyczuwalne akordy/nuty
 w zapachu. 

2 ml  (około 25 psiknięć)
4 ml (około 58 psiknięć)
5 ml (około 70 psiknięć)

10 ml (około 140 psiknięć)

Do wyboru posiadamy  fiolki o pojemnościach:

 
Każda fiolka opisana jest etykietą z nazwą

danego zapachu !

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/643-calvin-klein-eternity-moment-edp.html


GUERLAIN INSOLENCE EDT

JO MALONE MYRRH & TONKA COLOGNE

INTENSE EDP

PACO RABANNE XS PURE FOR HER EDP

TOM FORD BLACK ORCHID EDP

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM EDP

YVES SAINT LAURENT LIBRE INTENSE

EDP

Bestsellery zimowe dla
kobiet



GUERLAIN INSOLENCE EDT

NUTY GŁOWY:
Malina, Czerwone jagody, Bergamotka i Cytryna

NUTY SERCA:
Fiołek, Róża i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Irys, Fasolka tonka, Żywice, Drzewo

sandałowe i Piżmo

2017
fiołkowy
pudrowy
irysowy

owocowy

do użytku
codziennego,
jesień,zima

 

19 ZŁ

Guerla in Insolence to kwiatowo -  owocowe perfumy stworzone przez Maurice Roucel  

i  Sy lvaine Delacourte wydane w 2017 roku.  Zapach ten ma charakter f io łkowo-pudrowy 

i  są idealne zarówno na dzień,  jak i  na wieczór.  Insolence Eau de Toi lette na wstępie

rozbrzmiewa nutami s łodkich mal in i  cytrusowej  bergamotki .  Następnie na pierwszy

plan wychodzi  pudrowy f io łek wraz ze zmysłową różą.  Spójną harmoni jną całość

kompozycj i  zapachowej  uzupełnia piżmo,  drzewo sandałowe i  łagodna fasolka tonka,

tworząc c iepłe oraz zmysłowe zakończenie.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-guerlain/788-guerlain-insolence-edt.html


JO MALONE MYRRH & TONKA
COLOGNE INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda

NUTY SERCA:
Mirra

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Wanilia i Migdał

2016
waniliowy
ambrowy

słodki
aromatyczny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

25 ZŁ

W 2016 roku marka Jo Malone London wydała swoją nową kompozycję Myrrh & Tonka

Cologne Intense,  której  twórcą była Mathi lde Bi jaoui .  To or ientalne perfumy dla kobiet  

i  mężczyzn.

Otwarcie zapachu jest  lekko s łodkie ,  w którym ciepły  aromat tonki  wraz z  wani l ią

idealnie ze sobą współgrają .  Do te j  pary dołącza mirra ,  dz ięki  której  wszystko stapia

s ię 

w hipnotyczną jedność.  Wyczuwalne są również nuty migdałów oraz lawendy.  Całość

tworzy wyjątkową projekcję ,  która skradnie nie jedno serce.  

Zapach dedykowany raczej  na chłodniejsze jes ienno-z imowe dni .  Zaletą perfum marki

Jo Malone jest  to ,  że można łączyć je  ze sobą,  uzyskując nowy,  oryginalny zapach.  Te

subtelne,  a  zarazem wyjatkowe i  n iepowtarzalne zestawienie nut oczarowało już wiele

osób,  sprawdź,  czy i  Ty oszale jesz na ich punkcie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1436-jo-malone-myrrh-tonka-cologne-intense-edp.html


PACO RABANNE XS PURE 
FOR HER EDP

NUTY ZAPACHOWE:
Ylang-ylang, wanilia, popcorn, ambrette
(piżmo ambrowe), drzewo sandałowe, kwiat
pomarańczy, brzoskwinia, drzewo
bursztynowe, białe piżmo, kokos

2018
waniliowy

słodki
drzewny

kokosowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

19 ZŁ

 Paco Rabanne Pure Xs to prowokująca kwiatowo – or ientalna kompozycja stworzona

przez Quent ina Bischa.  Myślą przewodnią do powstania tego zapachu było

zobrazowanie zmysłowości ,  h ipnotyzującego seksapi lu oraz nieposkromionej

namiętności .  Pure XS odbierane są jako perfumy wyjątkowo uwodzic ie lsk ie ,

pociągające,  wysubl imowane oraz emanujące kobiecością .  Wyczuwamy tu wyraziste ,  a le

idealnie ze sobą współpracujące nuty y lang y lang,  kokosu,  wani l i i ,  popcornu oraz

kwiatu pomarańczy.  Paco Rabanne Pure Xs chwi le ,  po użyciu jest  bardzo mocno

wyczuwalny,  d latego należy uważać z  i lośc ią apl ikowanego zapachu,  z  czasem

łagodnieje i  robi  s ię bl iskoskórny.   Na początku jest  s łodko z wyczuwalnymi nutami

brzoskwini ,  następnie wyczuwamy lekko maślany,  prażony i  s łony popcorn.  Końcówka

zapachu sta je s ię coraz bardzie j  wani l iowa z nutami drzewnymi ,  bardzo c iepła ,

przy jemna,  a jednocześnie wciąż s łodka.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-paco-rabanne/1209-paco-rabanne-xs-pure-for-her-edp-3349668545636.html


TOM FORD BLACK ORCHID EDP

NUTY GŁOWY:
Trufla, Gardenia, Czarna porzeczka, Ylang-ylang,

Jaśmin, Bergamotka, Mandarynka i Cytryna Amalfi

NUTY SERCA:
Orchidea, Przyprawy, Gardenia, Nuty
owocowe, Ylang-ylang, Jaśmin i Lotos

NUTY BAZY:
Meksykańska czekolada, Paczula, Wanilia, Kadzidło,

Bursztyn, Drzewo sandałowe, Wetyweria i Białe
piżmo

2006
korzenny
ziemisty
drzewny

słodki

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

25 ZŁ

Woda perfumowana Black Orchid to intensywna i  kwiatowa mieszanka c iepłych,

otula jących akordów. Zapach bawi  s ię kontrastem w sposób nowoczesny 

i  ponadczasowy,  a  jednocześnie wybitnie wyróżnia jący s ię oraz jedyny w swoim

rodzaju.  Wyczuwamy tu bardzo korzenne t ło ,  w którym mieszanka przypraw,  kwiatów 

i  owoców otula czarną orchideę wyjątkowym ciepłem. Woda perfumowana Black Orchid

przyciąga uwagę wręcz zmysłowymi i  narkotycznymi aromatami czarnej  truf l i ,  y lang

ylang,  świeżej  bergamotki ,  s łodkie j  ś l iwki ,  czy drzewnej  paczul i ,  które podkreśla ją moc

wyraf inowanej  i  e leganckie j  czarnej  orchidei .  Zapach jest  mocny,  intensywny,  wyraźny,

wręcz z iemisty ,  a  jednocześnie zawiera wiele s łodkich sk ładników,  które są idealnie

skomponowane i  wyważone.   

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-guerlain/788-guerlain-insolence-edt.html


YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM
EDP

NUTY GŁOWY:
Gruszka, Różowy pieprz i Kwiat pomarańczy

NUTY SERCA:
Kawa, Jaśmin, Gorzki migdał i

Lukrecja

NUTY BAZY:
Wanilia, Paczula, Cedr i Drzewo

kaszmirowe

2014
waniliowy
kawowy

słodki
korzenny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

19 ZŁ

Yves Saint  Laurent Black Opium to przyprawowe perfumy o niepowtarzalnym aromacie.

Black Opium to czarny koń ze sta jni  Yves Saint  Laurent ,  pełny energi i ,  uwodzic ie lsk i  

i  bezkompromisowy.  Stanowi ucie leśnienie wolności ,  idealnie dotrzyma kroku pewnej

s iebie kobiecie ,  która chce od życ ia jak najwięcej .  Zapach łączy c iepłe nuty wani l iowo-

kawowe z nutami owocowymi podsyconymi przez przyprawowy koniec,  dając poczucie

luksusu i  wzmagając indywidual izm. 

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/858-yves-saint-laurent-black-opium-edp-3365440787971.html


YVES SAINT LAURENT LIBRE INTENSE
EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Lawenda, Kwiat tunezyjskiej

pomarańczy, Jaśmin wielkolistny i
Orchidea

NUTY BAZY:
Madagaskarska wanilia, Fasolka tonka,

Ambra i Wetyweria

2020
waniliowy
kwiatowy

słodki
lawendowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

21 ZŁ

Yves Saint  Laurent L ibre Intense to woda perfumowana dla kobiet ,  która pojawi ła  s ię

na rynku w 2020 r .  Twórcami perfum są mistrzowie perfumiarstwa – Anne F l ipo oraz

Carlos Benaim. 

Nuta g łowy kompozycj i  Yves Saint  Laurent L ibre Intense zbudowana jest  z  cytrusowych

akordów mandarynki  i  bergamotki  w towarzystwie kojącej  lawendy.  W sercu zapachu

znajduje s ię kolorowy bukiet ,  z łożony z  bia łych kwiatów tunezyjsk ie j  pomarańczy 

i  jaśminu,  różowej  orchidei  oraz f io letowej  lawendy.  Bazę Yves Saint  Laurent L ibre

Intense tworzy c iepła wani l ia  z  Madagaskaru,  zmysłowa fasola tonka,  drogocenna

ambra i  wetyweria .

Komu marka Yves Saint  Laurent dedykuje intensywną wersję zapachu Libre? Perfumy 

o aromacie or ientalno-fougere stworzone są dla kobiet ,  które wierzą w s i łę  swojej

intuic j i  i  k ierują s ię nią na co dzień.

 

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1590-yves-saint-laurent-libre-intense-edp.html


Słodkie zapachy jesienno-
zimowe dla kobiet

ARIANA GRANDE CLOUD EDP

ARIANA GRANDE R.E.M. EDP

AZZARO WANTED GIRL BY NIGHT EDP

GIVENCHY PLAY INTENSE FOR HER EDP

LANCOME LA VIE EST BELLE EDP

THIERRY MUGLER ANGEL EDP

TOM FORD NOIR POUR FEMME EDP



ARIANA GRANDE CLOUD EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Gruszka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Bita śmietana, Pralina, Kokos i

Orchidea waniliowa

NUTY BAZY:
Piżmo i Nuty drzewne

2018
słodki

laktonowy
waniliowy
kokosowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Woda perfumowana Ar iana Grande Cloud to kompozycja kwiatowo-owocowo-gourmand

dla kobiet ,  stworzona przez Clementa Gavarry ’ego w 2018 r .  

Czy pokochasz zapach Ar iana Grande Cloud? Woda perfumowana powinna zostać

wypróbowana przed zakupem pełnowymiarowego produktu,  ponieważ na każdej

osobie,  nuty zapachowe pachną inaczej .  

Czym pachnie ta niebiańska woda perfumowana? W nucie g łowy wybrzmiewają akordy

soczystej  gruszki ,  c ierpkie j  bergamotki  oraz kojącej  lawendy.  Sercem zapachu jest

przepyszny deser ,  który sk łada s ię z  pral in i  kokosów pod pianką z  bi te j  śmietany,

ozdobiony kwiatem wani l iowej  orchidei .  Bazę tworzą akordy drzewne otulone

zmysłowym piżmem.

Zapach Ar iana Grande Cloud osłodzi  Ci  każdy dzień i  wieczór.  Pokochają go kobiety

romantyczne,  które uwielbia ją s łodką lekkość perfum. Pozwól  sobie marzyć i  otul  s ię

pachnącą chmurką od Ar iany Grande.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1518-ariana-grande-cloud-edp.html


ARIANA GRANDE R.E.M. EDP

NUTY GŁOWY:
Zefir, Karmel, Sól, Figa i Pigwa

NUTY SERCA:
Lawenda i Kwiat gruszy

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Piżmo i Drzewo

sandałowe

2020
słodki

pudrowy
owocowy

lawendowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

17 ZŁ

Zapach Ar iana Grande R.E.M.  został  wydany w 2020 roku i  jest  to kompozycja

or ientalno-wani l iowa,  mająca za zadanie wprowadzić  kobietę w pozytywny nastrój .

W akordach głowy mieszają s ię owoce pigwy i  f ig i ,  które są połączone karmelową

słodyczą.  Nuty serca tworzą lawenda z kwiatem gruszy ,  które harmonizują całość ,

nadając lekkości .  Dopełnia jącą bazą w te j  kompozycj i  jest  drzewo sandałowe z piżmem 

i  fasolką tonka.

Ar iana Grande R.E.M.  jest  zapachem z rodziny s łodkich,  a  jednocześnie jest  lekki ,

kobiecy oraz otula jący ,  a  harmonia aromatów wręcz dzia ła uspakaja jąco.  Idealnie

nadaje s ię na chłodniejsze dni .  Są to perfumy warte przetestowania ,  próbka 2 ml  tego

zapachu wystarczy Ci  na około 25 psiknięć ,  dz ięki  którym na pewno zdecydujesz ,  czy

Ar iana Grande R.E.M.  zdobyła Twoje serce.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1594-ariana-grande-rem-edp.html


AZZARO WANTED GIRL 
BY NIGHT EDP

NUTY GŁOWY:
Bita śmietana i Rum

NUTY SERCA:
Cereus "królowa nocy"

NUTY BAZY:
Paczula

2021
słodki

kwiatowy
rumowy

waniliowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Zmysłowy,  pełen s łodyczy ,  budzący pożądanie zapach Azzaro Wanted Gir l  By Night to

nowa zachwycająca kompozycja idealna na chłodniejsze dni .  Ta wieczorowa i  szykowna

woń jest  utkana z niecodziennych nut zapachowych,  pobudzających zmysły .  Po nową

propozycję od Azzaro powinna s ięgnąć każda kobieta pragnąca błyszczeć w świet le

gwiazd oraz przyćmiewać swoim urokiem otoczenie.  Kompozycja nietuzinkowa,

pasująca do seksownej  kreacj i  i  mocnego maki jażu.  S łodki  i  egzotyczny zapach Azzaro

Wanted Gir l  By Night to eksplozja niezapomnianych przeżyć,  do których chce s ię

wracać każdej  nocy.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-azzaro/1689-azzaro-wanted-girl-by-night-edp.html


GIVENCHY PLAY INTENSE 
FOR HER EDP

NUTY GŁOWY:
Różowy pieprz, Brzoskwinia i Kwiat pomarańczy

NUTY SERCA:
Orchidea, Gardenia tahitańska,

Magnolia i Amyris

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Benzoes, Paczula i

Drzewo sandałowe

2010
słodki

drzewny
korzenny
ambrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

28 ZŁ

Perfumy Givenchy Play Intense For Her to zapach damski  z  2010 roku.  Jeś l i  lubisz

kwiatowo – or ientalne kompozycje ,  ta  na pewno przypadnie Ci  do gustu.  

W pierwszej  chwi l i  po użyciu perfum poczujesz aromat kwiatu pomarańczy,  brzoskwini  

i  różowego pieprzu.  Następnie otoczą Cię wyjątkowe akordy magnol i i ,  gardeni i  z  Tahit i

oraz orchidei  z  sandałowcem typu amyris .  Na koniec paczula zatańczy z  drzewem

sandałowym i  fasolą Tonka.

Perfumy Givenchy Play Intense For Her dedykowane są nowoczesnym kobietom. Tym,

które swój  wyjątkowy urok pragną podkreśl ić  zmysłowym zapachem kwiatów 

i  or ientalnych przypraw.

Próbka perfum Givenchy Play Intense For Her pozwol i  C i  w pełni  poznać nuty

zapachowe i  ich rozkwit  w zetknięciu z  Twoją skórą.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/708-givenchy-play-intense-for-her-edp.html


LANCOME LA VIE EST BELLE EDP

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka i Gruszka

NUTY SERCA:
Irys, Jaśmin i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Pralina, Wanilia, Paczula i Fasolka tonka

2012
słodki

waniliowy
owocowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Życie jest  p iękne,  szczególnie ,  wtedy gdy możemy doświadczyć go w pełnych formach               

i  przejawach.  Zapach od Lancome La v ie est  Bel le  są idealnym uzmysłowieniem tej

doskonale znanej  wszystk im dewizy.

Zapach ten łączy w sobie s łodkie nuty kwiatowe z ostrzejszymi akcentami piżma.  Tak

jak w życ iu nie ma żadnych przypadków i  n iedomówień,  tak i  w przypadku t  perfum

wszystk ie nuty zapachowe,  wraz z  sercem  perfekcyjnie s ię ze sobą łączą,  tworząc

unikalny zapach.

Perfumy Lancome stworzone zostały  dla kobiet  s i lnych,  dążących do real izacj i  swych

celów dokładnie tak ,  jak sobie to zaplanowały .  Jednocześnie ,  jest  to zapach dla

wszystk ich Pań,  które dumnie eksponują swoją kobiecość i  są dumne z tego,  k im są.

Choć mają świadomość tego,  że życ ie jest  n ieprzewidywalne,  to zdecydowanie wierzą w

to,  iż  jest  p iękne.

Zamów już dziś  perfumy Lancome La v ie est  bel le .  Poczuj  s ię jeszcze s i ln ie jsza,  

 kobieca i  pewna s iebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/375-lancome-la-vie-est-belle-edp-3605532612836.html


THIERRY MUGLER ANGEL EDP
NUTY GŁOWY:

Wata cukrowa, Kokos, Liść czarnej porzeczki, Melon, Jaśmin,
Bergamotka, Ananas i Mandarynka

NUTY SERCA:
Miód, Czerwone jagody, Jeżyna, Śliwka, Morela,
Brzoskwinia, Jaśmin, Orchidea, Kminek, Gałka

muszkatołowa, Róża i Konwalia

NUTY BAZY:
Paczula, Czekolada, Karmel, Wanilia, Fasolka tonka,

Bursztyn, Piżmo i Drzewo sandałowe

1992
słodki

paczulowy
korzenny
owocowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Woda perfumowana Thierry Mugler Angel  to zapach stworzony dla kobiet  o anie lsk ie j

urodzie i  d iabelsk im charakterze.  Wyraź s iebie i  podkreśl  swoją osobowość tym

wyjątkowym zapachem. Wyrazisty ,  n iebanalny i  n iezwykle oryginalny ,  tak i  właśnie jest

Mugler Angel .

To intensywnie s łodki  zapach o aromacie czekolady,  karmelu i  miodu.  Ponadto woda

perfumowana Angel  zawiera w sobie nuty truskawki ,  kokosu,  bergamotki ,  wani l i i ,

p iżma,  drzewa sandałowego,  jaśminu,  konwal i i ,  róży oraz orchidei .  Całość została

podkreślona odrobiną egzotycznej  paczul i .  Perfumy te idealnie sprawdzą s ię na

wieczór i  chłodne jes ienno-z imowe dni .  

Zapach pasuje do kobiet ,  które lubią pozostawać w centrum uwagi .  To zniewalający 

i  ekscentryczny zapach,  który pokochasz od razu.  W wyraf inowany sposób odkry je twą

zalotną stronę kobiecej  osobowości .  Postaw na niebanalne połączenie kuszących

aromatów i  otul  s ię zmysłową wonią.  Mugler Angel  to ponadczasowa kreacja

zapachowa,  która nigdy nie wyjdzie z  mody.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1147-thierry-mugler-angel-edp-3439600200126.html


TOM FORD NOIR POUR FEMME EDP

NUTY GŁOWY:
Imbir, Gorzka pomarańcza, Mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Kulfi, Róża, Kwiat pomarańczy i Jaśmin

NUTY BAZY:
Wanilia, Bursztyn, Drzewo sandałowe i Mastyks

2015
słodki

waniliowy
ambrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

22 ZŁ

Twórczynią kompozycj i  zapachowej  jest  Sonia Constant .  Niezwykłe połączenie akordów

zapachowych 

w wodzie perfumowanej  Tom Ford Noir  Pour Femme odzwierc iedla zmysłowość                 

i  ta jemniczość kobiecego charakteru.  Wyraźne nuty zapachowe takie jak kwiat

pomarańczy i  drzewo sandałowe podkreśla ją kobiece piękno.  Róża oraz mandarynka

tworzą harmoni jn ie połączenie ,  któremu trudno s ię oprzeć.  Serce  kompozycj i  Tom

Ford Noir  wzbogacone zostało del ikatnym jaśminem, kwiatem pomarańczy oraz kul f i .

Wyraźnie wyczuwalna jest  nuta otula jącej  wani l i i ,   aromatycznego mastyksu oraz

drzewa sandałowego.Tom Ford Noir  Pour Femme to intensywny zapach dla pewnych

siebie kobiet .  E legancka,  rozpala jąca zmysły  woda Noir  Pour Femme jest  zamkniętą we

f lakonie kobiecością .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1420-tom-ford-noir-pour-femme-edp-0888066034623.html


Nasze propozycje zapachów
jesienno-zimowe dla kobiet

CALVIN KLEIN EUPHORIA INTENSE EDP

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL SUPREME

EDP

EISENBERG J'OSE EDP

ELIE SAAB LE PARFUM EDP

GIORGIO ARMANI MY WAY INTENSE EDP

GIVENCHY L'INTERDIT INTENSE EDP

LANCOME LA NUIT TRESOR A LA FOLIE

EDP



CALVIN KLEIN EUPHORIA INTENSE
EDP

NUTY GŁOWY:
Porzeczka

NUTY SERCA:
Orchidea

NUTY BAZY:
Paczula

2021
paczulowy
drzewny
owocowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

16 ZŁ

Calv in Kle in Euphoria Intense to intensywniejsza,  bardzie j  prowakacyjna odmiana

kultowego zapachu Euphoria z  wyraźnie zaznaczonymi nutami paczul i ,  owocowymi oraz

drzewnymi.

Woda perfumowana Euphoria Intense to szyprowa kompozycja zapachowa z mocno

podkreślonymi soczystymi owocowymi akordami ,  które nadają całości  kompozycj i

n iewiarygodnej  energi i .  Jest  to zapach wyjątkowo kobiecy ,  g łęboki ,  zmysłowy z c iepłymi

i  otula jącymi drzewnymi oraz korzennymi aromatami ,  które przełamane są lekko

dosłodzonymi ,  kwaskowymi nutami.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-calvin-klein/1701-calvin-klein-euphoria-intense-edp.html


CAROLINA HERRERA GOOD GIRL
SUPREME EDP

NUTY GŁOWY:
Leśne owoce i Egipski jaśmin

NUTY SERCA:
Fasolka tonka i Tuberoza

NUTY BAZY:
Wetyweria

2020
kwiatowy
waniliowy
drzewny
owocowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

22 ZŁ

Carol ina Herrera Good Gir l  Supreme to woda perfumowana autorstwa Louise Turner.

Dla kogo jest  ta kompozycja? Perfumy o or ientalno-kwiatowym zapachu pokochają

kobiety ,  które mają s i łę ,  by przełamać stereotyp grzecznej  dz iewczynki  i  być sobą.  

Zapach ten cechuje niewielka i lość akordów w bardzo intensywnym wydaniu.  Czym

pachnie ta wersja Good Gir l?  Perfumy po naniesieniu na skórę wybrzmiewają akordami

leśnych owoców i  odurzającego egipskiego jaśminu.  Narkotyczna tuberoza i  zmysłowa

fasola tonka tworzą serce kompozycj i .  Perfumy wygasza c iepły ,  drzewny akord

wetyweri i .

Perfumy Good Gir l  Supreme to zapach dla pewnych s iebie kobiet  o s i lnym charakterze.

Czy ta kompozycja jest  także dla Ciebie? Przetestuj  perfumy Good Gir l  Supreme                 

i  przekonaj  s ię sama!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-carolina-herrera/1589-carolina-herrera-good-girl-supreme-edp.html


EISENBERG J'OSE EDP

NUTY GŁOWY:
Mięta, Cytryna Amalfi, Jaśmin i

Bergamotka

NUTY SERCA:
Lawenda, Kawa i Dzięgiel

NUTY BAZY:
Bursztyn, Drzewo sandałowe, Paczula, Piżmo,

Wanilia, Fasolka tonka i Mech

2010
drzewny

aromatyczny
lawendowy
korzenny

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

26 ZŁ

Woda perfumowana od jose eisenberg to kompozycja specja l istycznie dobranych nut

aromatów,  która sprawi ,  że poczujesz s ię zrelaksowany i  pewny a twoje pierwsze

wrażenie nie pozwol i  odciągnąć od s iebie zmysłów węchu.  

Intensywny i  n iezwykle charakterystyczny aromat drzewa sandałowego odzwierc iedla

s łodki  eteryczny zapach z lekkimi  nutami drewna.  Cechuje s ię również trwałością

oraz czynnikami mającymi na celu pozytywnie wpłynąć na umysł .

Lekki ,  owocowy aromat cytryny amalf i  to cytrusowa i  orzeźwiająca woń,

charakteryzująca s ię nutą świeżości .  

Zastosowane składnik i  sprawiają ,  iż  woda perfumowana jose eisenberg to połączenie

odwagi ,  schludności  oraz estetyk i .

Perfumy eisenberg to francuska marka,  której  uosobieniem są wyjątkowe,

najbardzie j  kreatywne oraz naj lepsze perfumy na świecie.  Woda perfumowana                 

w wersj i  damskiej ,  jak i  męskie j ,  c ieszy s ię bardzo pozytywnymi opiniami kupujących.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-eisenberg/599-eisenberg-j-ose-edp-3259550501063.html


ELIE SAAB LE PARFUM EDP

NUTY GŁOWY:
Kwiat afrykańskiej

pomarańczy

NUTY SERCA:
Jaśmin

NUTY BAZY:
Biały miód, Paczula, Róża i Cedr Virginia

2010
kwiatowy
miodowy

słodki
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

17 ZŁ

Zapach El ie  Saab Le Parfum to or ientalno-kwiatowe perfumy dla kobiet .  Główne

akordy,  które są wyczuwalne to kompozycja z  bia łych kwiatów,  czy l i  jaśminu i  kwiatu

pomarańczy.  Są one idealnie wyważone,  wyraziste oraz pełne c iepła.  Pomimo iż                

w sk ładzie zawierają miód,  n ie jest  to przesłodzona kompozycja ,  a  równowagę

zachowuje g łównie dzięki  ostrej ,  a  zarazem wytrawnej  i  chłodnej  paczul i .  Le Parfum

łączy w sobie wyraźne nuty kwiatów z nutami drzewa w sposób spójny i  harmoni jny.

Kompozycja perfum jest  u l trakobieca,  zmysłowa,  wyraf inowana,  a  sam zapach należy

do mocnych,  g łębokich oraz z  wyrazistą projekcją .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1148-elie-saab-le-parfum-edp.html


GIORGIO ARMANI MY WAY INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Kwiat pomarańczy i Gorzka pomarańcza

NUTY SERCA:
Indyjska tuberoza i Tuberoza

NUTY BAZY:
Madagaskarska wanilia i Drzewo sandałowe

2021
kwiatowy

tuberozowy
cytrusowy
waniliowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

25 ZŁ

Woda perfumowana Giorgio Armani  My Way Intense EDP to zniewalająca kompozycja

dla kobiet .  

Jest  to woda perfumowana o or ientalno-kwiatowych nutach,  tworzących mocną,               

a  jednocześnie harmoni jną całość.  Perfumy Armani  przypadną do gustu kobietom

odważnym i  pewnym siebie.  My Way Intense szczególnie dobrze sprawdzi  s ię na

specja lne okazje oraz wieczorowe wyjśc ia .  Twórcom zapachu przyświecała śmiała

idea podążania własną drogą.  Woda perfumowana o intensywnym charakterze jest

zwieńczeniem tej  koncepcj i .

Bogactwo,  które oferuje woda perfumowana Armani ,  rozpoczyna s ię kompozycją

del ikatnych kwiatów pomarańczowych i  cytrusowych nut gorzkie j  pomarańczy.  Nieco

głębiej  My Way Intense woda perfumowana skrywa egzotyczną s łodycz kwiatów

indyjsk ie j  tuberozy.  Nuta bazy oszałamia wani l ią  z  Madagaskaru i  kremowym

drzewem sandałowym. Równowaga poszczególnych nut zapachowych sprawia,  że My

Way Intense woda perfumowana jest  zmysłowa i  kobieca.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-armani/1697-giorgio-armani-my-way-intense-edp.html


GIVENCHY L'INTERDIT INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Czarny pieprz

NUTY SERCA:
Tuberoza, Sezam i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Madagaskarska wanilia, Paczula i Wetyweria

2020
kwiatowy
waniliowy

tuberozowy
paczulowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

21 ZŁ

Perfumy Givenchy L ’ Interdit  Intense to luksusowa kompozycja ,  którą w 2020 r .

stworzyl i  mistrzowie perfumiarstwa – Anne F l ipo i  Dominique Ropion z pomocą

perfumiarki  Fanny Bal l .  Or ientalno-kwiatowy zapach Givenchy L ’ Interdit  Intense

błyskawicznie podbi ł  serca kobiet  na całym świecie.  Francuskie s łowo L ’ Interdit

oznacza zabronione,  d latego kompozycję Givenchy L ’ Interdit  Intense pokochają

panie ,  które uwielbia ją s ięgać po zakazany owoc.

Jak ie nuty zapachowe skrywa buteleczka najnowszego f lankera L ’ Inerdit?  Perfumy po

naniesieniu na skórę wybrzmiewają ostrym akordem czarnego pieprzu.  Serce

zapachu Givenchy L ’ Interdit  Intense tworzą narkotyczne bia łe kwiaty –  tuberoza                 

i  kwiat  pomarańczy z  or ientalną nutą sezamu. Bazą L ’ Interdit  Intense są z iemiste

aromaty wetyweri i  oraz paczul i .

Jeś l i  chcesz przekonać s ię ,  czy zapach Givenchy L ’ Interdit  Intense jest  dla Ciebie ,

przetestuj  perfumy i  sprawdź,  jak rozbrzmiewają na Twojej  skórze.  S ięgni j  po

zakazany owoc – L ’ Interdit !

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1591-givenchy-l-interdit-intense-edp.html


LANCOME LA NUIT TRESOR A LA FOLIE EDP

NUTY GŁOWY:
Czerwona porzeczka, Różowy pieprz, Gruszka i

Bergamotka

NUTY SERCA:
Róża damasceńska, Fiołek, Piwonia i Jaśmin

NUTY BAZY:
Wanilia bourbon, Fasolka tonka, Benzoes, Gałka

muszkatołowa, Ambroksan, Paczula i Nuty drzewne

2018
waniliowy
ambrowy

słodki
owocowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

22 ZŁ

Woda perfumowana Lancome La Nuit  Tresor La Fol ie  to niezwykle piękny zapach,

który wyraża pożądanie.  Można powiedzieć ,  że jest  to wręcz def in ic ja  mi łości  do

szaleństwa,  bez krztyny opamiętania.  Ta wyjątkowa woda perfumowana sprawi ,  że

zatracisz s ię w uzależnia jącej  przy jemności .  Zapachowa interpretacja uczuć i  emocj i ,

która zachęca,  by oddawać s ię mi łosnym porywom serca.

Lancome La Nuit  Tresor La Fol ie  to piękny zapach,  który swój  n iepowtarzalny aromat

zawdzięcza urzekającej  esencj i  róży stul istnej .  Ponadto w zapachu wyczuwalne są

wonie:  bergamotki ,  gruszki ,  czerwonej  porzeczki ,  jaśminu,  p iwoni i ,  f io łka ,  a  także

paczul i ,  nut  drzewnych i  gałk i  muszkatołowej .  Całość otula piękny aromat wani l i i

bourbon,  tworząc przy jemny zapach o przenik l iwym charakterze.

Woda perfumowana Lancome La Nuit  Tresor La Fol ie  to zapach przeznaczony dla

kobiet ,  które nie boją s ię wyrażać swoich uczuć i  emocj i .  Ten zapach wzbudza

dreszcz pożądania i  chęć poznania jego ta jemnicy.  Jeżel i  jesteś spragniona wrażeń              

i  mi łosnych uniesień,  ten piękny zapach jest  wprost  stworzony dla Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/222-lancome-la-nuit-tresor-a-la-folie-edp-3614272101456.html


BVLGARI SPLENDIDA TUBEREUSE

MYSTIQUE EDP

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP

CHRISTIAN DIOR ADDICT EDP

DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE

INTENSE EDP

MONTALE DARK PURPLE EDP

TIFFANY & CO. TIFFANY INTENSE EDP

VERSACE CRYSTAL NOIR EDP

Zapachy jesienno-zimowe
dla kobiet o kompozycji
kwiatowo-orientalnej



BVLGARI SPLENDIDA TUBEREUSE MYSTIQUE
EDP

NUTY GŁOWY:
Davana i Czarna porzeczka

NUTY SERCA:
Tuberoza

NUTY BAZY:
Absolut z wanilii i Mirra

2019
tuberozowy
waniliowy
kwiatowy
ambrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Mistyczne,  wieczorowe,  magiczne,  zaklęte w czarodzie jsk im f lakonie-Bvgar i

Splendida Tubereuse Myst ique to zapach c iepłej ,  zmysłowej  nocy.  Twórcą te j

niezwykle e leganckie j  kompozycj i  zapachowej  jest  Sophie Labbe,  która splot ła                 

w Bvlgar i  Splendida wonie or ientu i  kwiatów.  Tak jak inne wody perfumowane od

Bvlgar i   zapach zachwyca odważnym charakterem i  wyjątkowością .  Nuty zapachowe

jakimi  zaczyna uwodzić  Bvlgar i  Splendida to uderzająca do głowy czarna porzeczka

połączona z wyjątkowym zapachem kwitnącego z ie la indyjsk ie j  by l icy-davaną.  Taki

wstęp zapowiada nietuzinkowy zapach,  dający o sobie znać przez całą noc,  bo za

chwi lę swoje piękno ukazuje tuberoza.

Ten legendarny w perfumiarstwie kwiat ,  będący inspiracją dla poetów,  doda każdej

kobiecie uroku,  a  lekko s łodka woń połączy s ię z  zapachem je j  skóry.  Jednak Bvgar i

Splendida Tubereuse Myst ique na tym nie poprzestaje ,  racząc użytkowniczkę

cennym absolutem wani l i i  przełamanej  żywicą drzewa balsamowca-mirrą.  Ostatnie

składnik i  podkreśla ją luksusowy wymiar zapachu Bvlgar i  Splendida.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/222-lancome-la-nuit-tresor-a-la-folie-edp-3614272101456.html


CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP

NUTY GŁOWY:
Migdał, Kawa, Bergamotka i Cytryna

NUTY SERCA:
Tuberoza, Jaśmin wielkolistny, Kwiat
pomarańczy, Irys i Róża bułgarska

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Kakao, Wanilia, Pralina, Drzewo

sandałowe, Bursztyn, Piżmo, Drzewo kaszmirowe,
Cynamon, Paczula i Cedr

2016
kwiatowy

słodki
korzenny
waniliowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Carol ina Herrera Good Gir l  to piękny zapach dla kobiet .  Te or ietnalno-kwiatowe

perfumy stworzyła w 2016 r .  perfumiarka Louise Turner.  Komu dedykowany jest

zapach Good Gir l?  Woda perfumowana spodoba s ię paniom, które lubią zmiany                

w swoim wyglądzie i  życ iu.  Pokaż tę część s iebie ,  którą akurat  masz ochotę pokazać

– to idea,  która przyświecała autorce zapachu Carol ina Herrera Good Gir l .  Chcesz

sprawdzić czy kompozycja pasuje także do Ciebie? Zanim kupisz pełną wersję ,

przetestuj  perfumy za pomocą próbek,  a  dowiesz s ię ,  czy nuty zaachowe współgrają

z Twoim cia łem.

Nutę g łowy buduje lekko orzechowy,  a  jednocześnie intensywny i  ta jemniczy migdał .

W sercu kwitną bia łe kwiaty o narkotycznym zapachu – tuberoza oraz jaśmin

wielkol istny.  Podstawę tworzy rozgrzewające kakao oraz zmysłowa fasola tonka.

Carol ina Herrera Good Gir l  to zapach dla e leganckich kobiet ,  które skrywają nutkę

tajemnicy.  W jednej  chwi l i ,  z  dz iewczęcej  i  del ikatnej ,  potraf ią  zmienić s ię w pewną

siebie kusic ie lkę.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-carolina-herrera/855-carolina-herrera-good-girl-edp-8411061818961.html


CHRISTIAN DIOR ADDICT EDP

NUTY GŁOWY:
Liść mandarynki i Kwiat pomarańczy

NUTY SERCA:
Jaśmin wielkolistny

NUTY BAZY:
Wanilia bourbon

2014
kwiatowy
waniliowy
cytrusowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

22 ZŁ

Christ ian Dior Addict  to woda perfumowana dla kobiet ,  która świętowała swoją

premierę w 2014 r .  Twórcą zapachu Dior Addict  jest  Francois  Demachy –

emerytowany naczelny perfumiarz marki .  Do jak ie j  kategori i  aromatycznej  należy

Dior Addict?  Woda perfumowana to kompozycja kwiatowo-or ientalna.  Jest  ona

f lankerem zapachu Dior Addict  wydanego 12 lat  wcześniej ,  w którym dominowały

nieco inne akordy.

Perfumy Dior Addict  to cztery nuty zapachowe,  połączone w wyjątkowy sposób.

Czubek aromatycznej  p iramidy sk łada s ię z  l iśc i  mandarynki  oraz kwiatu pomarańczy.

W sercu wody Dior Addict  dominuje urzekający jaśmin wielkol istny.  Ciepła ,  s łodka

wani l ia  buduje bazę zapachu Christ ian Dior Addict .

Kogo zachwycą perfumy Dior Addict?  Każdą z pań,  które lubią otul ić  s ię

rozgrzewającym, zmysłowym zapachem, zwłaszcza w chłodniejsze pory roku.  Jeś l i

chcesz s ię przekonać,  czy to zapach również dla Ciebie ,  wypróbuj  kompozycję Dior

Addict .  Perfumy,  w których brzmią akordy bia łych kwiatów mają prawdziwą moc

uwodzenia!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1174-christian-dior-addict-edp-3348901181839.html


DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE INTENSE
EDP

NUTY GŁOWY:
Neroli, Zielone Jabłko i Włoska mandarynka

NUTY SERCA:
Jaśmin, Kokos i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Wanilia, Drzewo kaszmirowe i Cedr

2020
kwiatowy
waniliowy
drzewny

kokosowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

20 ZŁ

The Only One Eau de Parfum Intense to zapach od Dolce&Gabbana,  wydany w 2020

roku i  jest  kontynuacją l in i i  zapachowej  The Only One.  Twórczyni  zapachu Viola ine

Col las postanowi ła w jednym f lakonie skoncentrować najbardzie j  charakterystyczne 

 i  fascynujące właściwości  The Only One.  Woda perfumowana jest  esencją

nieodpartego powabu i  h ipnotyzującej  zmysłowości  Tej  Jedynej .  Zapach oczarowuje              

i  przyspiesza bic ie serca.

W nutach głowy musuje włoska mandarynka,  orzeźwia z ie lone jabłko i  skrzy s ię na

złoto esencja nerol i ,  czy l i  o le jek otrzymywany z  kwiatu gorzkie j  pomarańczy.  Sercem

zapachu jest  kwiat  pomarańczy,  zmysłowy jaśmin i  nadająca c iepła ,  bujna esencja

kokosowa.  The Only One woda perfumowana swój  urzekający i  uwodzic ie lsk i  znak

rozpoznawczy zawdzięcza bazie zapachu,  w której  s łodkie nuty c iemnej  wani l i i

mieszają s ię z  or ientalnym cedrem i  drzewem kaszmirowym. Na f in iszu z łoty kwiat

pomarańczy kontrastuje z  c iemną wani l ią ,  co tworzy misterną kombinację

intensywnej  i  s łonecznej  zmysłowości .  Z pewnością przypadnie on do gustu kobiecie

świadomej swojej  zmysłowości  i  uwodzic ie lsk ie j  s i ły .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1507-dolce-gabbana-the-only-one-intense-edp-3423478966550.html


MONTALE DARK PURPLE EDP

NUTY GŁOWY:
Śliwka i Pomarańcza

NUTY SERCA:
Róża, Czerwone jagody, Paczula i Geranium

NUTY BAZY:
Piżmo, Drzewo tekowe i Bursztyn

2011
owocowy

różany
słodki

drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

19 ZŁ

Montale Dark Purple to woda perfumowana stworzona dla kobiet  ceniących sobie

odświeżający or ientalno-kwiatowy zapach.  Jest  to idealna kompozycja ,  która wydaje

się być wręcz stworzona do użytkowania podczas z łociste j  jes ieni .  Zadziorny,

or ientalny zapach z pewnością wykreuje magiczną atmosferę podczas długich

wieczorów. Zapach perfum z początku przybiera bardzo owocową i  n ieco ostrą

barwę.  Tego typu efekt  umożl iwia ją użyte pomarańczowe i  ś l iwkowe nuty g łowy,

nadające charakteru i  świeżości .  Następnie zapach del ikatnie s ię wygładza,  k iedy               

w grę wchodzą nuty serca:  geranium, paczula ,  róża,  czerwone jagody.  Wymienione

składnik i  doskonale uzupełnia ją i  mieszają s ię z  nutami g łowy,  co sprawia,  że

perfumy sta ją s ię mniej  ostre ,  n ie tracąc jednocześnie swojego charakteru.  Wraz                

z  upływem czasu zapach dochodzi  do swojej  nuty bazowej ,  która zawiera drzewo

tekowe,  bursztyn oraz piżmo.  To wtedy perfumy zmienia ją s ię w bardzie j  or ientalne,

co w połączeniu z  ich owocowym charakterem daje jedyną w swoim rodzaju

mieszankę.  Montale to projektant ,  który przykłada ogromną wagę do kompozycj i

unikalnych dla dalekiego wschodu.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1460-montale-dark-purple-edp-3760260450096.html


TIFFANY & CO. TIFFANY INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Gruszka, Liść mandarynki i Różowy pieprz

NUTY SERCA:
Irys, Róża i Jaśmin

NUTY BAZY:
Piżmo, Drewno kaszmirowe, Benzoes, Wanilia,

Marchew i Bursztyn

2018
pudrowy
piżmowy
ambrowy
irysowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

24 ZŁ

Ti f fany & Co.  wprowadza wodę perfumowaną Intense – bogatszą i  g łębszą wersję

klasycznego zapachu.  P iżmowo-kwiatowy zapach stanowi intensywniejszą wersję

oryginału,  otuloną c iepłym i  zmysłowym akordem, który sprawia,  że kompozycja

wznosi  s ię na wyższy poziom. Wiodąca nuta mocno skoncentrowanego irysa wtóruje

poprzednikowi ,  jednak z  większą intensywnością ,  która dodaje zapachowi wyjątkowej

głębi .  Nuta bazy sta ła s ię jeszcze bogatsza za sprawą luksusowych surowców: ambry

i  benzoiny.  Marka T i f fany & Co.  ponownie zgłosi ła  s ię do światowej  s ławy mistrzyni

perfumiarstwa – Daniel i  Andrier ,  która stworzyła zapach zainspirowany optymizmem,

si łą  i  radością –  wartościami ,  które stanowią czystą esencję marki  T i f fany.

U Ti f fany wszystko,  czego potrzebujesz ,  to mi łość.  T i f fany Eau de Parfum Intense to

najwspanialszy prezent na każdą okazję.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1206-tiffany-co-tiffany-intense-edp-3614226940490.html


VERSACE CRYSTAL NOIR EDP

NUTY GŁOWY:
Pieprz, Imbir i Kardamon

NUTY SERCA:
Kokos, Gardenia, Kwiat pomarańczy i Piwonia

NUTY BAZY:
Drzewo sandałowe, Piżmo i Bursztyn

2004
korzenny
kwiatowy
kokosowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

17 ZŁ

Perfumy Versace Crystal  Noir  to luksusowy produkt ,  który otul i  C ię zapachem

rozpieszczającym zmysły .  Każde je j  użycie zapewni  Tobie i  twojemu otoczeniu

magiczne doznania i  przeżycia .  Crystal  Noir  woda perfumowana to zapach

nowoczesnej  e leganckie j  kobiety .  Chcesz s ię wyróżniać? Crystal  Noir  woda

perfumowana z pewnością Ci  to umożl iwi !  Ta woda perfumowana pachnie tak

ekstrawagancko,  że przykujesz uwagę każdego.

Versace Crystal  noir  woda perfumowana to niepowtarzalna or ientalno-kwiatowa

kompozycja .  Dominują w nie j  nuty ambry,  p iżma i  drzewa sandałowego.  Wyczuwalny

kwiat  pomarańczy sprawia,  że woda perfumowana zyskuje niepowtarzalny charakter

-  magiczny zapach sta je s ię nieco bardzie j  przejrzysty .  Versace Crystal  Noir  woda

toaletowa to zapach stworzony przez wielk i  dom mody,  aby przenieść odrobinę

luksusu do codziennego życia .  Crystal  Noir  woda perfumowana to produkt z  wyższej

półk i ,  który sprawi ,  że codziennie będziesz mogła czuć s ię niezwykle e legancko.  Ta

niezwykła woda perfumowana powinna towarzyszyć Ci  każdego dnia.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-versace/1229-versace-crystal-noir-edp-8018365070264.html


BOTTEGA VENETA EDP

CARTIER LA PANTHERE EDP

GIORGIO ARMANI SI ROSE SIGNATURE II

EDP

LALIQUE PERLES DE LALIQUE EDP

SISLEY EAU DU SOIR EDP

SISLEY IZIA LA NUIT EDP

Zapachy jesienno-zimowe
dla kobiet o kompozycji
kwiatowo-szyprowej



BOTTEGA VENETA EDP

NUTY GŁOWY:
Różowy pieprz i Bergamotka

NUTY SERCA:
Jaśmin

NUTY BAZY:
Skóra, Mech dębowy i Paczula

2011
skórzany
ziemisty
mszany

paczulowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

27 ZŁ

Ciepły  śródziemnomorski  zapach,  skrywany w zaokrąglonym f lakonie ,  to właśnie

woda perfumowana Bottega Veneta.  Michael  Almairac stworzył  precyzyjną

kompozycję szyprowo-kwiatową,  będącą odzwierc iedleniem włoskiego k l imatu i  sty lu.

Zainspirowany wenecką wsią twórca skonstruował  wodę perfumowaną która od

początku kusi  kwiatowym zapachem łąki ,  wprowadzając radosny nastrój .

Aromatyczna woń kwiatów stworzona za pomocą konwal i i  i  cyk lamenu wzbogacona

jest  bergamotką.  Te wszystk ie sk ładnik i  przyprawione są w nucie g łowy zadziornym

różowym pieprzem. Kwiatowo-owocowy wstęp ustępuje subtelnemu bogactwu skóry.

Akord skórzany występuje w towarzystwie soczystych ś l iwek i  charakternej  paczul i .

Luksusowy charakter te j  wody perfumowanej  podkreśla kobiecy jaśmin,  dopełnia jąc

serce zapachu.  Nuty bazowe czynią zapach c iepłym i  przy jemnie relaksującym. Za

ten efekt  odpowiada s łodka wani l ia ,  połączona przewrotnie z  mechem dębowym.

Zaraz za nimi  pojawiaja s ię drzewo sandałowe,  piżmo i  bób tonka,  przywodzące na

myśl  zapach świeżo wypielęgnowanego kobiecego c ia ła .  K lasyczny i  n iezwykły  zapach

wody perfumowanej  Bottega Veneta wprowadza w doskonały  nastrój  i  pozwala

przenieść s ię w urokl iwe,  s łoneczne miejsca.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-bottega-veneta/609-bottega-veneta-edp-3607342250826.html


CARTIER LA PANTHERE EDP

NUTY GŁOWY:
Suszone owoce, Rabarbar, Truskawka, Anyż i

Bergamotka

NUTY SERCA:
Gardenia, Róża, Ylang-ylang, Kwiat pomarańczy i

Gruszka

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Piżmo, Skóra i Paczula

2014
owocowy
kwiatowy

słodki
mszany

do użytku
codziennego,
jesień, zima, 

wieczór
 

24 ZŁ

Wyłączna kreatorka zapachów Cart ier  stworzyła zapach kwiatowo-animal istyczny,

dedykowany specja lnie dla kobiet  pewnych s iebie ,  które cenią gustowne połączenie

elegancj i  i  odwagi .  Kwiatowo-korzenny aromat y lang y lang idealnie komponuje s ię ze

słodkimi  nutami ,  które zapewnia kwiat  pomarańczy -  taka kompozycja sprawia,  że

perfumy Cart ier  La Panthere to absolutna ikona domu Cart ier ,  która sprawdzi  s ię

idealnie jako dopełnienie wielu sty l izacj i .  Zastosowane nuty zapachowe roztaczają

wokół  aurę ta jemniczości  połączonej  z  pewną dozą del ikatności  -  jest  to więc

rozwiązanie ,  które marka Cart ier  oferuje kobietom, które lubią przyciągać swoją

osobą zainteresowanie i  n ie boją s ię błyszczeć w towarzystwie -  perfumy te stanowią

zatem nieodłączny element kreacj i  b iżutery jnych,  podkreśla jąc swym zapachem

szlachetne piękno kamieni  i  kruszców.

Ikona domu Cart ier  to zapach wolności ,  który utrzymuje s ię niezwykle długo,  dz ięki

czemu już k i lka kropel  sprawi ,  że gdziekolwiek pójdziesz ,  zaznaczysz swą obecność    

w elegancki  sposób.  Nuty zawarte w kompozycj i  perfum nie przyt łaczają ,  kojarzą s ię

za to z  wolnością i  n iezależnością ,  jest  to więc zapach,  który podkreśla s i lny kobiecy

temperament.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1469-cartier-la-panthere-edp-3432240031921.html


GIORGIO ARMANI SI ROSE SIGNATURE II EDP

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka, Frezja, Mandarynka i

Bergamotka

NUTY SERCA:
Róża turecka, Róża majowa, Osmantus i Irys

NUTY BAZY:
Wanilia, Paczula i Ambrette

2017
kwiatowy

różany
owocowy
cytrusowy

do użytku
codziennego,

jesień
 

20 ZŁ

Si  Rose Signature I I  Eau de Parfum marki  Giorgio Armani  to szyprowo-kwiatowe

perfumy,  które zostały  wydane w 2017 roku.  Twórcą kompozycj i  jest  Ju l ie  Masse.  Na

wstępie wyczuwamy wyraziste owocowe akordy kwaskowej  czarnej  porzeczki ,  świeżej

mandarynki ,  cytrusowej  bergamotki ,  które del ikatnie łagodzi  i  uspokaja frez ja .

Następnie na pierwszy plan wysuwają s ię aromatyczne,  intensywnie pachnące nuty

kwiatów przełamane kwaskowością porzeczki  i  bergamotki .  Del ikatny luksusowy

akcent nadaje projekcj i  i rys oraz egzotyczny osmantus,  natomiast  piżmowy aromat

zawdzięczamy nasionom ambrette.  Całość połączona jest  aromatem paczul i                     

i  del ikatnie przebi ja jącej  s ię wani l i i ,  która jest  pudrowa,  lekka i  s łodka.  Giorgio

Armani  S i  Rose Signature I I  to subtelna i  u l trakobieca kompozycja zapachowa,  która

wyróżnia s ię wielką zmysłowością oraz e legancją.  Na skórze rozwi ja  s ię spokojnie ,

bardzo równomiernie ,  mało dynamicznie ,  a  akordy róży są ukazane w sposób

abstrakcyjnie piękny i  idealny.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/682-giorgio-armani-si-rose-signature-ii-edp.html


LALIQUE PERLES DE LALIQUE EDP

NUTY GŁOWY:
Róża

NUTY SERCA:
Pieprz, Irys i Nuty pudrowe

NUTY BAZY:
Paczula, Mech dębowy, Wetyweria, Korzeń irysa                     

i Drzewo kaszmirowe

2006
drzewny
ziemisty

paczulowy
korzenny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

14 ZŁ

Lal ique Per les De Lal ique EDP to jeden z najpiękniejszych zapachów dla kobiet ,                

o  szyprowo-kwiatowej  nucie ,  skomponowany przez Nathal ie  Larson.  Idealna

propozycja dla każdej  kobiety ,  która ceni  sobie subtelne i  uwodzic ie lsk ie perfumy.  

Perfumy Lal ique Per les De Lal ique EDP,  dzięki  starannie dobranym składnikom, kry ją

w sobie niezwykłą ta jemnicę.  Z jednej  strony zapach chłodny,  szczególnie dzięki

i rysowi ,  który nadaje całości  wyrazu dekadencj i ,  a  z  drugie j  p ikantny i  charakterny za

sprawą pieprzu.  Dodatkowo,  wzbogacenie kompozycj i  o pudrowe nuty sprawia,  że są

to chyba najbardzie j  n iezwykłe perfumy ostatnich lat .  W składzie te j  wyjątkowej

kompozycj i  n ie ma żadnej  kamfory ,  a  wyczuwalna w akordzie g łowy róża,  n ie

pozostanie nikomu obojętna.  

Kobieta nosząca ten nietypowy zapach jest  świadoma samej  s iebie ,  uwodzi  w sposób

pełen subtelności ,  a  przy tym owiana jest  ta jemnicą,  którą każdy pragnie odkryć.

Idealna propozycja ,  która sprawdzi  s ię zarówno w letnie poranki ,  jak i  chłodne

wieczory.  Perfumy,  które dopasowują s ię do twoich potrzeb i  pozwalają na wyrażenie

twojego charakteru,  a  przy tym uzależnia ją swoim wyjątkowym zapachem. 

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1446-lalique-perles-de-lalique-edp-3454960021679.html


SISLEY EAU DU SOIR EDP

NUTY GŁOWY:
Grejpfrut i Mandarynka

NUTY SERCA:
Mech dębowy, Jałowiec, Paczula, Pieprz, Irys,

Goździk, Róża, Jaśminowiec, Jaśmin, Francuskie
labdanum, Konwalia i Ylang-ylang

NUTY BAZY:
Piżmo i Bursztyn

1990
drzewny
korzenny

aromatyczny
ziemisty

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

26 ZŁ

Sis ley Eau Du Soir  woda perfumowana to piękny zapach przeznaczony dla

wyraf inowanych i  e leganckich kobiet .  Wyszukany zapach łączy w sobie owocową

świeżość z  kwiatową zmysłowością .  K iedy otul isz  s ię tym zmysłowym aromatem, nikt

nie przejdzie obok Ciebie obojętnie.  Perfumy stworzone zostały  dla dojrzałych

kobiet ,  które z  pewnością docenią ich niepowtarzalny charakter .

Woda perfumowana oryginalny zapach zawdzięcza połączeniu l icznych aromatów

cytrusowych z kwiatowymi.  Wśród nut owocowych wyczuć można cytrynę,  grapefruit     

i  mandarynkę.  Natomiast  nuty kwiatowe zawdzięczamy między innymi jaśminowi ,

i rysowi ,  paczul i ,  goździkowi  czy ja łowcowi .  Cała kompozycja została podkreślona

szyprową nutą.  Wszystk ie aromaty cudownie s ię komponują i  przenikają .  Zapach ten

będzie cudownym dopełnieniem każdej  e leganckie j  sty l izacj i .

Woda perfumowana Sis ley Eau Du Soir  to zapach dla dojrzałych kobiet .  Szukasz

intensywnego,  a zarazem wyraf inowanego zapachu? W takim razie S is ley EaU Du Soir

woda perfumowana jest  stworzona dla Ciebie!  Postaw na intensywny i  wyróżnia jący

się zapach,  który podkreśl i  twą osobowość.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/32-sisley-eau-du-soir-edp-3473311962003.html


SISLEY IZIA LA NUIT EDP

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka, Kardamon i Mandarynka

NUTY SERCA:
Róża, Magnolia i Frezja

NUTY BAZY:
Paczula, Labdanum, Ambroksan i Wanilia

2021
różany

kwiatowy
ambrowy
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

29 ZŁ

Sis ley Iz ia  La Nuit  to szyprowo-kwiatowe perfumy o różanym charakterze.  Zapach

ten jest  zmysłowy,  uwodzic ie lsk i ,  a le jednoczenie trudny do jednoznacznej

k lasyf ikacj i  akordów, ponieważ są one bardzo zmienne,  dopracowane i  c iekawie

skonstruowane.  Próbka tych perfum pozwol i  C i  przetestować w któą stronę rozwinie

się na Tobie ta nie jednoznaczna projekcja .  Kompozycję zapachową rozpoczynają

świeże i  żywe nuty ,  do których należą czarna porzeczka,  mandarynka i  kardamon

połączone z akordami kwiatowymi.  Po rozwinięciu s ię Iz ia  La Nuit  wybrzmiewa

słodkimi  wyrazistymi różami w towarzystwie świeżych akordów nadawanych przez

frezję i  magnol ię .  Całość jest  bardzo dobrze wyważona i  interesująca,  a  akordy

przenikają s ię i  zmienia ją w czasie.  Nuty korzenno-drzewne w zakończeniu nadają

temu zapachowi zmysłowy i  c iepły  charakter .  Zawarta w nutach bazy wani l ia

wzmacnia i  wydłuża ś lad zapachu tworząc idealne zwieńczenie całości  kompozycj i

zapachowej .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1641-sisley-izia-la-nuit-edp.html


GUERLAIN MON EDP

MICHAEL KORS MIDNIGHT SHIMMER EDP

NARCISO RODRIGUEZ PURE MUSC FOR

HER EDP

PRADA PRADA AMBER EDP

THIERRY MUGLER ALIEN EDP

Zapachy jesienno-zimowe
dla kobiet o kompozycji
orientalno-drzewnej



GUERLAIN MON EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda i Bergamotka

NUTY SERCA:
Irys, Jaśmin wielkolistny i Róża

NUTY BAZY:
Tahitiańska wanilia, Kumaryna, Australijskie drzewo

sandałowe, Lukrecja, Benzoes i Paczula

2017
waniliowy
drzewny

lawendowy
aromatyczny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

22 ZŁ

Niezwykły  zapach,  rozwi ja jący s ię na Twojej  skórze komponuje s ię z  naturalnym

zapachem cia ła ,  tworząc wyjątkowe,  indywidualne połączenie.  Z tego względu tak

ważne jest  osobiste przetestowanie perfum, które na sk lepowej  półce będą

pachniały  zupełnie inaczej  n iż  na Twojej  skórze po k i lku minutach i  godzinach

rozwi jania s ię nut zapachowych.  GUERLAIN MON, sygnowane przez Angel inę Jo l ie ,

stworzone przez Thierry 'ego Wassera i  Delphine Je lka są perfumami z  kategori i

or ientalno-drzewnej .  Odpowiednie na co dzień oraz na wyjątkowe okazje zachwycą

niezwykłą z łożonością starannie skomponowanego zapachu.

Perfumy uderzają intensywną wonią prowansalsk ie j  lawendy i  orzeźwiającej

bergamoty,  by po chwi l i  dojrzeć wyraf inowanym pięknem zapachu indyjsk iego

jaśminu oraz bia łego sandałowca z Austral i i .  Ostatnia ,  g łęboka nuta GUERLAIN MON

to s łodka wani l ia  thaitańska.  Perfumy GUERLAIN MON to propozycja dla kobiety

rozważnej  i  romantycznej .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-guerlain/767-guerlain-mon-edp-3346470131408.html


MICHAEL KORS MIDNIGHT SHIMMER EDP

NUTY GŁOWY:
Pigwa, Jaśmin i Frezja

NUTY SERCA:
Wanilia, Białe drzewa i Drzewo bursztynowe

NUTY BAZY:
Balsam peruwiański, Piżmo i Mech

2016
drzewny

waniliowy
ambrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór
 

22 ZŁ

Michael  Kors Midnight Shimmer to woda perfumowana z 2016 r .  dedykowana

kobietom. Składa s ię z  kwiatowo-drzewno-piżmowych nut i  polecana jest  g łównie

jako zapach wieczorowy.  To ta jna broń prawdziwej  uwodzic ie lk i !  Żeby zobaczyć,  jak

zapach rozkwita na Twojej  skórze,  przyda Ci  s ię próbka perfum Michael  Kors

Midnight Shimmer.  Przetestuj  kompozycję ,  zanim podejmiesz decyzję o zakupie

buteleczki .  Już 2 -3 dni  testowania wystarczą,  byś miała pełny obraz rozwoju nut

zapachowych na Twoim cie le ,  w zalżności  od aktywności ,  pory roku,  czy temperatury.

Woda perfumowana Michael  Kors Midnight Shimmer to bogactwo urzekających nut

zapachowych.  Zaczyna s ię magiczną wonią bukietu z łożonego z frez j i  i  jaśminu,                  

z  dodatkiem soczystej  p igwy.  W sercu zapachu przeplatają s ię akordy drzewne                   

i  wani l ia .  Bazę tworzy zmysłowa kompozycja piżma,  mchu i  balsamu peruwiańskiego.

Michael  Kors Midnight Shimmer to woda perfumowana dla kobiet ,  które uwielbia ją

uwodzić  zapachem. To właśnie o północy,  wśród zmysłowych nut zapachowych,

zaczyna s ię magia.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1153-michael-kors-midnight-shimmer-edp.html


NARCISO RODRIGUEZ PURE MUSC
 FOR HER EDP

NUTY GŁOWY:
Piżmo

NUTY SERCA:
Kwiaty

NUTY BAZY:
Drewno kaszmirowe

2019
piżmowy
kwiatowy
pudrowy
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima

 

20 ZŁ

Damska woda perfumowana Narciso Rodriguez For Her Pure Musc to kwiatowo-

drzewno-piżmowe perfumy wydane w 2019 roku.  Perfumy mają charakter piżmowy              

z  wyjątkowo c iekawie skonstruowanym aromatem kwiatowym. Początek kompozycj i

zapachowej  tworzą świeże kwiaty pomarańczy oraz zmysłowe nuty jaśminu.

Następnie zapach jest  zdominowany przez uwodzic ie lsk ie czyste piżmo.  Intensywne   

i  aromatyczne,  a  zarazem lekko s łodkawe drzewo kaszmirowe zamyka harmoni jną

całość.  Narciso Rodriguez For Her Pure Musc to zmysłowe,  kobiece perfumy                   

z  g łębokim prowokującym akcentem. Można nosić  go osobno lub łączyć z  zapachami

z l in i i  For Her ,  tworząc tym samym mocniejsze,  aromatyczne kompozycje.  Całość

zapachu jest  pudrowa,  lekka i  wiosenna.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1256-narciso-rodriguez-pure-musc-for-her-edp-3423478515956.html


PRADA PRADA AMBER EDP

NUTY GŁOWY:
Estragon, Bergamotka, Nuty zielone i Nuty

owocowe

NUTY SERCA:
Miód, Goździk (roślina), Ylang-ylang, Jaśmin i Róża

NUTY BAZY:
Paczula, Bursztyn, Benzoes, Drzewo sandałowe,

Wanilia, Mech dębowy i Piżmo

2004
ambrowy
drzewny
korzenny

paczulowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima

 

19 ZŁ

Prada od zawsze stanowi synonim luksusu.  Perfumy tej  marki  są pożądanym

towarem luksusowym, dlatego też zanim zdecydujesz s ię na swój  zapach,  warto

skorzystać z  możl iwości  zamówienia próbki .  Jest  to idealna okazja do sprawdzenia ,

jak perfum pachnie na naszej  skórze i  jaką ma trwałość.

Czym wyróżnia s ię Prada Amber EDP?

Jest  to or ientalno-drzewny zapach,  przebi ja  s ię g łównie bergamotka,  estragon,  nuty

owocowe oraz nuty trawiaste.  Serce zapachu tworzą nuty kwiatowe:  jaśmin,  goździk ,

miód,  róża,  y lang-y lang.  Bazę zaś tworzą:  ambra,  benzoina,  drzewo sandałowe,  mech

paczul i ,  p iżmo,  wani l ia .  To połączenie gwarantuje unikalność zapachu,  symfonię

tajemniczości ,  e legancj i ,  kobiecości .

Ten zapach idealnie sprawdzi  s ię dla spełnionych kobiet  c ieszących s ię życ iem.

Unikalne połączenie zapachów podkreśl i  oryginalność,  doda elegancj i .  Wiele kobiet

podkreśla ,  że perfum ten jest  c iepły ,  seksowny,  egzotyczny.  Jest  mocno

niejednoznaczny,  n ieoczywisty ,  intrygujący.  I  co najważniejsze,  mimo że to c iężki

zapach,  urzeka swoją świeżością .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/270-prada-prada-amber-edp.html


THIERRY MUGLER ALIEN EDP

NUTY GŁOWY:
Jaśmin

NUTY SERCA:
Nuty drzewne

NUTY BAZY:
Bursztyn

2005
kwiatowy
ambrowy
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima

 

21 ZŁ

Mugler Al ien woda perfumowana to zapach,  który wydobędzie z  Ciebie niebywałą

wewnętrzną boginię!  Woda perfumowana,  która dzięki  swej  n iezwykłe j  woni

przeniesie Cię do innej  rzeczywistości .  Zapach nowoczesności ,  absolutnie

ponadczasowy.  Ta woda perfumowana sprawi ,  że podkreśl isz  swą indywidualną

osobowość,  jednocześnie dopełnia jąc swą sty l izację .

Mugler Al ien woda perfumowana to niezwykle trwały  zapach.  Swój  piękny aromat

zawdzięcza niepowtarzalnej  kompozycj i  nut  zapachowych.  Początkowo wyczuwalna

jest  g łowa jaśmin,  która przeplata s ię z  nutami drzewnymi.  Całość podkreśla żywica

bursztynowa,  dzięki  czemu woda perfumowana zyskuje bezprecedensowe obl icze.

Niezbyt  skompl ikowana kompozycja ,  a  jakże urzekająca.

Mugler Al ien to zapach,  który otul i  twoje zmysły .  Niebanalny aromat rozbudzający

chęć do życ ia .  Ta niezwykła woda perfumowana sprawdzi  s ię przede wszystk im dla

kobiet ,  posiadających oryginalną osobowość i  n ie lubiących s ię nudzić .  Nowoczesne

przedstawic ie lk i  p łc i  p ięknej  z  pewnością go pokochają.  To niezwykle trwały  zapach,

idealny do użytkowania z imą i  jes ienią.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/488-thierry-mugler-alien-edp-3439602802113.html


Zestawy prezentowe
zapachów jesienno-
zimowych dla kobiet i
mężczyzn



ZESTAW ŚWIĄTECZNY BESTSELLERÓW DLA
KOBIET 5 X 5 ML

 

W skład zestawu wchodzą:

Chanel  Coco Mademoisel le  EDP 5 ml

Giorgio Armani  My Way EDP 5 ml

Yves Saint  Laurent L ibre EDP 5 ml

Jo Malone Myrrh & Tonka Cologne Intense EDP 5 ml

Lancome La Vie Est  Bel le  EDP 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1598-zestaw-swiateczny-bestsellerow-dla-kobiet-5-x-5-ml.html


ZESTAW ZAPACHÓW JESIENNO-ZIMOWYCH
2021 DLA KOBIET 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Valent ino Voce Viva Intensa EDP 5 ml

Christ ian Dior Miss Dior 2021 EDP 5 ml

Yves Saint  Laurent Black Opium Extreme EDP 5 ml

Dolce & Gabbana The One Gold Intense EDP 5 ml

Calv in Kle in Euphoria Intense EDP 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1679-zestaw-zapachow-jesiennych-2021-dla-kobiet.html


ZESTAW HITÓW JESIENNO-ZIMOWYCH DLA
KOBIET 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Thierry Mugler Angel  EDP 5 ml

Yves Saint  Laurent Black Opium EDP 5 ml

Tom Ford Noir  Pour Femme EDP 5 ml

Chanel  Al lure EDP 5 ml

Guerla in Insolence EDT 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1680-zestaw-hitow-jesienno-zimowych-dla-kobiet.html#/48-pojemnosc-5_x_5_ml_perfumetki


ZESTAW BESTSELLERÓW JESIENNO-ZIMOWYCH
DLA KOBIET 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Ariana Grande Cloud EDP 5 ml

Carol ina Herrera Good Gir l  EDP 5 ml

Jo Malone Myrrh & Tonka Cologne Intense EDP 5 ml

Lancome La Vie Est  Bel le  EDP 5 ml

Thierry Mugler Al ien EDP 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1681-zestaw-bestsellerow-jesienno-zimowych-dla-kobiet.html#/48-pojemnosc-5_x_5_ml_perfumetki


ZESTAW BESTSELLERÓW JESIENNO-ZIMOWYCH
DLA MĘŻCZYZN 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Bentley For Men Intense EDP 5 ml

Chanel  Bleu De Chanel  EDP 5 ml

Guerla in L 'Homme Ideal  Extreme EDP 5 ml

Hugo Boss Bott led EDP 5 ml

Paco Rabanne 1 Mi l l ion EDT 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1682-zestaw-bestsellerow-jesienno-zimowych-dla-mezczyzn.html#/48-pojemnosc-5_x_5_ml_perfumetki


ZESTAW HITÓW JESIENNO-ZIMOWYCH DLA
MĘŻCZYZN 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Chanel  Egoiste Plat inum EDT 5 ml

Dolce & Gabbane The One For Men EDP 5 ml

Gucci  Gui l ty  Absolute EDP 5 ml

Paco Rabanne 1 Mi l l ion Parfum EDP 5 ml

Yves Saint  Laurent Y Le Parfum EDP 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1683-zestaw-hitow-jesienno-zimowych-dla-mezczyzn.html#/48-pojemnosc-5_x_5_ml_perfumetki


ZESTAW JESIENNYCH BESTSELLERÓW DLA
MĘŻCZYZN 5 x 5 ml

 

W skład zestawu wchodzą:

Bottega Veneta Pour Homme EDT 5 ml

Christ ian Dior Homme EDT 5 ml

Dolce & Gabbane The One For Men EDT 5 ml

Loewe 7 EDT 5 ml

Prada Luna Rossa Black EDP 5 ml

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TE ZAPACHY

https://przetestujperfumy.pl/zestawy-zapachow/1592-zestaw-jesiennych-bestsellerow-dla-mezczyzn-5-x-5-ml.html


BENTLEY FOR MEN INTENSE EDP

CHANEL EGOISTE PLATINUM EDT

CHRISTIAN DIOR SAUVAGE PARFUM

DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN

EDP

GUERLAIN L'INSTANT DE GUERLAIN POUR

HOMME EDT

PACO RABANNE 1 MILLION EDT

Bestsellery zimowe dla

mężczyzn



BENTLEY FOR MEN INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Czarny pieprz, Liść laurowy i Bergamotka

NUTY SERCA:
Rum, Nuty drzewne, Cynamon, Szałwia
muszkatołowa i Afrykańskie geranium

NUTY BAZY:
Kadzidło, Skóra, Benzoes, Paczula i Cedr

2013
drzewny
korzenny
ambrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima

 

14 ZŁ

Woda Bent ley For Men Intense od początku uwodzi  i  intryguje ,  a  to za sprawą

bergamotki ,  zaskakującego l iśc ia laurowego i  p ikantnego czarnego pieprzu.  Te

zawracające w głowie nuty dodają pewności  s iebie i  e legancj i .  Ekscytacja dopiero s ię

zaczyna,  gdyż zaraz za nimi  wybrzmiewa skóra nadając kompozycj i  sz lachetnego

charakteru.  Zapach skóry występuje w kompozycj i  Bent ley For Men Intense                   

w towarzystwie cennych sk ładników którymi są afrykańskie geranium i  szałwia

muszkatołowa,  które razem tworzą lekko odświżające i  jednocześnie korzenne

połączenie.  Kompozycja jest  także wzbogacona zapachem rumu i  cynamonu

wybrzmiewających wyraf inowaną s łodyczą.  Takie zestawienie łączy k lasykę                   

z  nowoczesnością ,  tworząc ponadczasowy zapach.  Ta podkreśla jąca męskość woń

spoczywa na luksusowej ,  seksownej  podstawie,  za którą odpowiadają k lasyczna

skóra i  benzoes,  cedr oraz ta jemnicze i  n ieco mroczne kadzidło i  paczula.

Aromatyczna baza nadaje propozycj i  od Bent ley kuszącego,  or ientalnego aromatu.

Woda Bent ley For Men Intense może być czarującym dopełnieniem mężczyzny                   

o  każdej  porze dnia i  nocy,  podkreśla jąc jego unikatowy charakter i  sty l .  Intryguje ,

kusi  i  uwodzi  zapachem egzotycznego or ientu,  który wybrzmiewa na skórze

użytkownika długie ,  ekscytujące godziny.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/562-bentley-for-men-intense-edp.html


CHANEL EGOISTE PLATINUM EDT

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Rozmaryn, Neroli i Petitgrain

NUTY SERCA:
Geranium, Szałwia muszkatołowa, Galbanum i

Jaśmin

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Wetyweria, Cedr, Drzewo sandałowe i

Bursztyn

1993
aromatyczny

korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,

jesień, 
wieczór

18 ZŁ

Męski  zapach Chanel  Egoiste Plat inum z 1993 r .  to f lanker wydanej  trzy lata

wcześniej  kompozycj i  Chanel  Egoiste.  Woda toaletowa jest  efektem pracy tego

samego perfumiarza,  który stworzył  wersję podstawową – Jacquesa Polge.  Twórca

Chanel  Egoiste Plat inum, swoje perfumy dedykuje pewnym siebie mężczyznom, jako

zapach na co dzień.

Woda toaletowa dla mężczyzn Chanel  Egoiste Plat inum w nucie g łowy posiada

ziołowe akordy rozmarynu i  lawendy,  odurzający aromat nerol i  oraz pet i tgrain.  Serce

zbudowane jest  ze świeżych nut geranium, galbanum, charakterystycznej  szałwi i

muszkatołowej  i  urzekającego jaśminu.  W bazie Chanel  Egoiste Plat inum

pobrzmiewają c iepłe akordy drogocennego bursztynu,  drzewa sandałowego i  cedru

na t le  drzewnej  wetyweri i  oraz dębowego mchu.

Kogo urzeknie woda toaletowa dla mężczyzn Chanel  Egoiste Plat inum? Kompozycję

pokocha każdy,  kto ma ochotę podkreśl ić  swoje ego zmysłowymi perfumami.

Przetestuj  męski  zapach Chanel  Egoiste Plat inum i  poczuj  n iezwykłą pewność s iebie!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/101-chanel-egoiste-platinum-edt-3145891244601.html


CHRISTIAN DIOR SAUVAGE PARFUM

NUTY GŁOWY:
Bergamotka, Mandarynka i Elemi

NUTY SERCA:
Drzewo sandałowe

NUTY BAZY:
Olibanum, Fasolka tonka i Wanilia

2019
cytrusowy
ambrowy
drzewny

aromatyczny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

21 ZŁ

Perfumy Christ ian Dior Sauvage to or ientalno – fougere kompozycja z  2019 r .

dedykowana mężczyznom. Je j  twórcą jest  naczelny perfumiarz marki  Dior –  francuski

mistrz  –  Francois  Demachy.  Ten głęboki ,  nowoczesny zapach to idealny

sprzymierzeniec na wieczór.  Aromatowi  perfum Dior Sauvage,  mało kto jest  w stanie

się oprzeć.  Zanim zdecydujesz ,  czy jesteś gotowy,  by kupić pełną buteleczkę,

przetestuj  zapach na swoim cie le .  Próbka perfum pozwol i  sprawdzić ,  jak zapach

rozwi ja  s ię za dnia ,  a  jak zmienia s ię nocą.

W nucie g łowy w kompozycj i  Chr ist ian Dior Sauvage trwa orzeźwiający romans

bergamotki  z  mandarynką i  e lemi .  Nuta serca to dominacja drzewa sandałowego,

natomiast  w bazie pobrzmiewają c iepłe akordy ol ibanum, wani l i i  i  fasol i  tonka.

Perfumy Christ ian Dior Sauvage to zapach dla panów, którzy lubią być zapamiętani .

Obok tego aromatu nikt  n ie przejdzie obojętnie.  Ta uwodzic ie lska kompozycja od

marki  Dior to sekretna broń każdego zmysłowego mężczyzny.  Naj lepie j  sprawdzi  s ię

na wieczór ,  lub na co dzień w chłodniejsze pory roku.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1384-christian-dior-sauvage-parfum-3348901486385.html


DOLCE & GABBANA THE ONE FOR MEN EDP

NUTY GŁOWY:
Grejpfrut, Kolendra i Bazylia

NUTY SERCA:
Imbir, Kardamon i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Bursztyn, Tytoń i Cedr

2015
korzenny
ambrowy
tytoniowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

18 ZŁ

Górne nuty uderzające jako pierwsze to cytrusowy grejpfrut  i  kolendra,  uzupełniane

przez bazyl ie .  W ten sposób już nuty g łowy unikają jednowymiarowości .  Nuty

środkowe wydają s ię mieć dość podobny charakter -  lekko cytrusowy imbir  oraz

kwiat  pomarańczy współpracuje z  korzennym kardamonem. Wszystko kontrują

jednak nuty bazowe -  tytoń,  żywica bursztynowa i  cedr -  tworzące cały  k l imat                   

i  charakter produktu.  Należy jednak pamiętać,  że nuty tytoniowe nie dają nut

spalenizny,  a  raczej  wiśniowe,  doskonale uzupełnia jąc s łodkość zapachu.  

D&G to zapach wręcz stworzony do noszenia w chłodne pory roku (wiosna,  jes ień,

z ima)  oraz w chłodniejsze dni  i  noce lata.  Naj lepszymi okazjami są przede wszystk im

randki ,  wyjśc ia do k lubu,  spotkania towarzyskie czy szkoła dzięki  dużej  trwałości

zapachu.  

Perfumy Dolce & Gabbana The One prezentują typowo męski  zapach,  przeznaczona

dla osób w każdym wieku,  naj lepie j  jednak pasująca do osób dojrzałych.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1434-dolce-gabbana-the-one-for-men-edp-3423473021360.html


GUERLAIN L'INSTANT DE GUERLAIN POUR
HOMME EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna, Anyż gwiazdkowaty, Bergamotka, Elemi i

Pieprz

NUTY SERCA:
Herbata, Dym, Hibiskus i Jaśmin

NUTY BAZY:
Ziarno kakaowca, Paczula i Drzewo sandałowe

2016
cytrusowy
korzenny
drzewny
kakaowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

18 ZŁ

Guerla in to francuska marka perfum luksusowych,  której  zapachy wzbudzają zachwyt

zarówno wśród kobiet  jak i  mężczyzn.  Jedną z bardzie j  n iezwykłych propozycj i  d la

mężczyzn od Guerla in jest  L ' Instant de Guerla in.  Ten upaja jący zapach z odrobiną

cytrusa to prawdziwe dzie ło wśród męskich zapachów.  Połączenie czarnej  herbaty              

i  chłodnych nut cytrusowych to bardzo k lasyczna mieszanka,  która zyskuje drugą

twarz dzięki  zmysłowym nutom drzewnych nadającym całemu pachnidłu sensualności

i  g łębi .  

Każda nuta zapachowa perfum Guerla in to niezwykły  aromat,  który po połączeniu               

w harmoni jną całość stanowi niezwykłe pachnidło,  stworzone dla świadomych s iebie

mężczyzn.  To co łączy L ' Instant de Guerla in z  ich perfumowaną wersją extreme to

zaskakujące w perfumach męskich nuty kakao oraz herbaty ,  które wraz z  soczystymi

cytrusami tworzą sz lachetny zapach pełny k lasy i  ta jemniczej  sensualności .  Oprócz

nut cytrusowych w perfumach znajdziemy również lawendę oraz nasiona hibiskusa,

które wraz z  zwierzęcym aromatem piżma tworzą zachwycającą kompozycję

zamkniętą w gustownym f lakonie ,  która zachwyci  każdego wielbic ie la wysokie j  jakości

zapachów.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/777-guerlain-l-instant-de-guerlain-pour-homme-edt-3346470303430.html


PACO RABANNE 1 MILLION EDT

NUTY GŁOWY:
Czerwona mandarynka, Grejpfrut i Mięta

NUTY SERCA:
Cynamon, Nuty przyprawowe i Róża

NUTY BAZY:
Bursztyn, Skóra, Nuty drzewne i Indyjskia paczula

2008
korzenny

cynamonowy
cytrusowy
ambrowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

17 ZŁ

Zapach mężczyzny sukcesu.  Woń przyciąga i  kusi ,  1  mi l l ion woda toaletowa jest

wymarzonym prezentem dla pewnych s iebie mężczyzn.  Rabanne 1 mi l l ion sprawdza

się jako zapach na co dzień,  do pracy ,  do skrapiania s ię zawsze,  gdy jest  taka

potrzeba -  na wyjśc ia ,  w weekendy,  podczas wyjazdów oraz wakacyjnego

odpoczynku.  Ten zapach jest  n iezapomniany i  ma wiele c iekawych właściwości .  Nuty

przyprawowe to nuta bazy.  Woda została stworzona starannie ,  dobrze,  daje wiele

zadowolenia i  przynosi  ogromne orzeźwienie.  

Woda jest  h i tem rynkowym, nie ty lko pięknie pachnie,  a le jest  też doskonale

opakowana.  Woda dedykowana jest  zwycięskim,  pełnym odwagi  panom, którzy mają

zamiar podbić świat .  1 mi l l ion woda toaletowa kusi  zapachem, jest  wspaniała i  daje

ogromną radość każdej  osobie.  Wodę przenikają zapachy ambry,  cynamonu,

kardamonu,  kwiatów,  mięty ,  owoców oraz pieprzu.   Del ikatna,  a le wyrazista woń

przenika właścic ie la i  wpływa na poprawę nastroju.  Doskonały  wyrób na wiele okazj i ,

po który warto s ięgać zawsze,  gdy jest  taka okazja .  Taki  wyrób może być doskonałym

rozwiązaniem dla nie jednej  osoby.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-paco-rabanne/211-paco-rabanne-1-million-edt-3349666007921.html


AZZARO THE MOST WANTED EDP

CHRISTIAN DIOR HOMME INTENSE EDP

CREED AVENTUS EDP

LOEWE 7 EDT

PRADA LUNA ROSSA BLACK EDP

YVES SAINT LAURENT Y LE PARFUM EDP

Nasze propozycje

zapachów jesienno-

zimowych dla mężczyzn



AZZARO THE MOST WANTED EDP

NUTY GŁOWY:
Kardamon

NUTY SERCA:
Toffee

NUTY BAZY:
Drzewo bursztynowe

2021
korzenny
ambrowy
drzewny

słodki

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

20 ZŁ

Woda perfumowana Azzaro The Most Wanted to najnowszy zapach w rodzinie

Wanted marki  Azzaro.  Jego premiera miała miejsce w 2021 roku.  Dołączył  do Azzaro

Wanted i  Azzaro Wanted by Night .  Nazwa tej  rodziny perfum nawiązuje do histor i i

Dzik iego Zachodu i  łotrów spod c iemnej  gwiazdy poszukiwanych l istami gończymi                

z  wie lk imi  nagłówkami WANTED. Azzaro The Most Wanted to wyjątkowo s łodki

bursztynowo-korzenny zapach dla mężczyzn,  którzy lubią bardzo aromatyczne

perfumy,  wypełnia jące sobą całe pomieszczenie ,  w którym się znajdują.  Zapach jest

bardzo trwały ,  więc raczej  n ie powinni  używać go poszukiwani  l istem gończym.

Zapach zdecydowanie na chłodniejsze dni  i  wieczory.  Nikogo nie pozostawia wobec

siebie obojętnym. Można go ty lko a lbo pokochać,  a lbo nim wzgardzić .  Cechą wspólną

całe j  rodziny Wanted jest  z  pewnością trwałość zapachu.  Męskie perfumy Azzaro The

Most Wanted – wyłącznie dla dumnych i  s i lnych mężczyzn.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-azzaro/1663-azzaro-the-most-wanted-edp.html


CHRISTIAN DIOR HOMME INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda

NUTY SERCA:
Irys, Ambrette (piżmian właściwy) i Gruszka

NUTY BAZY:
Cedr Virginia i Wetyweria

2011
irysowy

pudrowy
drzewny
ziemisty

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

20 ZŁ

Christ ian Dior Homme Intense to drzewno- kwiatowo-piżmowy zapach dla mężczyzn.

W 2011 roku stworzył  go Francois  Demachy,  naczelny perfumiarz marki  Dior .  Homme

Intense wręcz emanuje zmysłowością – woda perfumowana dla panów, którzy

uwielbia ją podkreślać zapachem swój  wrodzony urok.

Niewiele perfum jest  tak wyraf inowanych,  jak propozycja od marki  Dior .  Homme

Intense,  woda o typowo męskich akordach,  powinna zostać przetestowana przed

zakupem pełnej  buteleczki .  Są to perfumy z wysokie j  półk i  cenowej ,  d latego lepie j

wypróbować je na własnym cie le ,  dz ięki  dużo tańszym próbkom. To pozwol i

zdecydować,  czy kompozycja Dior Homme Intense współgra z  Twoją skórą tak ,  jak

sobie tego życzysz.  Woda perfumowana w nucie g łowy sk łada s ię z  aromatu

czerwonej  mandarynki  oraz or ientalnego,  rozgrzewającego cynamonu.  Nutę serca

tworzy drogocenna mirra w towarzystwie tytoniu.  Paczula i  fasola tonka budują bazę

kompozycj i  Dior Homme Intense.

Woda perfumowana dedykowana jest  panom, którzy lubią zapadać w pamięć dzięki

swojemu wyjątkowemu zapachowi .  Przetestuj  Dior Homme Intense i  odkry j  moc

uwodzenia.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1397-christian-dior-homme-intense-edp-3348900838185.html


CREED AVENTUS EDP

NUTY GŁOWY:
Ananas, Bergamotka, Czarna porzeczka i Jabłko

NUTY SERCA:
Brzoza, Paczula, Marokański jaśmin i Róża

NUTY BAZY:
Piżmo, Mech dębowy, Ambra i Wanilia

2010
owocowy

słodki
skórzany
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

38 ZŁ

Perfumy męskie Creed Aventus to dzie ło Ol iv iera i  Erwina Creed’ów,  perfumiarzy

marki  i  cz łonków rodziny Creed.  Perfumy inspirowane histor ią życ ia jednego                   

z  najs łynniejszych wodzów – Napoleona,  powstały  w 2010 r .  Jak ie nuty dominują               

w zapachu Creed Aventus? Woda perfumowana należy do grupy szyprowo-

owocowych,  d latego polecana jest  jako zapach całoroczny od marki  Creed.  Perfumy

tworzone są przez rodzinę Creed już od 1760 r .  i  szybko zdobyły  uznanie

królewskich rodów, tak jak męski ,  zmysłowy Aventus.  Creed to luksusowa marka,

dlatego je j  kompozycje mają bardzo wysokie ceny.

Jak pachną perfumy Aventus? Creed w nucie g łowy stawia na soczysty koktaj l                    

z  czarnej  porzeczki ,  ananasa,  jabłka i  c ierpkie j  bergamotki .  Drzewne nuty brzozy,

akordy paczul i  i  kwiatowe aromaty jaśminu oraz róży tworzą serce zapachu Aventus

Creed.  Baza zbudowana jest  z  c iepłych nut wani l i i ,  zmysłowej  ambry i  p iżma,  a także

mchu dębowego.

Perfumy Creed Aventus to propozycja dla mężczyzn,  którzy cenią sobie luksus.

Przetestuj  królewski  zapach Aventus Creed i  poczuj  s ię jak prawdziwy arystokrata!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1335-creed-aventus-edp.html


LOEWE 7 EDT

NUTY GŁOWY:
Pieprz i Jabłko

NUTY SERCA:
Kadzidło, Neroli, Róża i Konwalia

NUTY BAZY:
Cedr, Wetyweria i Piżmo

2010
ambrowy
korzenny
drzewny
dymny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Loewe 7 to perfumy dla mężczyzn wyróżnia jących s ię odwagą i  indywidual izmem.

Jeśl i  jesteś jednym z nich ta woda toaletowa jeszcze bardzie j  uwypukl i  Twoje zalety .

Do ich produkcj i  użyto 7 sk ładników,  a każdy z  nich ma swój  udzia ł  w sukcesie

Loewe.  Powiew świeżego powietrza,  który zawiera w sobie trzy różne rodziny

zapachowe:  nuty drzewne,  kwiatowe i  p iżmowe.  Zapach nie ogranicza s ię jedynie do

codziennego użytku.  Wspaniale odnajdzie s ię również w specja lnych okazjach lub

bardzie j  of ic ja lnych uroczystościach.  

Zapach otwiera energiczna eksplozja ,  połączenie świeżego,  soczystego jabłka z  lekką

ostrością pieprzu.  Za nimi  podąża intensywne kadzidło ,  ze s łodkimi  i  miękkimi

nutami nerol i ,  róży i  konwal i i .  Zwieńczeniem tej  zapachowej  uczty jest  drzewne

połączenie ,  które prowadzi  do z ie lonych i  krysta l icznie czystych esencj i ,  pozostając

na skórze jeszcze przez długi  czas i  uwalnia jąc aromaty cedru,  wtyweri i  i  p iżma.

Perfumy stworzone w roku 2010 przez Emi l io Valerosa.  Loewe 7 został

zaprezentowany jako zapach nowoczesny idealnie dopasowujący s ię do cech

współczesnego mężczyzny.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/311-loewe-7-edt-8426017032803.html


PRADA LUNA ROSSA BLACK EDP

NUTY GŁOWY:
Bergamotka

NUTY SERCA:
Dzięgiel i Paczula

NUTY BAZY:
Kumaryna, Bursztyn i Piżmo

2018
ambrowy
piżmowy
drzewny
pudrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

21 ZŁ

Jedną z najbardzie j  ekskluzywnych marek w świecie perfumeryjnym jest  Prada.

Tworzy ona bardzo subtelne i  bogate perfumy o dość uniwersalnym charakterze.

Górne nuty tworzy bergamotka,  uderzając swojego odbiorcę jako pierwsza -  n ie jest

przy tym natarczywa ani  dominująca.  Zapach z czasem przechodzi  w k l imat nieco

bardzie j  or ientalny ,  u jawniając g łębokie nuty paczul i  i  dz ięgie lu.  To jednak cała baza

tworzy g łówny charakter produktu.  Sk łada s ię ona z kumaryny,  bursztynu i  t ła                    

w postaci  p iżma -  połączenie tych trzech nut tworzy wrażenie pikantności  oraz

słodkości  jednocześnie.  Ponadto wyczuwalne są też nuty drzewiaste i  del ikatnie

pudrowe,  charakterystyczne dla niektórych produktów Prada.  

Prada Luna Rossa Black doskonale wpasowuje s ię w chłodniejsze pory jak jes ień,

z ima i  wiosna oraz chłodniejsze dni  i  noce w lato.  Jest  to produkt dość uniwersalny ,

pasuje jednak przede wszystk im do poważnych sytuacj i  jak randka,  spotkanie

formalne,  b iuro czy ś lub.  Imprezy również powinny być miejscem przynoszącym

masę komplementów.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1450-prada-luna-rossa-black-edp-8435137782970.html


YVES SAINT LAURENT Y LE PARFUM EDP

NUTY GŁOWY:
Jabłko, Aldehydy, Grejpfrut i Imbir

NUTY SERCA:
Szałwia, Lawenda i Geranium

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Cedr, Olibanum i Paczula

2021
aromatyczny

korzenny
świeży
ziołowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

21 ZŁ

Tak w większości  produktów proponowanych nam przez Yves Saint  Laurent ,  zapach

ten szczególnie wyróżnia s ię s łodkimi  i  drzewnymi nutami.  

Na pierwszy plan w pierwszych fazach po apl ikacj i  wysuwają s ię nuty typowo

cytrusowe.  Wyczuć można również zapach świeżych jabłek.  Dalej ,  w "sercu" zapachu

główną nutą sta je s ię grejpfrut  wymieszany z  szeroką gamą aromatów drzewnych

oraz del ikatnie wyczuwalnym imbirem. Wykończenie stanowią długo trwające s łodkie

nuty.  Trwałość perfum w porównaniu do zamienników z podobnej  półk i  cenowej  jest

zaskakująco wysoka.  Zaapl ikowany rano bezproblemowo utrzyma s ię na nas cały

dzień.  Uniwersalne aromaty pozwalają na stosowanie zapachu zarazem w sezonie

zimowym jak i  letnim. Okazja również nie stanowi problemu: świetnie nadaje s ię na

formalne spotkania biznesowe lub luźne spotkania z  przy jac iółmi .

Y Le Parfum został  skomponowany przede wszystk im z myślą o pewnych s iebie ,

odważnych i  zmysłowych mężczyznach.  Szata zapachowa zdecydowanie wyróżnia s ię

na t le  pozostałych typowo męskich perfum. Zapach ten ukazuje nas jako gotowych

do dzia łania ,  n ie bojących s ię wyzwań a zarazem charyzmatycznych i  posiadających

nutkę ta jemnicy.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1662-yves-saint-laurent-y-le-parfum-edp.html


BOTTEGA VENETA POUR HOMME EDT

CAROLINA HERRERA CH MEN PRIVE EDT

CHRISTIAN DIOR HOMME PARFUM 2020

LOEWE 7 ANONIMO EDP

PACO RABANNE 1 MILLION PARFUM EDP

VALENTINO UOMO INTENSE EDP

Skórzane zapachy dla

mężczyzn



BOTTEGA VENETA POUR HOMME EDT

NUTY GŁOWY:
Sosna syberyjska, Jałowiec i Kalabryjska

bergamotka

NUTY SERCA:
Jodła kanadyjska, Szałwia muszkatołowa i

Papryczka pimento

NUTY BAZY:
Skóra, Paczula i Labdanum

2013
drzewny

aromatyczny
korzenny
skórzany

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Bottega Veneta Pour Homme – woda toaletowa dla mężczyzn – została stworzona              

w 2013 r .  przez duet perfumiarzy ,  w którym znaleźl i  s ię  Daniela (Roche)  Andrier                

i  Antoine Maisondieu.  To zapach dla prawdziwych odkrywców, dlatego zanim kupisz

pełną buteleczkę perfum, poznaj  wszystk ie jego aromaty z  pomocą próbki .  Dzięki

nie j ,  zaobserwujesz jak rozwi ja ją s ię nuty zapachowe na Twoim cie le ,  w zależności  od

aktywności ,  pory roku,  czy dnia.

Woda toaletowa w nucie g łowy łączy kalabry jską bergamotkę,  sosnę syberyjską                  

i  ja łowiec.  W sercu zapachu gorąca papryczka pimento tańczy z  jodłą kanadyjską                

i  szałwią muszkatołową.  Nuty bazowe to c iepłe akordy labdanum, skóry oraz paczul i .

Zapach ten dedykowany jest  mężczyznom, którzy pragną uciec od miejsk iego zgie łku

w świat  natury.  Charyzmatyczni ,  e leganccy indywidual iśc i  s ięgają po zapach Bottega

Veneta Pour Homme. Woda toaletowa tej  włoskie j  marki  to ich wybór na co dzień.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-bottega-veneta/605-bottega-veneta-pour-homme-edt-3607346504352.html


CAROLINA HERRERA CH MEN PRIVE EDT

NUTY GŁOWY:
Whiskey, Grejpfrut i Pomelo

NUTY SERCA:
Kardamon, Lawenda, Szałwia i Czerwony tymianek

NUTY BAZY:
Skóra, Fasolka tonka, Benzoes i Nuty drzewne

2015
korzenny
skórzany

aromatyczny
whiskey

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

18 ZŁ

Carol ina Herrera CH Men to przy jemny zapach dla mężczyzn.  Jest  to połączenie

or ientalno-  kwiatowej  kompozycj i ,  która została zaprojektowana w 2015 roku.  Wśród

panów cieszy s ię sporym powodzeniem i  na pewno budzi  c iekawość pośród kobiet ,

ponieważ zapach jest  n iezwykle intrygujący.  Idealnie sprawdzi  s ię na wieczorową

porę w okresie z imowym i  jes iennym. Męska woda toaletowa Carol ina dzięki  swym

orientalnym nutom emanuje c iepłem i  zmysłowością .  Z kole i  akordy kwiatowe dodają

subtelności  i  łagodzą ostry zapach.  Zapach z pewnością podkręci  atrakcyjność

panów, ponieważ nuty zwierzęce dodają męskości  i  dorodności .  Perfumy są

odpowiednie dla dojrzałych mężczyzn,  a le także idealnie sprawdzą s ię dla młodszych

ceniących sobie e legancję.  Nutami g łowy jest  grejpfrut ,  pomelo i  whiskey.  Z kole i

nutami serca lawenda,  szałwia ,  czerwony tymianek,  kardamon. Nutami bazy są skóra,

benzoes,  fasolka tonka.  Całą kompozycję zapachową dopełnia mech dębowy oraz

gałka muszkatołowa.  Ten pierwszy stosowany jest ,  jako utrwalacz i  do zapachu wnosi

drzewną nutę,  która jest  g łęboka i  z iemista.  Warto wspomnieć,  że mech dębowy

dodaje naturalności ,  wi lgotności .  Gałka muszkatołowa sprawia,  że zapach jest

odświeżający ,  a le również dodaje ona s łodkości  i  p ikanter i i .  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-carolina-herrera/1441-carolina-herrera-ch-men-prive-edt-8411061786345.html


CHRISTIAN DIOR HOMME PARFUM 2020

NUTY GŁOWY:
Toskański irys i Włoska pomarańcza

NUTY SERCA:
Skóra i Róża

NUTY BAZY:
Drzewo sandałowe, Ambrette (piżmian właściwy),

Agar (oud) i Cedr

2020
irysowy
drzewny
skórzany
pudrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

36 ZŁ

Perfumy Christ ian Dior Homme Parfum 2020 to oryginalna kompozycja dla panów,

którą w 2020 r .  stworzył  Francois  Demachy.  Ten głęboki ,  męski  zapach podkreśl i

Twoją wyjątkową,  uwodzic ie lską naturę.  Idealnie sprawdzi  s ię na wieczór lub na

dzień w chłodniejsze pory roku.  Skórzany aromat powinieneś przetestować na

własnej  skórze,  przed zakupem pełnego f lakonu perfum z tak wysokie j  półk i  cenowej .

Pomoże Ci  w tym próbka perfum Christ ian Dior Homme Parfum 2020.

Nutę g łowy stanowią tu lukrecja ,  mandarynka ze s łonecznej  Sycy l i i  oraz zamsz.  Na

serce kompozycj i  sk ładają s ię akordy l iśc i  f io łka ,  rumu,  kolendry i  kminu.  Bazę

buduje zmysłowa i  c iepła wani l ia  Bourbon.

Perfumy Christ ian Dior Homme Parfum 2020 dla mężczyzn to propozycja dla panów,

którzy wiedzą,  czego chcą.  Wyznaczają sobie cele ,  do których dążą i  os iągają

sukcesy.  Mężczyzna pachnący nowym zapachem od Christ iana Diora jest  pewny

siebie ,  potraf i  uwodzić  i  intrygować.  Aromatyczna,  skórzana kompozycja pobudza

zmysły  i  pozostaje w pamięci  na długo.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1495-christian-dior-homme-parfum-2020.html


LOEWE 7 ANONIMO EDP

NUTY GŁOWY:
Kadzidło i Różowy pieprz

NUTY SERCA:
Skóra, Benzoes i Wetyweria

NUTY BAZY:
Labdanum i Drzewo sandałowe

2016
ambrowy

dymny
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

20 ZŁ

Woda perfumowana o g łębokim oraz intensywnym zapachu inspirowana nutami

wonnymi ,  typowo dostosowanymi pod mężczyzn.  Pozwala poczuć s ię pewnie oraz

męsko,  ponadto nikt  w twoim pobl iżu nie przejdzie obojętnie czując staranne

połączenie 7 aromatów.

Ziarna czerwonego pieprzu nadają ostrość i  podkreśla ją charakter zdecydowania

Benzoes to naturalna żywica pochodzenia az jatyckiego.  Jego s łodka i  balsamiczna

woń wani l i i  sprawia ukojenie oraz poprawę nastroju.

Wetiwer czy l i  o le jek eteryczny pozyskiwany z  korzenia naturalnej ,  wysoko rosnącej

trawy występującej  na terenach południowo -  wschodniej  Az j i .  Lekki  aromat to

połączenie trawy,  z iemi oraz nuty palonego drzewa.

Skóra,  je j  woń ma za zadanie nadać estetyczny i  unikalny obraz osobowości .

Drzewo sandałowe występuje w niz innych regionach,  pozyskany z  niego ole jek

eteryczny ma bardzo charakterystyczny s łodki  i  balsamiczny zapach palonego

drewna.  Starannie połączona kompozycja aromatów tworzy LOEWE 7 ANONIMO EDP

jako jeden z wielu nie l icznych,  szarmanckich oraz dostojnych produktów.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/309-loewe-7-anonimo-edp-8426017048866.html


PACO RABANNE 1 MILLION PARFUM EDP

NUTY ZAPACHOWE:
Tuberoza, olej monoi, labdanum, drzewo

kaszmirowe, skóra, ambra, sól, sosna, solar hs.

2020
kwiatowy
ambrowy

tuberozowy
zwierzęcy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

18 ZŁ

Paco Rabanne 1 Mi l l ion Parfum to skórzane perfumy dla mężczyzn,  którzy nie boją

s ię wyróżniać z  t łumu i  pokazywać swej  wewnętrznej  s i ły  światu wokół .  To zapach

prowokujący ,  uwodzic ie lsk i  i  luksusowy,  który roztacza wokół  użytkownika aurę

pewności  s iebie i  zdecydowania.  1 Mi l l ion Parfum oddzia łuje na zmysły  i  d ługi  czas

elegancko gra na skórze.  Przywodzi  na myśl  opaloną wakacyjnym słońcem i  muśniętą

słoną wodą skórę,  a  sprawdzi  s ię na każdą okazję ,  n iezależnie od pory roku.

1 Mi l l ion Parfum otula skórę aromatem upojnej  tuberozy,  o le ju monoi ,  uwodzącego

labdanum, aksamitnego drewna kaszmirowego,  zmysłowej  skóry ,  ambry,  sol i ,  c iepłe j

sosny i  rozgrzanymi nutami s łońca.  To idealna kompozycja bursztynowego c iepła ,

s łonych nut ,  żywicznej  skóry i  drewna.

Paco Rabanne 1 Mi l l ion Parfum to piękny zapach wprowadzony na rynek w 2020.

Został  stworzony przez Quent ina Bischa i  Chr istophe Raynauda jako kole jna,

bardzie j  intensywna odsłona prawdziwego k lasyka wśród wód perfumowanych,  Paco

Rabanne 1 Mi l l ion.  Wody perfumowane Paco Rabanne 1 Mi l l ion od lat  inspirują

mężczyzn do pokonywania własnych ograniczeń i  zachwycają otoczenie swoim

ekskluzywnym charakterem, a także luksusowymi f lakonikami imitującymi sztabki

z łota.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-paco-rabanne/1555-paco-rabanne-1-million-parfum-edp.html


VALENTINO UOMO INTENSE EDP

NUTY GŁOWY:
Mandarynka i Szałwia muszkatołowa

NUTY SERCA:
Irys i Fasolka tonka

NUTY BAZY:
Wanilia i Skóra

2016
waniliowy

irysowy
pudrowy
skórzany

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

20 ZŁ

Perfumy Valent ino Uomo Intense to aromatyczny męski  zapach z 2016 r .  Stworzony

jest  na wyjątkowe wieczory i  okazje.  Zaledwie jedna apl ikacja wystarczy ,  by był

wyczuwalny na skórze przez długi  czas.  Zanim zdecydujesz ,  czy chcesz mieć całą

buteleczkę z  tą luksusową kompozycją ,  przetestuj  wcześniej  zapach.  Próbka perfum

Valent ino Uomo Intense a Ci  pełny obraz,  jak nuty zapachowe współgrają z  Twoją

skórą przez cały  czas Twojej  aktywności .

Nutę g łowy stanowi tu szałwia muszkatołowa skąpana w soczystej  mandarynce.

Sercem zapachu są akordy irysa i  fasol i  tonka.  Jego podstawą jest  skóra zanurzona 

 w c iepłej  wani l i i .

Perfumy Valent ino Uomo Intense dla mężczyzn dedykowane są prawdziwym

dżentelmenom. Panom, którzy na co dzień są niezwykle e leganccy i  roztaczają

dookoła swój  nieodparty urok.  Umieją oni  w subtelny sposób łączyć nowoczesność             

z  k lasyką,  d latego chcą,  by zapach,  którym się otula ją ,  idealnie współgrał  z  ich

naturą.  Dlatego właśnie chętnie s ięgają po perfumy Valent ino Uomo Intense.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1241-valentino-uomo-intense-edp.html


CHANEL BLEU DE CHANEL EDP

GIORGIO ARMANI EAU DE CEDRE EDT

GUCCI GUILTY INTENSE POUR HOMME EDT

LALIQUE ENCRE NOIRE A L'EXTREME EDP

Drzewno-aromatyczne

zapachy dla mężczyzn



CHANEL BLEU DE CHANEL EDP
NUTY GŁOWY:

Grejpfrut, Cytryna, Mięta, Różowy pieprz,
Bergamotka, Aldehydy i Kolendra

NUTY SERCA:
Imbir, Jaśmin, Gałka muszkatołowa i Melon

NUTY BAZY:
Kadzidło, Bursztyn, Cedr, Drzewo sandałowe, Paczula,

Labdanum i Drzewo bursztynowe

2014
ambrowy
cytrusowy
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Świat  mody nie może istnieć bez marki  Chanel .  Woda perfumowana prosto z  ich rąk

to istne arcydzie ło zapachowe.  Chanel  Bleu to prawdziwy powiew męskie j  wolności ,

który stworzono z myślą o mężczyznach bez ograniczeń.  Pokaż,  że wszystk ie zapachy

świata masz we władaniu!

Czarujący zapach podkreśl i  Twoją atrakcyjność i  charakter wieczornych spotkań.

Całość zwieńczą rozgrzewające i  kojące zmysły  aromaty ,  którym nie ty lko Ty

ulegniesz.  Wyzwól  swoją męskość i  pokaż światu,  jak ży je cz łowiek,  który sam ustala

zasady i  swoje przeznaczenie.   

Przygotuj  s iebie i  innych na potężną i  jednocześnie del ikatną dawkę aromatu,  jak im

jest  drzewo sandałowe i  gałka muszkatołowa.  F inezyjne połączenie obu tych

zapachów zaskoczy nie jednego i  n ie jedną of iarę.  Chcesz podkreśl ić  to ,  jak wielk im

jesteś dżentelmenem? Teraz masz okazję.  Od pierwszego poczucia czarującej  woni

wręcz zakochasz s ię w tym zapachu.  Woda perfumowana świetnie sprawdzi  s ię

zarówno na długie i  nudne dni ,  jak i  na pełne intensywnych wrażeń wieczory.

Szukasz idealnego zapachu do pracy ,  szkoły  lub nawet na randki?  Udało Ci  s ię .   

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/89-chanel-bleu-de-chanel-edp-3145891073607.html


GIORGIO ARMANI EAU DE CEDRE EDT
NUTY GŁOWY:

Szałwia, Bergamotka i Cytryna

NUTY SERCA:
Liść fiołka, Kardamon i Kmin

NUTY BAZY:
Czarna herbata, Esencja cedrowa, Zamsz i Nuty

drzewne

2015
drzewny

aromatyczny
ozonowy

cytrusowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Armani  Eau de Cèdre to drzewno-aromatyczna woda toaletowa dla panów, wydana   

 w 2015 r .  Kto pokocha zapach te j  n iezwykłe j  „wody cedrowej”?  Każdy mężczyzna,

który chce czerpać z  życ ia to ,  co naj lepsze,  powinien przetestować kompozycję

Armani  Eau de Cèdre.  Woda toaletowa idealnie podkreśla męski  charakter                   

i  naturalny urok.

Jak pachnie Armani  Eau de Cèdre? W nucie g łowy wyczuwalna jest  z io łowa szałwia ,

bergamotka oraz soczysta cytryna.  Rozgrzewający kardamon,  przyprawowy kmin                 

i  del ikatny l iść  f io łka tworzą serce zapachu Armani  Eau de Cèdre.  Baza kompozycj i

zbudowana jest  z  l iśc i  czarnej  herbaty ,  c iepłe j  esencj i  cedrowej  i  drzewnych nut oraz

lekko cytrusowego akordu zamszu.

Armani  Eau de Cèdre to propozycja dla mężczyzn,  którzy chcą być sobą w każdej

sytuacj i .  Nie lubią udawać kogoś,  k im nie są ,  d latego emanują naturalnością ,

podobnie jak Eau de Cedre.  Woda toaletowa od marki  Armani  sprawdzi  s ię idealnie

jako zapach na dzień i  na wieczór.  Przetestuj  perfumy i  przekonaj  s ię ,  jak na Tobie

pachnie Armani  Eau de Cèdre.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/674-giorgio-armani-armani-eau-de-cedre-edt-3614270284922.html


GUCCI GUILTY INTENSE POUR HOMME EDT
NUTY GŁOWY:

Lawenda, Cytryna Amalfi i Kolendra

NUTY SERCA:
Kwiat afrykańskiej pomarańczy i Neroli

NUTY BAZY:
Bursztyn, Paczula i Cedr Virginia

2011
cytrusowy

aromatyczny
kwiatowy

lawendowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Perfumy Gucci  Gui l ty  Intense Pour Homme to drzewno-aromatyczna kompozycja              

z  2011 r .  Nadają s ię do stosowania zarówno na dzień,  jak i  na wieczór ,  jednak jest  to

zapach dla prawdziwych uwodzic ie l i ,  d latego zanim zdecydujesz s ię na zakup całego

f lakonu,  powinieneś go przetestować.  Próbka perfum Gucci  Gui l ty  Intense Pour

Homme pozwol i  C i  sprawdzić  na własnym cie le ,  jak dzia ła magia te j  kompozycj i .

Zobaczysz ,  jak nuty zapachowe współgrają z  Twoją skórą i  podejmiesz właściwą

decyzję.

W nucie g łowy soczysta cytryna romansuje z  wyrazistą lawendą.  W sercu zapachu

rozkwita kwiat  pomarańczy.  Bazę stanowi paczula i  prawdziwie męski  cedr.

Perfumy Gucci  Gui l ty  Intense Pour Homme dla mężczyzn to propozycja dla s i lnych,

pewnych s iebie panów. Ich nowoczesną osobowość podkreśla naturalna elegancja.

Lubią być zawsze w centrum zainteresowania i  wiedzą,  że odpowiednie perfumy są

ich sprzymierzeńcem. To właśnie dlatego każdego dnia chętnie ubierają s ię w zapach

dla urodzonych uwodzic ie l i .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/502-gucci-guilty-intense-pour-homme-edt-737052525204.html


LALIQUE ENCRE NOIRE A L'EXTREME EDP
NUTY GŁOWY:

Cyprys, Żywica elemi i Bergamotka

NUTY SERCA:
Haitańska wetyweria, Wetyweria, Kadzidło i Irys

NUTY BAZY:
Benzoes, Drzewo sandałowe i Paczula

2015
drzewny

aromatyczny
ambrowy

balsamiczny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

14 ZŁ

Lal ique Encre Noire A L 'Extreme to woda perfumowana dla mężczyzn.  Stworzyła ją               

w 2015 r .  s łynna mistrzyni  perfumiarstwa – Nathal ie  Lorson.  Perfumy marki  Lal ique

to zapach dla dżentelmenów, którzy nie boją s ię stawiać sobie wyzwań.  Każdego dnia

chcą osiągać wyznaczone sobie cele ,  d latego potrzebują kompozycj i ,  która doda im

si ły  i  energi i .  W zapachu Encre Noire A L 'Extreme dominują nuty drzewno-

aromatyczne – idealne,  by podkreśl ić  jego męski  charakter .

Nuta g łowy Lal ique Encre Noire A L 'Extreme zbudowana jest  ze świeżych akordów

cyprysu,  bergamotki  i  c iepłe j  żywicy e lemi .  W sercu króluje z iemisty aromat dwóch

odmian wetyweri i  z  odurzającą wonią kadzidła oraz i rysa.  Bazę zapachu Encre Noire

A L 'Extreme tworzą rozgrzewające akordy benzoesu i  drzewa sandałowego na t le

z iemistej  paczul i .

Encre Noire A L 'Extreme to perfumy marki  Lal ique dedykowane mężczyznom pewnym

siebie i  znającym swoją wartość.  Przetestuj  wodę perfumowaną Lal ique Encre Noire

A L 'Extreme i  poczuj  wewnętrzną s i łę !

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1456-lalique-encre-noire-a-l-extreme-edp-7640111502791.html


BENTLEY FOR MEN ABSOLUTE EDP

CALVIN KLEIN OBSESSED INTENSE FOR

MEN EDP

GIORGIO ARMANI CODE A-LIST EDT

GUCCI GUILTY ABSOLUTE EDP

GUERLAIN L'HOMME IDEAL EXTREME EDP

MONTALE RED VETIVER EDP

Drzewno-orientalne

zapachy dla mężczyzn



BENTLEY FOR MEN ABSOLUTE EDP

NUTY GŁOWY:
Różowy pieprz i Imbir

NUTY SERCA:
Olibanum, Papirus i Drzewo sandałowe

NUTY BAZY:
Cedr atlaski, Agar (oud), Bursztyn i Mech

2014
drzewny
ambrowy
korzenny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

12 ZŁ

Perfumy dla mężczyzn Bent ley for  Men Absolute są efektem pracy francuskiego

perfumiarza Michela Almairaca.  Ta or ientalno-drzewna kompozycja zapachowa

została wydana w 2014 r .  i  szybko zdobyła uznanie panów na całym świecie.  Zapach

Bent ley for  Men Absolute polecany jest  nowoczesnym mężczyznom, którzy cenią

sobie luksusowy sty l  życ ia .  To właśnie proponuje marka Bent ley – Absolute jest

kole jną odsłoną zapachu o prawdziwie męskim charakterze.

Czym pachnie woda perfumowana Bent ley for  Men Absolute? Nutę g łowy budują

rozgrzewające przyprawy – różowy pieprz oraz imbir .  W sercu zapachu kry je s ię

c iepłe ol ibanum, drzewo sandałowe i  ostry  aromat papirusu.  Drzewne akordy cedru

at laskiego i  oudu,  drogocenny bursztyn oraz mech tworzą bazę kompozycj i  Bent ley

for Men Absolute.

Woda perfumowana od marki  Bent ley dedykowana jest  panom, którzy wiedzą,  czego

chcą i  każdego dnia ,  starają s ię osiągać swoje cele.  Przetestuj  zapach Bent ley for

Men Absolute i  poczuj  inspirację do dzia łania!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1456-lalique-encre-noire-a-l-extreme-edp-7640111502791.html


CALVIN KLEIN OBSESSED INTENSE FOR MEN
EDP

NUTY GŁOWY:
Rabarbar, Pieprz syczuański i Grejpfrut

NUTY SERCA:
Drewno kaszmirowe, Cypriol i Cedr

NUTY BAZY:
Bursztyn, Koktajl Black Vanilla Husk, Drzewo

gwajakowe i Balsam gurjan

2018
drzewny
ambrowy
waniliowy
pudrowy

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

14 ZŁ

Perfumy Calv in Kle in Obsessed Intense to męski ,  or ientalno-drzewny zapach,  który

swoją premierę miał  w 2018 r .  Polecany jest  do stosowania na wieczór lub na dzień

w czasie chłodniejszych pór roku.  Ta kompozycja podkreśl i  Twoją namiętność                   

i  ta jemniczy charakter .  Próbka perfum Calv in Kle in Obsessed Intense pozwol i  C i

sprawdzić ,  jak ten zmysłowy zapach prezentuje s ię na Tobie i  jak dzia ła na Twoje

otoczenie ,  zanim zdecydujesz s ię na zakup pełnej  buteleczki .

Nutę g łowy tworzą akordy soczystego grejpfruta i  rabarbaru z  dodatkiem ostrego

pieprzu syczuańskiego.  W sercu zapachu wyczuwalne są drzewne aromaty cedru,

drewna kaszmirowego i  cypr iolu.  Bazę stanowią rozgrzewające nuty koktaj lu                   

z  czarnej  wani l i i ,  bursztynu,  balsamu gurjan oraz drzewa gwajakowego.

Perfumy Calv in Kle in Obsessed Intense dla mężczyzn stworzone zostały  dla panów,

którzy mają w pamięci  swoją pierwszą mi łość i  związaną z nią namiętność.  Są

nowocześni  i  n ie wstydzą s ię wyrażać swoich uczuć,  zwłaszcza jeś l i  chodzi  o mi łość.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1107-calvin-klein-obsessed-intense-for-men-edp-3614225270239.html


GIORGIO ARMANI CODE A-LIST EDT

NUTY GŁOWY:
Zielona mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Lawenda

NUTY BAZY:
Fasolka tonka i Drzewo gwajakowe

2018
cytrusowy
drzewny

aromatyczny
waniliowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

18 ZŁ

Giorgio Armani  Code A-List  to woda toaletowa dla panów, stworzona w 2018 r .  jako

l imitowany f lanker najs łynniejszego chyba zapachu marki  Giorgio Armani  Code.  

A-L ist  jest  kompozycją or ientalno-drzewną,  w przeciwieństwie do or ientalno-

przyprawowej  podstawowej  wersj i  Code.  Giorgio Armani  dedykuje ten prawdziwie

męski  zapach wszystk im tym, którzy z  jego pomocą chcą podkreśl ić  swoją naturalnie

przyciągającą osobowość.

Woda toaletowa Giorgio Armani  Code A-List  to ty lko pięć ,  a  jednocześnie aż pięć nut

zapachowych,  które tworzą doskonałe połączenie.  Na samym szczycie piramidy

zapachowej  Code A-List  rozbrzmiewają soczyste nuty z ie lonej  mandarynki  

i  bergamotki .  Serce zbudowane jest  z  kojącej  zmysły  lawendy prowansalsk ie j .

Zmysłowa fasola tonka oraz c iepłe drzewo gwajakowe tworzy bazę perfum Giorgio

Armani  Code A-List .

Woda toaletowa Code A-List  polecana jest  mężczyznom, którzy chcą pozostawić po

sobie uwodzic ie lsk i  ś lad.  Przetestuj  perfumy Giorgio Armani  Code A-List  i  urzekaj

zapachem!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1202-giorgio-armani-code-a-list-edt-3614272129870.html


GUCCI GUILTY ABSOLUTE EDP

NUTY GŁOWY:
Skóra

NUTY SERCA:
Cyprys i Paczula

NUTY BAZY:
Nuty drzewne i Wetyweria

2017
drzewny
skórzany

aromatyczny
zwierzęcy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Poszukujesz perfum o prawdziwie męskim zapachu,  który wyróżni łby c ię na t le

zwykłych chłopców? Gucci  Absolute pour homme to perfumy dedykowane dla

pewnych s iebie ,  ambitnych mężczyzn,  otula jące zapachem skóry i  wyraźnych nut

drzewnych o niezwykłe j  trwałości  i  projekcj i .  Woda perfumowana Absolute marki

Gucci  jest  ukłonem ku nieskrępowanej  wolności  -  zapach władzy połączonej  ze

zmysłowością i  pewnością s iebie będzie idealnym wyborem m. in.  d la ludzi  sukcesu:

biznesmenów czy inwestorów,  którzy swoją c iężką pracą dążą do spełniania

największych marzeń.  Gucci  Absolute pour homme oprócz zapachu skóry w nutach

głowy zachwyca również wyraźnymi nutami cyprysa i  wetyweri i ,  które nadają

pachnidłu g łębi  i  surowej  z iemistości .

Absolute woda perfumowana to oprócz upojnego zapachu również niezwykły ,  choć

klasyczny design f lakonu przypominającego nieco piers iówkę,  który idealnie

prezentuję s ię na półce minimal istycznej ,  męskie j  łaz ienki  w towarzystwie szarego

mydła i  k lasycznej  ży letk i  do golenia.  Ta prostota połączona z wysoką jakością

produktu gucci  gui l ty  absolute tworzy idealną mieszankę dla każdego mężczyzny                

i  czyniąc gui l ty  absolute pour homme prawdziwym symbolem męskości  zamkniętym

w butelce.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/497-gucci-guilty-absolute-edp-8005610344157.html


GUERLAIN L'HOMME IDEAL EXTREME EDP

NUTY GŁOWY:
Migdał, Różowy pieprz i Bergamotka

NUTY SERCA:
Śliwka, Cynamon i Heliotrop

NUTY BAZY:
Tytoń, Skóra, Paczula i Cedr

2020
owocowy

słodki
migdałowy
tytoniowy

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Zaskakująca kompozycja od Guerla in z łożona z nut migdału,  ś l iwki  i  tytoniu to

idealny wybór dla mężczyzn lubiących nietuzinkowe rozwiązania (przecież tak rzadko

natraf iamy na migdały  i  ś l iwkę w męskich perfumach)  oraz zaskakujące kompozycje

perfum, które przyciągną uwagę innych.  L ’Homme Ideal  to przede wszystk im zapach

elegancj i  i  k lasy ,  a  co za tym idzie również sukcesu i  szerokich horyzontów. Oprócz

wspomnianych wcześniej  nut  migdałów i  ś l iwki  w zapachu Guerla in odnajdziemy

również wetywerię i  skórę,  która nadaje g łębi  pachnidłu,  a  zarazem tworzy niezwykły

kontrast  między s łodyczą orzechów i  owoców. Obecność cytrusów oraz rozmarynu

natomiast  sprawia,  że cała kompozycja nabiera świeżości  i  lekkości .  L ’Homme Ideal

to również niezwykła trwałość zapachu,  dzięki  czemu woda perfumowana będzie

towarzyszyć c i  przez cały  dzień w pracy ,  a  także podczas wieczornego wyjśc ia .  Do te j

niezwykłe j  mieszanki  świeżości  i  s łodyczy połączonej  z  trwałością zapachu dochodzi

również zwracających uwagę,  choć niezwykle k lasyczny,  a  wręcz minimal istyczny

design f lakonu-z łoty płyn zamknięty w prostej ,  t łoczonej  buteleczce stanowi

niezwykłą ozdobę nowoczesnego wnętrza,  oraz niezastąpiony element biznesowej

torby mężczyzny sukcesu.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1586-guerlain-l-homme-ideal-extreme-edp.html


MONTALE RED VETIVER EDP

NUTY ZAPACHOWE:
wetyweria, paczula, cedr, grejpfrut, pieprz, balsam

peruwiański

2008
drzewny

aromatyczny
korzenny
ziemisty

 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Montale Red Vert iver EDP to or ientalne perfumy,  które ukazały  s ię światu w 2008

roku.  Ich autorem jest  P ierre Montale ,  właścic ie l  f i rmy Montale i  doświadczony

perfumiarz ,  który pracował  przez lata w Arabi i  Saudyjsk ie j .  Na swoim koncie ma

komponowanie zapachów między innymi dla rodziny królewskie j  i  wyższych sfer .  Po

powrocie do Paryża rozpoczął  produkcję perfum na rynek zachodni .  Do swoich dzie ł

używa zawsze naturalnych sk ładników,  co zapewnia moc i  trwałość zapachów.

W skład esencj i  pachnidła wchodzi  wetyweria ,  czy l i  gatunek trawy pochodzący z  Azj i

Południowo-Wschodniej .  Nadaje ona korzenny aromat oraz s i ln ie utrwala zapach.

Kolejnym elementem jest  paczula ,  z  której  l iśc i  pozyskiwany jest  o le jek o z iemistym    

i  dymnym zapachu.  Za nutę balsamiczno-drzewną odpowiada cedr ,  d ługowieczne

drzewo występujące w rejonach górskich Afryk i  Północnej  oraz Azj i  Zachodniej .

Natomiast  swój  gorzko-z iemny charakter perfumy zawdzięczają grejpfrutowi                    

i  p ieprzowi ,  a  całą kompozycję uzupełnia balsam peruwiański .  Wszystk ie sk ładnik i

tworzą s i lny ,  kontrastowy zapach,  idealny na specja lne okazje ,  jak i  na co dzień.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1459-montale-red-vetiver-edp-3760260450287.html


BURBERRY LONDON EDT

CAROLINA HERRERA BAD BOY EDT

HUGO BOSS BOTTLED EAU DE PARFUM

TOM FORD NOIR EDP

VIKTOR & ROLF SPICEBOMB EXTREME EDP

Przyprawowe zapachy

dla mężczyzn



BURBERRY LONDON EDT

NUTY GŁOWY:
Cynamon, Lawenda i Bergamotka

NUTY SERCA:
Skóra i Mimoza

NUTY BAZY:
Liść tytoniu, Drzewo gwajakowe, Opoponaks i Mech

dębowy

2006
tytoniowy

słodki
cynamonowy

korzenny
 

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

13 ZŁ

Burberry London to woda toaletowa dla panów, którą stworzył  doświadczony

perfumiarz Antoine Maisondieu.  Są to or ientalno-przyprawowe,  zmysłowe perfumy

męskie.  Burberry London to uosobienie modnego,  bryty jsk iego sty lu ,  prosto                   

z  zamglonych londyńskich ul ic .  S ięgają po nie panowie,  którzy łączą zami łowanie do

tradycj i  ze swoim kreatywnym charakterem. Perfumy Burberry London polecane są

jako zapach na chłodniejsze pory roku.

Czym pachnie prawdziwie męska kompozycja Burberry London? Perfumy,  po apl ikacj i

na skórę,  rozbrzmiewają rozgrzewającymi nutami cynamonu i  lawendy z  c ierpkim

akordem bergamotki .  Sercem zapachu Burberry London jest  zniewalająca mimoza

oraz charakterystyczny aromat skóry.  Żywiczna nuta opponaksu,  l iść  tytoniu,  drzewo

gwajakowe i  dębowy mech,  tworzą bazę Burberry London.

Perfumy Burberry London to zapach dla każdego dżentelmena,  który uwielbia

modny,  bryty jsk i  sty l .  Przetestuj  kompozycję Burberry London – niech je j  nuty

przeniosą Cię w samo serce stol icy  Angl i i !

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/925-burberry-london-edt-5045252668184.html


CAROLINA HERRERA BAD BOY EDT

NUTY GŁOWY:
Biały pieprz, Czarny pieprz i Bergamotka

NUTY SERCA:
Szałwia i Cedr

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Kakao i Drzewo bursztynowe

2019
korzenny
ambrowy

aromatyczny
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

17 ZŁ

Carol ina Herrera Bad Boy to woda toaletowa dla mężczyzn.  Ten or ientalno-

przyprawowy zapach stworzyl i  Quent in Bisch i  Louise Turner w 2019 r .  Komu

dedykowana jest  ta męska kompozycja marki  Carol ina Herrera? Perfumy,  w których

królują ostre,  zmysłowe nuty polecane są mężczyznom o buntowniczej  osobowości ,

szukającym przygód i  n iezwykłych wrażeń.

Poznaj  pachnące elementy ,  które sk ładają s ię na wyjątkowe brzmienie perfum

Carol ina Herrera Bad Boy.  Głowę zapachu tworzy c ierpka bergamotka z  ostrymi

akordami czarnego i  b ia łego pieprzu.  Z iołowy aromat szałwi i  przeplata s ię z  c iepłym

cedrem, tworząc tym samym serce kompozycj i  Bad Boy.  Woda toaletowa u podstawy

ma zmysłowe nuty fasol i  tonki ,  drzewa bursztynowego oraz c iemne kakao.

Carol ina Herrera Bad Boy to wyjątkowy zapach dla każdego mężczyzny,  który chce

odkryć swoją wewnętrzną s i łę ,  by łamać stereotypy.  Przetestuj  na własnej  skórze

kompozycję Bad Boy – perfumy dla nowoczesnych facetów,  świadomych swoich

celów.  Być może i  Ty pokochasz zapach Carol ina Herrera Bad Boy!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-carolina-herrera/1373-carolina-herrera-bad-boy-edt.html


HUGO BOSS BOTTLED EAU DE PARFUM

NUTY GŁOWY:
Jabłko, Czarny pieprz i Bergamotka

NUTY SERCA:
Cynamon, Kasztan i Kardamon

NUTY BAZY:
Piżmo i Wetyweria

2020
korzenny

cynamonowy
owocowy

aromatyczny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

17 ZŁ

Perfumy męskie Hugo Boss Bott led Eau de Parfum zostały  stworzone w 2020 r .  przez

słynną mistrzynię perfumiarstwa – Honorine Blanc.  Są f lankerem zapachu z 1998              

o  nazwie Hugo Boss Bott led.  Woda perfumowana z 2020 r .  ma inne nuty zapachowe,

niż  je j  poprzedniczka,  lecz także należy do kategori i  zapachów drzewno-

przyprawowych.  Perfumy Boss Bott led Eau de Parfum to kompozycja dla panów,

która zachęca do dzie lenia s ię swoimi pasjami oraz inspiracjami .  Każdy kreatywny               

i  uczuciowy mężczyzna pokocha najnowsze perfumy Hugo Boss Bott led.

Głowa zapachu zbudowana jest  z  akordów soczystego z ie lonego jabłka,  c ierpkie j

bergamotki  i  ostrego,  czarnego pieprzu.  Serce te j  wersj i  Hugo Boss Bott led buduje

orzechowa nuta kasztanów oraz rozgrzewające aromaty kardamonu i  cynamonu.

Zmysłowe piżmo oraz drzewna wetyweria stanowią bazę kompozycj i  Hugo Boss

Bott led Eau de Parfum.

Perfumy Hugo Boss Bott led Eau de Parfum to zaproszenie do męskiego świata ,

pełnego nowych wyzwań.  Zdradź swój  sposób na spełnienie marzeń z zapachem

Hugo Boss Bott led Eau de Parfum!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-hugo-boss/1584-hugo-boss-bottled-eau-de-parfum.html


TOM FORD NOIR EDP

NUTY GŁOWY:
Fiołek, Różowy pieprz, Kminek, Bergamotka i

Werbena
NUTY SERCA:

Toskański irys, Róża bułgarska, Czarny pieprz,
Gałka muszkatołowa, Geranium i Szałwia

muszkatołowa
NUTY BAZY:

Liść indonezyjskiej paczuli, Bursztyn, Wanilia, Cywet,
Skóra, Opoponaks, Benzoes, Wetyweria i Styraks

2012
ambrowy
pudrowy
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

25 ZŁ

Perfumy dla mężczyzn Noir  od marki  Tom Ford to zmysłowy zapach,  którego

premiera odbyła s ię w 2012 r .  Czarny f lakon odzwierc iedla nieco mroczny charakter

kompozycj i .  Akordy zapachowe w perfumach Tom Ford Noir  dobrane są tak ,  że nie

sposób oprzeć s ię ich wspólnemu wyraźnemu brzmieniu.  Ten zmysłowy zapach

dedykowany jest  pewnym siebie panom, którzy uwielbia ją luksus,  e legancję i  k lasę.

Nuta g łowy kompozycj i  Tom Ford Noir  zbudowana jest  z  del ikatnego akordu f io łka ,

rozgrzewającego różowego pieprzu,  kminku,  c ierpkie j  bergamotki  oraz świeżego

aromatu werbeny.  W sercu czarnych perfum marki  Tom Ford wyczuwalne są

kwiatowe nuty toskańskiego irysa,  bułgarskie j  róży oraz geranium na przyprawowym

tle czarnego pieprzu,  gałk i  muszkatołowej  i  szałwi i  muszkatołowej .  Baza kompozycj i

Tom Ford Noir  to bogactwo drogocennych nut ,  tak ich jak bursztyn,  cywet ,  skóra,  czy

opoponaks.  Łączą s ię one z z iemistym akordem l iśc i  indonezyjsk ie j  paczul i ,

żywicznym styraksem i  benzoesem. Wyczuwalna jest  także c iepła wani l ia  oraz

charakterystyczna wetyweria .

Perfumy dla mężczyzn Noir  marki  Tom Ford,  to zapach ty lko dla zdecydowanych.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/145-tom-ford-noir-edp-888066015509.html


VIKTOR & ROLF SPICEBOMB EXTREME EDP

NUTY ZAPACHOWE:
kminek, lawenda, czarny pieprz, tytoń, wanilia

2015
korzenny
waniliowy
tytoniowy

słodki

do użytku
codziennego,
jesień, zima,

wieczór

19 ZŁ

Perfumy Viktor & Rol f  Spicebomb Extreme to intensywny zapach dla panów. Jeś l i

chcesz w pełni  odkryć każdy aromat z  te j  eksplozj i  or ientalnych przypraw,  s ięgni j  po

próbkę.  Próbka perfum Viktor & Rol f  Spicebomb Extreme pozwol i  C i  przetestować

zapach i  sprawdzić ,  jak rozwi ja  s ię on na Twojej  skórze.  To na pewno pomoże                   

w podjęciu decyzj i  o zakupie pełnej  buteleczki  z  wodą perfumowaną.

Perfumy Viktor & Rol f  Spicebomb Extreme dla mężczyzn to or ientalno-przyprawowa

kompozycja ,  w której  przeplatają s ię ze sobą nuty kminku,  lawendy,  czarnego

pieprzu i  tytoniu.  Całość rozgrzewa łagodna wani l ia ,  d latego ta propozycja od marki

Viktor & Rol f  polecana jest  szczególnie na chłodniejsze pory roku.

Po perfumy Spicebomb Extreme s ięgają najczęście j  panowie,  którzy pragną uwodzić

zapachem. Ta rozgrzewająca mieszanka od Viktor & Rol f  n iewątpl iwie im to ułatwi .

Kompozycja dedykowana jest  nowoczesnym mężczyznom, którzy nie wstydzą s ię

wyrażać swoich uczuć.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/58-viktor-rolf-spicebomb-extreme-edp-3614270659706.html

