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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

czterech lat.  Firma powstała dzięki połączeniu

sześcioletniego doświadczenia Damiana zdobytego

w dużej f irmie kosmetycznej oraz mojgo hobby 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


CALVIN KLEIN ETERNITY MOMENT EDP

CHANEL NO 19 EDP

CHLOE LOVE STORY EDP

GIORGIO ARMANI MY WAY EDP

GIVENCHY ANGE OU DEMON LE

SECRET 2014 EDP

GUERLAIN MON GUERLAIN FLORALE

EDP

JO MALONE PEONY & BLUSH SUEDE

COLOGNE

KENZO WORLD EDP

MARC JACOBS PERFECT EDP

Zapachy dla kobiet
o kompozycji kwiatowej



CALVIN KLEIN ETERNITY MOMENT EDP

NUTY GŁOWY:
Liczi, Malina, Melon, Gujawa

NUTY SERCA:
Chińska różowa peonia, Jaśmin,

Lilia wodna, Passiflora

NUTY BAZY:
Piżmo, Brazylijskie drzewo różane,

Drzewo kaszmirowe, Drzewo
sandałowe

2004
kwiatowy

świeży
owocowy

do użytku
codziennego,

wiosna

13 ZŁ

To woda perfumowana,  która potraf i  zamienić tę jedną szczególną chwi lę ,  w moment

trwający wieczność.  Uwierz w mi łość od pierwszego wejrzenia i  zakochaj  s ię w tym

zapachu.  

Perfumy Calv in Kle in Eternity  Moment dla kobiet  to kompozycja ,  której  nutą g łowy są

akordy l icz i ,  gujawy,  mal iny i  melona.  W sercu zapachu trwa taniec chińskie j  p iwoni i              

z  passi f lorą i  l i l ią  wodną,  a  podstawą tego pachnącego widowiska są nuty drzewne oraz

piżmo.

Ta projekcja od Calv ina Kle ina jest  idealna dla romantycznej  marzycie lk i ,  która nie

wierzy w przypadki .  Kobieta pachnąca Eternity  Moment uwielbia na co dzień czuć

radość,  jaka towarzyszy rozwi ja jącemu s ię zauroczeniu.  Niech i  C iebie nie opuszczają

przysłowiowe „motyle w brzuchu” !

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PORA
ROKU/DNIA

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

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


CHANEL NO 19 EDP

NUTY GŁOWY:
Nuty zielone, Bergamotka i Neroli

NUTY SERCA:
Irys, Róża, Narcyz, Konwalia,

Ylang-ylang

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Wetyweria, Skóra,

Drzewo sandałowe

1970
zielony

ziemisty
drzewny

do użytku
codziennego,

wiosna

18 ZŁ

Ponadczasowa kompozycja Chanel  No 19 Eau de Parfum to kwiatowo -  z ie lone

perfumy,  doskonałe na dzień oraz dedykowane w szczególności  na wiosnę.  Jest  to

śmiały ,  świeży zapach oparty na kontrastach akordów kwiatowo -  drzewno- z ie lonych.

Chanel  No 19 eau de Parfum to doskonały  zapach,  który otwierają energetyczne,

rześkie z ie lone nuty w połączeniu ze s łodką bergamotką i  nerolą.  Następnie

wyczuwamy akordy o kwiatowym, del ikatnie pudrowym charakterze,  w którym mieszają

s ię nuty zmysłowej  róży ,  wyraziste j  konwal i i  oraz chłodnego irysa wraz z  narcyzem.

Kompozycję zapachową zamykają idealnie współgrające nuty z iemistego mchu oraz

wetyweri i  wraz z  c iepłymi nutami drzewa sandałowego i  skóry.  Zapach ten łączy                 

w sobie zmysłowość,  e legancję oraz kobiecość,  a  jednocześnie jest  wyraf inowany                   

i  odważny.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/992-chanel-no-19-edp-3145891294200.html


CHLOE LOVE STORY EDP

NUTY GŁOWY:
Neroli, Gruszka, Bergamotka, Grejpfrut i Cytryna

NUTY SERCA:
Kwiat pomarańczy, Róża,

Brzoskwinia i Czarna porzeczka

NUTY BAZY:
Piżmo, Cedr, Drzewo kaszmirowe,

Paczula

2014
białe kwiaty
cytrusowy

do użytku
codziennego,

wiosna

19 ZŁ

Chloe Love Story to woda perfumowana dla kobiet ,  została stworzona w 2014 r .  przez

mistrzynię sztuki  perfumiarskie j  –  Anne F l ipo.

W nucie g łowy mocno wyczuwalny jest  cytrusowy koktaj l  z  bergamotki ,  grejpfruta ,

cytryny i  gruszki ,  doprawiony aromatycznym nerol i .  Nutą serca rządzi  kwiat

pomarańczy w asyście róży ,  czarnej  porzeczki  i  brzoskwini .  Całość wieńczy c iepła ,

piżmowo – or ientalna baza.

Chloe Love Story to perfumy skomponowane dla kobiet  romantycznych.  To zamknięty       

w uroczej  buteleczce,  zapach dyskretnej  zmysłowości  i  e legancj i .  W kompozycj i  Chloe

Love Story ,  lekkość i  n iewinność przeplata s ię z  kobiecością .  To idealny wybór dla

marzycie lek ,  w pełni  świadomych swoich pragnień.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-chloe/694-chloe-love-story-edp-3607342635876.html


GIORGIO ARMANI MY WAY EDP

NUTY GŁOWY:
Kwiat pomarańczy i Bergamotka

NUTY SERCA:
Tuberoza i Indyjski jaśmin

NUTY BAZY:
Białe piżmo, Madagaskarska wanilia,

Cedr Virginia

2020
białe kwiaty
cytrusowy

tuberozowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Giorgio Armani  My Way to kwiatowa woda perfumowana dla kobiet .  Stworzyl i  ją  dwaj

doświadczeni  perfumiarze – Bruno Jovanovic  i  Car los Benaim. Perfumy My Way to

elegancka kompozycja dla kobiet ,  które nie boją s ię być sobą każdego dnia.  Jeś l i

szukasz wyjątkowego zapachu na co dzień,  koniecznie wypróbuj  My Way.  

W nucie g łowy pobrzmiewają akordy c ierpkie j  bergamotki  i  urzekającego kwiatu

pomarańczy.  Serce stanowią odurzające bia łe kwiaty –  tuberoza oraz jaśmin.

Rozgrzewająca wani l ia  z  Madagaskaru,  zmysłowe piżmo i  c iepły  cedr Virg inia są bazą

dla całego pachnącego spektaklu ,  który rozgrywa s ię we f lakonie My Way.

Giorgio Armani  My Way to propozycja dla wszystk ich kobiet ,  które każdego dnia chcą

poszerzać swoje horyzonty i  wytyczać sobie własną śc ieżkę.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-chloe/694-chloe-love-story-edp-3607342635876.html


GIVENCHY ANGE OU DEMON LE SECRET 2014
EDP

NUTY GŁOWY:
Liść herbaty, Żurawina, Cytryna, Grejpfrut i Pomarańcza

NUTY SERCA:
Jaśmin wielkolistny, Piwonia, Lilia

wodna, Hedione i Róża

NUTY BAZY:
Białe piżmo, Białe drzewa, Paczula,

Drzewo bursztynowe i Wanilia

2014
cytrusowy

świeży
owocowy
kwiatowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

Ange Ou Demon Le Secret  marki  Givenchy to kwiatowe perfumy dla kobiet  wydane              

w 2014 roku o cytrusowym charakterze.  Zapach doskonały  na c ieple jsze,  wiosenne dni ,

który jest  świeży ,  herbaciany i  del ikatnie s łodki .  Już na wstępie perfumy Givenchy Ange

Ou Demon Le Secret   czarują łagodnymi akordami soczystej ,  s łodkie j  żurawiny oraz

intensywnymi nutami świeżych cytryn.  Następnie wyczuwamy l iść  herbaty wzmocniony

aromatem zmysłowego jaśminu,  zaprezentowanego w sposób łagodny oraz lekki .

Akordy piwoni i  oraz róży nadają kompozycj i  u l trakobiecego i  n ieco ta jemniczego

wydźwięku,  ukazując piękno zapachu.  Całość kompozycj i  zamyka c iepła ,  lekko kremowa

piżmowo -  paczulowo -  wani l iowa baza.  Perfumy te są lekkie i  del ikatne,  a  przy tym

jednocześnie wibrujące i  orzeźwiające.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/703-givenchy-ange-ou-demon-le-secret-2014-edp-3274870002717.html


GUERLAIN MON GUERLAIN FLORALE EDP

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Bergamotka, Mandarynka i Cytryna

NUTY SERCA:
Nuty kwiatowe, Piwonia, Jaśmin wielkolistny,
Ylang-ylang, Neroli, Brzoskwinia i Konwalia

NUTY BAZY:
Wanilia, Irys i Drzewo sandałowe

2018 kwiatowy
do użytku

codziennego,
wiosna,
wieczór

18 ZŁ

Dom Perfumeryjny Guerla in prezentuje nowy zapach Mon Guerla in ,  Kwiatowa Woda

Perfumowana,  który jest  hołdem złożonym współczesnej  kobiecości  –  s i lnej ,  wolnej               

i  zmysłowej .  Jego inspiracją była Angel ina Jo l ie .

Potężna dawka jaśminu Sambac i  świeżość lawendy Car la połączone z del ikatnością

piwoni i  i  zmysłową nutą wani l i i  tworzą promienną kompozycję jak bukiet  s łonecznych

kwiatów.

Ta wersja Guerla in Mon jest  a l ternatywą na pewno dla tych osób,  d la których k lasyk

jest  za s łodki  i  mdły .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-guerlain/1110-guerlain-mon-guerlain-florale-edp-3346470133983.html


JO MALONE PEONY & BLUSH SUEDE
COLOGNE

NUTY GŁOWY:
Czerwone jabłko

NUTY SERCA:
Piwonia, Róża, Jaśmin i Goździk

NUTY BAZY:
Zamsz

2013 kwiatowy
różany
świeży

do użytku
codziennego,

wiosna

19 ZŁ

Jo  Malone Peony & Blush Suede Cologne to kwiatowy zapach dla kobiet ,  którego

premiera odbyła s ię w 2013 r .  Twórcą kompozycj i  jest  perfumiarka Christ ine Nagel ,

współpracująca na co dzień z  marką Hermes.  Ta oryginalna woda kolońska dedykowana

jest  paniom, które uwielbia ją otulać s ię zapachami z  wyższej  półk i .  Jo  Malone Peony &

Blush Suede Cologne pokocha każda kobieta ,  która ceni  sobie k lasyczną elegancję.

Nutę g łowy stanowi soczyste,  czerwone jabłko.  Sercem zapachu jest  romantyczny

bukiet  kwiatów – różowych piwoni i ,  urzekającego jaśminu,  del ikatnych goździków oraz

róż.  Charakterystyczny,  mocniejszy akord oddaje zamszowa baza.

Woda kolońska Jo Malone Peony & Blush Suede Cologne to propozycja dla prawdziwych

romantyczek,  jest  u lubieńcemy wielu blogerek i  gwiazd.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1580-jo-malone-peony-blush-suede-cologne.html


KENZO WORLD EDP

NUTY GŁOWY:
Czerwone owoce

NUTY SERCA:
Piwonia, Nuty kwiatowe i Egipski jaśmin

NUTY BAZY:
Ambroksan

2016 kwiatowy
owocowy

świeży
ambrowy

do użytku
codziennego,

wiosna

19 ZŁ

Ta niezwykle kobieca kompozycja o urzekającym, kwiatowym brzmieniu,  jest  opowieścią

o otwartości  do świata i  odwadze bycia sobą.  Paniom, szukającym zapachu,  który

podkreśl i  ich wolnego ducha,  polecamy perfumy Kenzo World.  Woda perfumowana od

Kenzo będzie Twoją inspiracją na każdy dzień.

Czerwone owoce,  czy l i  truskawki ,  mal iny ,  wiśnie i  porzeczki  otwierają ten zapach.  Woda

perfumowana w romantycznym sercu kry je ogród pełen piwoni i ,  egipskiego jaśminu

oraz innych kwitnących kwiatów.  W bazie natomiast  króluje ambroksan,  czy l i

syntetyczny zamiennik naturalnej  ambry.

Kobieca kompozycja Kenzo World polecana jest  paniom, które emanują

spontanicznością i  radością .  Kochają życ ie ,  świat  oraz ludzi ,  d latego nie boją s ię

wyrażać swojego zdania.  Jeś l i  szukasz zapachu,  który doda Ci  energi i  i  za inspiruje do

dzia łania ,  przetestuj  Kenzo World.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-kenzo/351-kenzo-world-edp-3274872323490.html


MARC JACOBS PERFECT EDP

NUTY GŁOWY:
rabarbar, narcyz

NUTY SERCA:
mleko migdałowe

NUTY BAZY:
drewno kaszmirowe, cedr

2020
zielony

owocowy
drzewny

aromatyczny
migdałowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Czy jesteś perfekcyjną kobietą? A może chcesz być jeszcze bardzie j  perfekcyjna? To

właśnie dla Ciebie Marc Jacobs stworzył  w 2020 roku te perfumy i  nazwał  je  Marc

Jacobs Perfect .  Charakteryzują s ię one kwiatową kompozycją ,  którą stworzyła Domit i l le

Michalon Bert ier ,  a  twarzą reklamową tej  nowości  jest  L i la  Moss.Projekcja otwiera s ię

nutą soczystego rabarbaru,  który idealnie współgra z  akordem narcyza.  Mleko

migdałowe w nucie serca dodaje kobiecości  i  lekkości  te j  kompozycj i ,  która w bazie

wypełniona jest  akordami drzewnymi dzięki  nutą drzewa kaszmirowego i  cedru.  Zapach

idealnie odnajdujący s ię w wiosenne dni ,  budujący pewność s iebie i  napędzający do

dzia łania.  Przetestuj  go na sobie i  sprawdź co oznacza Perfect  według Marca Jacobsa.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1631-marc-jacobs-perfect-edp.html


BRUNO BANANI PURE WOMAN EDT
CAROLINA HERRERA VERY GOOD GIRL
EDP
CHANEL CHANCE EAU TENDRE EDT
CHLOE SIGNATURE ROSE TANGERINE
EDT
DOLCE & GABBANA DOLCE PEONY
EDP
GUERLAIN INSOLENCE EDT
HUGO BOSS FEMME EDP
MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH
TWINKLE EDT

Zapachy dla kobiet
 o kompozycji
kwiatowo-owocowej



BRUNO BANANI PURE WOMAN EDT

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka, Frezja i Zielona mandarynka

NUTY SERCA:
Mango, Cyklamen i Piwonia

NUTY BAZY:
Wanilia i Bursztyn

2007
 owocowy
kwiatowy
tropikalny

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

11 ZŁ

Zapach ten z łożony jest  z  aromatów egzotycznych kwiatów i  owoców, dzięki  czemu

idealnie nadaje s ię zarówno na dzień,  jak i  na wieczór.  Jak g łosi  hasło marki  Bruno

Banani  –  „not for  everybody”  –  te śmiałe kompozycje nie są dla każdego,  d latego przed

zakupem, warto przetestować zapach.  Pomoże Ci  w tym próbka perfum Bruno Banani

Pure Woman.  Dzięki  n ie j ,  poczujesz jak poszczególne nuty rozwi ja ją s ię na Twoim cie le .

 Nutę g łowy zapachu stanowi koktaj l  z  czarnej  porzeczki ,  mandarynki  i  mango.  W sercu

splata s ię bukiet  frez j i ,  p iwoni i  oraz cyklamenów, w którym przebi ja ją  s ię nuty drzewne.

Bazą jest  c iepła wani l ia  i  drogocenna ambra.

 Perfumy Bruno Banani  Pure Woman dla kobiet  to odważna kompozycja ,  którą

pokochają urodzone uwodzic ie lk i .  Panie ,  u których del ikatna,  anie lska natura śc iera s ię

z iśc ie diabelsk im urokiem, chętnie otulą s ię tym kwiatowo-owocowym zapachem.

Idealnie podkreśl i  on s łodką,  n iewinną kobiecość połączoną z ognistą zmysłowością .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-bruno-banani/1092-bruno-banani-pure-woman-edt.html


CAROLINA HERRERA VERY GOOD GIRL EDP

NUTY GŁOWY:
Liczi i Czerwona porzeczka

NUTY SERCA:
Róża

NUTY BAZY:
Wanilia i Wetyweria

2021
 owocowy

różany
waniliowy

świeży

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna i lato

19 ZŁ

Woda perfumowana Carol ina Herrera Very Good Gir l  to kwiatowo–owocowy zapach,

który od samego otwarcia jest  n iezwykle energetyzujący o kwaskowo–słodkim

wydźwięku dzięki  połączeniu aromatu czerwonej  porzeczki  z  egzotycznym l icz i .                   

W wyjątkowy sposób ukazano tu aromat róży ,  która jest  uwodzic ie lska,  kobieca z  nutą

tajemniczości .  Te del ikatne pudrowe akcenty róży przechodzą następnie w nowoczesne

oraz zaskakujące połączenie s łodko – dymnej  wetyweri i  z  c iepłą wani l ią .

Nowy zapach Carol ina Herrera Very Good Gir l  jest  subtelny ,  del ikatny,  a  zarazem

tajemniczy i  seksowny.  Jest  to nowoczesna,  odważniejsza interpretacja kultowego

zapachu Good Gir l .  Przetestuj  tą  nowość za pomocą próbki  perfum i  sprawdź czy jest

dla Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-carolina-herrera/1643-carolina-herrera-very-good-girl-edp.html


CHANEL CHANCE EAU TENDRE EDT

NUTY GŁOWY:
Pigwa i Grejpfrut

NUTY SERCA:
Hiacynt i Jaśmin

NUTY BAZY:
Piżmo, Irys, Cedr Virginia i Bursztyn

2010
kwiatowy
owocowy
cytrusowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Perfumy Chanel  Chance Eau Tendre to kwiatowo – owocowa kompozycja ,  którą stworzył

Jaques Polge – utalentowany perfumiarz ,  od wielu lat  związany z  marką Chanel .   Woda

toaletowa to zapach wypełniony nutami letnich kwiatów i  owoców, dlatego uwodzenie

w upalne dni  i  gorące noce,  będzie jeszcze łatwiejsze.  Zanim kupisz pełną buteleczkę

perfum Chanel  Chance Eau Tendre,  zaopatrz s ię w próbkę,  która pozwol i  C i  sprawdzić ,

jak zapach układa s ię na Twoim cie le ,  w zależności  od pory dnia i  aktywnści .

Jak pachnie Chanel  Chance Eau Tendre? Woda toaletowa,  której  nutą g łowy jest

soczysty koktaj l  z  grejpfruta i  p igwy,  rozwi ja  s ię w sercu w kwiatowy romans jaśminu              

i  h iacyntów.  W bazie brzmi bia łe piżmo,  i rys ,  cedr i  bursztyn.

Perfumy te to kompozycja dla kobiet ,  które kochają chwytać momenty ,  zwłaszcza                

w s łoneczne,  letnie dni .  Woda toaletowa o tym urzekającym aromacie ,  dedykowana jest

g łównie nowoczesnym kobietom, które wiedzą,  czego chcą.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1212-chanel-chance-eau-tendre-edt-3145891263206.html


CHLOE SIGNATURE ROSE TANGERINE EDT

NUTY GŁOWY:
Tangeryna i Czarna porzeczka

NUTY SERCA:
Róża

NUTY BAZY:
Cedr i Biała ambra

2020
różany

cytrusowy
drzewny
owocowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

Chloe Signature Rose Tangerine to kwiatowo-owocowe perfumy wydane w 2020 roku.

Zapach ten ma charakter różany,  z  wyczuwalnymi akordami cytrusowymi oraz

drzewnymi.  W Chloe Signature Rose Tangerine wyraziste akordy róży ,  która jest

ukazana w sposób świeży ,  lekki ,  a le z  charakterem zostały  wzbogacone cytrusowymi

ozdobnikami w postaci  soczystej ,  wibrującej  mandarynki  oraz żywiołowej  czarnej

porzeczki .  W  bazie wyczuwamy cedr i  b ia łą ambrę,  dz ięki ,  którym całość kompozycj i

tworzy bardzo kobiecy ,  e legancki  zapach z utrawspółczesnym charakterem. Perfumy

marki  Chloe są wyrazem kobiecości ,  które uwodzą nas subtelnością i  del ikatnością .

Dedykowane są do używania w c iągu dnia.  Przetestuj  je  w formacie próbki  i  sprawdź,

czy i  d la Ciebie będą idealne.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-chloe/1632-chloe-signature-rose-tangerine-edt.html


DOLCE & GABBANA DOLCE PEONY EDP

NUTY GŁOWY:
Gruszka, Cyklamen, Bergamotka i Różowy pieprz

NUTY SERCA:
Piwonia, Frezja i Róża bułgarska

NUTY BAZY:
Mirabelka, Miód, Ambroksan i Paczula

2019
kwiatowy

świeży
owocowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Dolce & Gabbana Dolce Peony to woda perfumowana dla kobiet .  Tę kwiatowo-

owocowo-gourmand kompozycję stworzył  w 2019 r .  Cr istophe Raynaud.  To kobiecy

manifest  pozytywnej  energi i ,  jednocześnie pełen nostalg i i .  Żeby sprawdzić ,  jak

poszczególne nuty zapachowe rozkwita ją na Twoim cie le ,  przetestuj  perfumy Dolce &

Gabbana Dolce Peony.  Tester w postaci  próbki  pomoże Ci  obserwować rozwój  zapachu

w zależności  od pory roku,  dnia ,  czy Twojej  aktywności .

Nutę g łowy w perfumach tworzy koktaj l  ze s łodkie j  gruszki ,  z łamany soczystą goryczką,

jaką daje bergamotka,  ozdobiony uwodzic ie lsk im kwiatem cyklamenu.  W sercu rozkwita

bukiet ,  w sk ład którego wchodzi  p iwonia ,  róża bułgarska i  f rez ja .  W bazie wyczuwalne

są charakterystyczne nuty miodu,  ambroksanu,  paczul i  i  przepysznej  dojrzałe j

mirabelk i .

Kto zakocha s ię w zapachu Dolce & Gabbana Dolce Peony? Stworzony został  d la pań              

o  romantycznej  naturze,  emanujących kobiecością i  del ikatną zmysłowością .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1299-dolce-gabbana-dolce-peony-edp.html


GUERLAIN INSOLENCE EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna, Bergamotka, Wanilia

NUTY SERCA:
Fiołek, Róża

NUTY BAZY:
Bób tonka, Kosaciec, Piżmo

2017
fiołkowy
pudrowy

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna

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 i  zmysłowe zakończenie.  

Przetestuj  ten zapach w formacie próbki  i  przekonaj  s ię sama w jak i  sposób rozwi ja  s ię

na twojej  skórze.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


HUGO BOSS FEMME EDP

NUTY GŁOWY:
Frezja, Tangeryna i Czarna porzeczka

NUTY SERCA:
Róża bułgarska, Lilia i Jaśmin

NUTY BAZY:
Drzewo cytrynowe, Morela i Bursztyn

2006
kwiatowy
cytrusowy

różany
owocowy

do użytku
codziennego,

wiosna

16 ZŁ

Hugo Boss Femme to kwiatowo -  owocowe perfumy dla kobiet  wydane w 2006 roku.

Jest  to zapach idealny na letni  i  wiosenny dzień,  bardzo komfortowy i  uniwersalny               

w noszeniu.  Woda perfumowana otwiera s ię świeżą,  soczysta mandarynka                  

w towarzystwie kwaskowatej  czarnej  porzeczki  oraz del ikatnej  frez j i .  Następnie

kompozycję zapachową przenikają kwiatowe akordy wyraziste j  róży bułgarskie j ,

kobiecej  l i l i i  oraz zmysłowego jaśminu.  Całość otulona jest  akordami drzewa

cytrynowego,  lekko s łodkie j  morel i  oraz bursztynu.  Hugo Boss Femme to zapach,  który

pokochały  kobiety na całym świecie o ponadczasowym wydźwięku.  Woda perfumowana

podkreśla zmysłowość,  del ikatność,  a  zarazem niezależność kobiety .  Próbka tych

perfum pozwol i  C i  zweryf ikować,  w jak i  sposób ta kompozycja rozwi ja  s ię na Tobie

w codziennym otoczeniu.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-hugo-boss/753-hugo-boss-femme-edp-737052041353.html


MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH TWINKLE
EDT

NUTY GŁOWY:
Malina

NUTY SERCA:
Fiołek i Dzika róża

NUTY BAZY:
Bita śmietana i Liść czarnej porzeczki

2017
słodki

owocowy
fiołkowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 17 ZŁ

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Twinkle  to kwiatowo-owocowe perfumy z 2017 roku

dla kobiet .  Zapach na otwarciu zachwyca akordem świeżych,  dojrzałych mal in ,  które

następnie przełamane są wyrazistym aromatem kwiatów.  Nuty bi te j  śmietany w bazie

nadają wodzie toaletowej  pudrowego,  lekko puszystego charakteru.  Zapach Daisy Eau

So Fresh Twinkle idealnie sprawdzi  s ię na dzień,  a  szczególnie do stosowania w c iepłe

wiosenne dni .  Wodę toaletową cechuje duża intensywność kompozycj i .  Zapach ten na

pewno skradnie serca wszystk im mi łośniczkom Marc Jacobsa oraz zwolenniczkom

"słodziaków".  Przekonaj  s ię sama,  czy będziesz to również Ty.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1124-marc-jacobs-daisy-eau-so-fresh-twinkle-edt.html


BOTTEGA VENETA ILLUSIONE FOR
HER EDP
DIOR JOY BY DIOR EDP
HUGO BOSS THE SCENT PURE ACCORD
FOR HER EDT
LACOSTE POUR FEMME EDP
MIU MIU TWIST EDP
NARCISO RODRIGUEZ PURE MUSC FOR
HER EDP
VALENTINO VOCE VIVA EDP

Zapachy dla kobiet o
kompozycji kwiatowo-
drzewno-piżmowej



BOTTEGA VENETA ILLUSIONE FOR HER EDP

NUTY GŁOWY:
Bergamotka i Czarna porzeczka

NUTY SERCA:
Liść figi i Kwiat pomarańczy

NUTY BAZY:
Drzewo oliwne i Fasolka tonka

2019
zielony

cytrusowy
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 24 ZŁ

I l lus ione for Her to damska,  kwiatowo-drzewno-piżmowa woda perfumowana.  Bottega

Veneta ma ją  w swojej  oferc ie od 2019 r . ,  k iedy to pojawi ła  s ię na rynku,  dz ięki

współpracy dwóch s łynnych perfumiarek – Annick Menardo i  Amandine Clerc-Marie.

Komu dedykowana jest  ta aromatyczna woda perfumowana? Bottega Veneta poleca

I l lus ione eleganckim i  zmysłowym kobietom w każdym wieku.

Nuta g łowy perfum I l lus ione for Her zbudowana jest  z  kwaśnych akordów czarnej

porzeczki  oraz c ierpkiego aromatu bergamotki .  L iść f ig i  i  urzekający kwiat  pomarańczy

tworzą serce tego niezwykłego zapachu marki  Bottega Veneta.  I l lus ione for Her 

w swojej  zmysłowej  bazie skrywa drzewo ol iwne oraz fasolę tonka.

Zapach I l lus ione to propozycja dla prawdziwych mi łośniczek luksusu.  Jeś l i  chcesz

poczuć jak pachnie e legancja i  szyk ,  przetestuj  kompozycję I l lus ione.  Bottega Veneta to

marka,  która gwarantuje wysoką trwałość i  projekcję swoich perfum.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-bottega-veneta/1333-bottega-veneta-illusione-for-her-edp-3614225621932.html


DIOR JOY BY DIOR EDP

NUTY GŁOWY:
Bergamotka i Mandarynka

NUTY SERCA:
Jaśmin, Róża z Grasse, Brzoskwinia,

Liść czarnej porzeczki

NUTY BAZY:
Białe piżmo, Drzewo sandałowe, Cedr,

Paczula i Benzoes

2018
cytrusowy
drzewny
pudrowy
piżmowy

do użytku
codziennego,

wiosna 

 20 ZŁ

Perfumy Dior Joy By Dior to kwiatowo-drzewno-piżmowe kompozycja dla kobiet .   Nutę

głowy zapachu stanowią bergamotka i  mandarynka.  Na kole jnym etapie jego

rozkwitania ,  najmocniej  wyczuwalne sta ją s ię akcenty jaśminu oraz róży z  Grasse.  Cały

pachnący spektakl  kończy s ię zmysłowym tańcem cedru,  drzewa sandałowego,  b ia łego

piżma i  paczul i .

Perfumy Dior Joy By Diort  wybierają panie ,  które chcą c ieszyć s ię życ iem i  czerpać

radość z  każdego dnia.  Ten kwiatowo-owocowy zapach codziennie poprawia im humor 

 i  napełnia pozytywną energią .  Kobiety ,  które s ięgają po perfumy Joy By Dior to

optymistk i ,  kochające uwodzić  zapachem i  pragnące dzięki  n iemu pozostać na długo 

w pamięci .  Zanim kupisz pełną buteleczkę tych wyjątkowych perfum, s ięgni j  po próbkę,

która pozwol i  przetestować zapach i  zdecydować,  czy warto kupować jego pełną

wersję.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1182-dior-joy-by-dior-edp-3348901419093.html


HUGO BOSS THE SCENT PURE ACCORD
FOR HER EDT

NUTY GŁOWY:
Bergamotka 

NUTY SERCA:
Osmantus

NUTY BAZY:
Piżmo

2020
cytrusowy
kwiatowy
piżmowy
owocowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 17 ZŁ

Hugo Boss The Scent Pure Accord For Her to kwiatowo -  drzewno -  p iżmowe perfumy

dla kobiet ,  których premiera odbyła s ię w 2020 roku.  Woda toaletowa czaruje nas

złożonymi oraz przepięknie skomponowanymi cytrusowymi akordami ze zmysłowym 

i  naturalnie brzmiącym w nutach serca kwiatem osmantusa.  Zapach dopełnia c iepły ,

otula jący aromat piżma.  Kompozycja zapachowa jest  lekka,  świeża z  cytrusowym

akcentem, jednocześnie zmysłowa i  kobieca.  Charakteryzuje s ię przepiękną projekcją 

i  dużą trwałością .  L in ia The Scent Pure Accord  to uwodzic ie lsk i  duet dla nie j  i  d la

niego,  który ukazuje nam intymną grę pomiędzy kobietą a mężczyzną.  Przetestuj  ten

zapach w formacie próbki  i  sprawdź,  czy uwiedzie on i  C iebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1182-dior-joy-by-dior-edp-3348901419093.html


LACOSTE POUR FEMME EDP

NUTY GŁOWY:
Pieprz, Frezja i Jabłko

NUTY SERCA:
Heliotrop, Fiołek, Jaśmin, Hibiskus,

Róża

NUTY BAZY:
Zamsz, Drzewo sandałowe, Kadzidło,

Cedr i Labdanum

2003
kwiatowy
pudrowy
drzewny

do użytku
codziennego,

wiosna 

13 ZŁ

Lacoste Pour Femme to kwiatowo -  drzewno -  p iżmowe perfumy wydane w 2003 roku,

których twórcą jest  Ol iv ier  Cresp.  Zapach otwiera s ię lekko s łodkawymi nutami pieprzu,

które uzupełnia del ikatny aromat frez i .  Przepiękne akordy róży ,  zmysłowe nuty

jaśminu,  hel iotropu i  h ibiskusa rozwi ja ją s ię w kwiatowej  faz ie serca.  Całość kompozycj i

zapachowej  zamyka połączenie c iepłego drzewa sandałowego,  świeżych nut drzewa

cedrowego,  aromatycznego kadzidła oraz wyrazistego piżma.  Perfumy Lacoste Pour

Femme mają kwiatowo -  pudrowy charakter ,  za który odpowiadają akordy f io łka oraz

hel iotropu.  Zapach jest  lekki ,  nowoczesny oraz kobiecy ,  idealny do codziennego

użytku.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/298-lacoste-pour-femme-edp-737052949215.html


MIU MIU TWIST EDP

NUTY GŁOWY:
Kwiat jabłoni, Bergamotka i Czerwone jagody

NUTY SERCA:
Fiołek i Piżmo

NUTY BAZY:
Cedr, Bursztyn i Fasolka tonka

2019
kwiatowy
drzewny

cytrusowy
ambrowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato 

18 ZŁ

Miu Miu Twist  to kwiatowo -  drzewno -  p iżmowe perfumy dla kobiet  wydane w 2019

roku.  P ierwszoplanową rolę w całe j  kompozycj i  zapachowej  odgrywa akord cedru,  który

nadaje del ikatnie męski  charakter .  Zabieg ten powoduje,  że zapach zdecydowanie

przypadnie do gustu kobietom preferującym perfumy wyróżnia jące s ię sty lem i  kreacją

na t le  innych.   W nutach g łowy poczujesz del ikatne akordy kwiatu jabłoni  w połączeniu

z cytrusową bergamotką oraz czerwonymi jagodami.  Zaprezentowane następnie                  

w sercu nuty f io łka i  p iżma są chłodne,  z łożone,  a  jednocześnie s łodkawe i  świeże.

Nadaje to całości  zmysłowy,  trochę ta jemniczy charakter .  Połączenie cedru,  fasolk i

tonki  i  bursztynu w zakończeniu rozgrzewa i  ukazuje g łębię zapachu.  Pomimo,  że ta

woda perfumowana posiada oryginalny ,  dojrzały  charakter to jego kreacja jest

niewiarygodnie spójna i  jednol i ta  od początku do końca.  Przetestuj  próbkę tego

zapachu i  sprawdź ich wyjątkowość już teraz.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1260-miu-miu-twist-edp-3614225291487.html


NARCISO RODRIGUEZ PURE MUSC FOR
HER EDP

NUTY GŁOWY:
Piżmo

NUTY SERCA:
Kwiaty

NUTY BAZY:
Drewno kaszmirowe

2019
piżmowy
kwiatowy
pudrowy

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna 

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

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


VALENTINO VOCE VIVA EDP

NUTY GŁOWY:
Mandarynka, Bergamotka i Imbir

NUTY SERCA:
Kwiat pomarańczy i Gardenia

NUTY BAZY:
Wanilia, Fasolka tonka, Piżmo, Drzewo

sandałowe i Mech dębowy

2020
cytrusowy
kwiatowy
waniliowy

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna 

19 ZŁ

Dom Valent ino zaprezentował  w 2020 roku nową wodę perfumowaną Voce Viva.  Twarzą

reklamową została Lady Gaga,  która nadaje ponadczasowy wymiar oraz pragnienie w

dążeniu do celu i  real izacj i  marzeń.  Zapach o kompozycj i  kwiatowo-drzewno-piżmowej

został  stworzony dzięki  współpracy Honorine Blanc i  Amandine Clerc-Marie.

Na początku uwydatnia s ię cytrusowy akord dzięki  nutom mandarynki  i  bergamotki ,

który rozgrzewa imbir .  W sercu kompozycj i  rządza nuty kwiatowe,  które nadają lekkości

zapachowi .  Bazę tworzą nuty wani l i i ,  p iżma i  drzewa sandałowego a je j  ca łość jest

idealnie zharmonizowana dzięki  nowoczesnemu akordowi mchu.

Valent ino Voce Viva to perfumy,  które świetnie s ię odnajdą w chłodniejsze dni ,

dedykowane do użytku codziennego.  Ich kompozycja jest  n iczym dobra piosenka,  którą

zawsze wpada w ucho.  Przekonaj  s ię sama i  przetestuj  je  na sobie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1596-valentino-voce-viva-edp.html


CHANEL COCO MADEMOISELLE EDT
CHANEL COCO MADEMOISELLE L'EAU
PRIVEE
CREED LOVE IN WHITE EDP
ELIZABETH ARDEN WHITE TEA VANILLA
ORCHID EDT
GUCCI GUILTY POUR FEMME EDP
JIMMY CHOO I WANT CHOO EDP
LOEWE SOLO ELLA EDP
TIFFANY & CO. TIFFANY INTENSE EDP

Zapachy dla kobiet 
o kompozycji kwiatowo-
orientalnej



CHANEL COCO MADEMOISELLE EDT

NUTY GŁOWY:
Pomarańcza, Bergamotka i Grejpfrut

NUTY SERCA:
Liczi, Róża i Włoski jaśmin

NUTY BAZY:
Paczula, Tahitiańska wetyweria, Wanilia

bourbon i Białe piżmo

2002
cytrusowy
drzewny

paczulowy

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna 

21 ZŁ

Chanel  Coco Mademoisel le  EDT to or ientalno -  kwiatowe perfumy dla kobiet ,  które

zostały  wydane w 2002 roku.  Zapach ma charakter cytrusowy z wyczuwalnymi akordami

drzewnymi oraz paczul i .  Na wstępie urzeka nas soczystą pomarańczą w towarzystwie

cytrusowych akordów bergamotki .  Następnie do g łosu dochodzi  wyrazista róża,

egzotyczne l icz i  oraz łagodne nuty jaśminu.  Łagodna,  c iepła nuta bazy z łożona                 

z  subtelnej  wani l i i ,  z  dodatkiem wetyweri i ,  b ia łego piżma i  paczul i  emanuje wyrazistą

uwodzic ie lską aurą.  Zapach jest  przepiękny,  k lasyczny i  ponadczasowy,  z  wyraf inowaną

prostotą kompozycj i  i  e legancją.  Perfumy te to esencja kobiecości ,  zmysłowości  oraz

szyku,  który łączy pokolenia i  zaciera istnie jące różnice.  Cała l in ia Mademoisel le  jest

bestsel lerem, a po wodę toaletową często kobiety s ięgają właśnie wiosną i  latem.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1024-chanel-coco-mademoiselle-edt-3145891164602.html


CHANEL COCO MADEMOISELLE L'EAU
PRIVEE

NUTY GŁOWY:
Mandarynka

NUTY SERCA:
Róża i Jaśmin

NUTY BAZY:
Białe piżmo

2020
cytrusowy

różany
piżmowy
kwiatowy

do użytku
codziennego,

wieczór,
wiosna 

23 ZŁ

Chanel  Coco Mademoisel le  L ’eau Pr ivée to zapach wydany w 2020 r . ,  którego twórcą

jest  Ol iv ier  Polge.  Ta wersja Coco Mademoisel le  –  woda perfumowana na noc – to

najnowsza propozycja światowej  s ławy perfumiarza.  Coco Mademoisel le  L ’eau Pr ivée

ma być zapachem, z  którym kobieta k ładzie s ię do łóżka,  by już za chwi lę ,  ca ła poście l

pachniała jak je j  u lubione perfumy.  Coco Chanel  z  pewnością byłaby zachwycona tym

zmysłowym pomysłem!

 Jak ie nuty zapachowe dominują w tym wariancie Coco Mademoisel le?  Zapach ten                

w nucie g łowy ma mocno wyczuwalne akordy s łodkie j  mandarynki .  Serce Chanel  Coco

Mademoisel le  L ’eau Pr ivée buduje urzekający jaśmin i  romantyczna róża.                   

Te uwodzic ie lsk ie perfumy Coco Chanel  wieńczy baza ze zmysłowego piżma.

 Zapach Chanel  Coco Mademoisel le  L ’eau Pr ivée to or ientalno-kwiatowa kompozycja ,

która ukołysze Twoje zmysły  do snu.  Z tą wersją Coco Mademoisel le  każda noc będzie

wyjątkowa.  Przekonaj  s ię sama i  przetestuj  n iezwykły  zapach od Chanel .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1024-chanel-coco-mademoiselle-edt-3145891164602.html


CREED LOVE IN WHITE EDP

NUTY GŁOWY:
Skórka pomarańczowa

NUTY SERCA:
Ryż, Magnolia, Narcyz, Włoski jaśmin,

Irys i Róża bułgarska

NUTY BAZY:
Ambra, Drzewo sandałowe i Wanilia

2005
kwiatowy
cytrusowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

37 ZŁ

Creed Love in White to or ientalno -  kwiatowe perfumy dla kobiet  wydane w 2005 roku.

Zapach jest  kompozycją del ikatną i  bardzo kobiecą o kwiatowym charakterze                 

w połączeniu ze świeżymi cytrusowymi akordami.  Otwarcie Creed Love in White

stanowi skórka pomarańczowa,  ukazująca s ię następnie w połączeniu z  wyrazistym

bukietem bia łych kwiatów,  tak ich jak:  narcyz ,  magnol ia ,  i rys oraz bia ły  jaśmin.  Łuski

ryżowe niepozornie nadają lekko s łonawy akcent całości .  Zakończenie stanowi wani l ia ,

wodna ambra oraz drzewo sandałowe,  które wnoszą doskonałą harmonię do całości

kompozycj i .  Przetestuj  ten zapach kupując jego próbkę,  a  sprawdzisz cze te niszowe

perfumy są dla Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1572-creed-love-in-white-edp.html


ELIZABETH ARDEN WHITE TEA VANILLA
ORCHID EDT

NUTY GŁOWY:
Pigwa, Bergamotka, Elemi i Cytryna

NUTY SERCA:
Orchidea waniliowa, Biała herbata,

Gardenia i Jaśmin

NUTY BAZY:
Wanilia, Piżmo, Irys, Drzewo

bursztynowe i Ambrette

2019
waniliowy
kwiatowy
pudrowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

12 ZŁ

Perfumy El izabeth Arden White Tea Vani l la  Orchid to zapach z 2019 r .  Jego twórcą jest

znany perfumiarz Gi l  C lav ien.  Ta or ientalno-kwiatowa kompozycja idealnie nadaje s ię

do stosowania na co dzień.  Jeś l i  zastanawiasz s ię nad zakupem tego zapachu,

powinnaś go najpierw przetestować.  Próbka perfum El izabeth Arden White Tea Vani l la

Orchid pomoże Ci  poznać,  które nuty zapachowe współgrają z  Twoją skórą.  Dzięki  temu

sama ocenisz ,  czy zapach jest  dokładni  tak i ,  o jak im marzyłaś.

Nutę g łowy stanowią tu cytryna,  bergamotka,  p igwa i  e lemi .  W sercu zapachu,  na t le

aromatu herbaty rozkwita ją gardenia ,  jaśmin i  orchidea wani l iowa.  Bazę tworzą

ambrette ,  i rys ,  wani l ia ,  drzewo bursztynowe oraz piżmo.

Perfumy te to propozycja dedykowana paniom o romantycznej  naturze.  Kwiatowe nuty

idealnie podkreśla ją naturalny wdzięk i  kobiecość.  Kompozycja od El izabeth Arden

przypadnie do gustu każdej  kobiecie ,  która ma w sobie radość i  chce roztaczać ją

dookoła s iebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1327-elizabeth-arden-white-tea-vanilla-orchid-edt.html


GUCCI GUILTY POUR FEMME EDP

NUTY GŁOWY:
Różowy pieprz, Mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Bez, Fiołek, Geranium i Róża

NUTY BAZY:
Paczula i Bursztyn

2019
kwiatowy
fiołkowy

cytrusowy

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

20 ZŁ

Damska woda perfumowana Gucci  Gui l ty  Eau de Parfum to or ientalno -  kwiatowe

perfumy,  które wydano w 2019 roku.  Idealne do noszenia na co dzień,  jak i  na

specja lne okazje.  Perfumy Gucci  Gui l ty  rozpoczynają s ię nutami soczystej  mandarynki               

i  cytrusowej  bergamotki ,  które łącza s ię z  subtelnymi akordami różowego pieprzu.

Następnie wyczuwamy intensywne i  wyraziste aromaty bzu,  róży ,  zmysłowych f io łków

oraz aromatycznego geranium. Rozgrzewające i  ostre nuty paczul i  oraz c iepłe nuty

bursztynu zamykają całość w spójną harmoni jną kompozycję zapachową.  Perfumy                

o  bardzo kobiecym charakterze i  k lasycznym brzmieniu.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1271-gucci-guilty-pour-femme-edp-3614227758162.html


JIMMY CHOO I WANT CHOO EDP

NUTY GŁOWY:
Brzoskwinia i Mandarynka

NUTY SERCA:
Jaśmin i Czerwona lilia

NUTY BAZY:
Wanilia

2020
kwiatowy
waniliowy
owocowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

18 ZŁ

J immy Choo I  Want Choo to or ientalno -  kwiatowe perfumy wydane w 2020 roku                 

o  charakterze bia łych kwiatów połączonych z akordami wani l i i .  Wibrujące akordy

mandarynki  już na samym otwarciu łączą s ię ze s łodkawą,  aksamitną brzoskwinią ,  by

następnie kwiatowa nuta serca uwodzi ła  nas e legancją jaśminu i  wyrazistością

czerwonej  l i l i i .  Kompozycję zamyka nadając intensywny i  zmysłowy charakter lekko

słodka wani l ia .  

Jest  to zapach lekki ,  kobiecy oraz sensualny,  w którym zmysłowe akcenty kuszą swoim

charakterem i  uwodzą zmysły .  Przetestuj  je  na sobie w formacie próbki  co pozwol i  C i

zweryf ikować czy to jest  Twój  zapach.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1639-jimmy-choo-i-want-choo-edp.html


LOEWE SOLO ELLA EDP

NUTY GŁOWY:
Jabłko, Gruszka, Brzoskwinia i Gorzka pomarańcza

NUTY SERCA:
Jaśmin wielkolistny, Zielona herbata, Kwiat

pomarańczy, Heliotrop, Fiołek i Róża damasceńska

NUTY BAZY:
Białe drzewa, Cedr Virginia i Bursztyn

2018
kwiatowy
owocowy

swieży

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 

19 ZŁ

Damska woda perfumowana Loewe Solo Loewe El la  to or ientalno -  kwiatowe perfumy

wydane w 2018 roku.  Od samego otwarcia urzekają eksplozją świeżych,  soczystych

owoców. Wyczuwamy tu g łównie kwaskowatą pomarańczę w połączeniu ze s łodką

gruszką i  soczystym jabłk iem. Zapach ten przywołuje na myśl  c iepłe ,  s łoneczne dni

wiosenne,  a  także letnie.  Loewe Solo Loewe El la  jest  idealnie wyważoną i  dopracowaną

kompozycją zapachową,  która nie jest  ani  za s łodka,  ani  za c iężka lub mdląca.   Perfumy

łączą w sobie nuty owocowe z del ikatną kwaskowością ,  któtych aromat podbity  jest

akordami bia łych kwiatów.  Nadają one unikatowy charakter całe j  kompozycj i .  W t le

wyczuwamy del ikatne nuty drzewne,  które dodają e legancj i  i  sz lachetności  całości .  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1205-loewe-solo-ella-edp-8426017057776.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

irys

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

 

24 ZŁ

Damska woda perfumowana Ti f fany & Co.  Intense to or ientalno -  kwiatowe perfumy

wydane w 2018 roku.  Zapach ten jest  c iepły ,  uwodzic ie lsk i ,  w którym już na samym

początku wyczuwamy połączenie świeżych l iśc i  mandarynki  i  del ikatnego różowego

pieprzu.  Po chwi l i  akordy te uzupełnia pudrowy irys ,  benzoes o del ikatnym wani l iowym

wydźwięku oraz c iepły  bursztyn.  Całość otula ją rozgrzewające akordy ambry,  i  p iżma             

z  zachowanym w t le  ostrzejszym akordem różowego pieprzu.  T i f fany & Co.  Intense

charakteryzuje c iepły  wydźwięk całości  przy zachowaniu dużej  zmienności  kompozycj i

oraz użyte sk ładnik i ,  które są bardzo dobrej  jakości .  Wersja Intense jest  częście j

wybieranym i  wyżej  sk lasyf ikowanym zapachem od k lasycznej  EDP.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


BURBERRY BODY TENDER EDT

CHLOE NOMADE EAU DE TOILETTE

DIOR MISS DIOR EAU DE TOILETTE 2019

GIORGIO ARMANI SI FIORI EDP

LANCOME IDOLE EDP

NARCISO RODRIGUEZ FOR HER MUSC

NOIR EDP

SISLEY IZIA LA NUIT EDP

Zapachy dla kobiet 
o kompozycji kwiatowo-
szyprowej



BURBERRY BODY TENDER EDT

NUTY GŁOWY:
Piołun, Jabłko, Cytryna i Brzoskwinia

NUTY SERCA:
Róża, Herbata, Jaśmin i Drzewo sandałowe

NUTY BAZY:
Piżmo, Drzewo kaszmirowe, Bursztyn,

Wanilia

2013
różany

aromatyczny
owocowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 

18 ZŁ

Damska woda toaletowa Burberry Body Tender to szyprowo -  owocowe perfumy,  Które

zostały  stworzone przez Michel  A lmairac oraz wydane w 2013 roku.  Jest  to e legancki ,

urzekająco lekki  zapach,  który doskonale podkreśl i  kobiece piękno.  Początek

kompozycj i  zapachowej  to intrygująca mieszanka soczystego jabłka,  kwaśnej  cytryny             

z  nutą aromatycznej  brzoskwini .  Zmysłowa róża,  c iepłe nuty drzewa sandałowego,

wyraziste akordy herbaty oraz urzekający jaśmin stanowią serce zapachu.  Pudrowy,

del ikatny i  subtelny charakter perfumy zawdzięczają c iepłe j  wani l i i ,  nutom bursztynu

oraz aksamitnym akordom drzewa kaszmirowego.  Od pierwszego momentu wyczuwamy

tu uwodzic ie lsk ie akordy róży z  jaśminowo-herbacianym wydźwiękiem, który jest

del ikatnie podbity  nutami brzoskwini .  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/912-burberry-body-tender-edt.html


CHLOE NOMADE EAU DE TOILETTE

NUTY GŁOWY:
Liczi

NUTY SERCA:
Frezja

NUTY BAZY:
Mech dębowy

2019
mszany
ziemisty

kwiatowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 

15 ZŁ

Chloe Nomade Eau de Toi lette to szyprowo -  kwiatowe perfumy dla kobiet  z  2019 roku.

Zapach na otwarciu zachwyca soczystym l icz i ,  do którego dołącza świeża frez ja .  Całość

zamyka nadający ta jemniczości  i  g łębi  mech dębowy.  Akordy te przeplatają s ię ,  łączą            

i  uzupełnia ją tworząc przepiękną z łożoną kompozycję zapachową.  W przepiękny,

nies łodki  sposób został  zademonstrowany rozpoczynający kompozycję akord owocowo

- kwiatowy.  

Chloe Nomade Eau de Toi lette jest  bardzo kobiecym, uwodzic ie lsk im oraz zmysłowym

zapachem do używania na co dzień.  Jest  to lekka i  del ikatna kompozycja zapachowa,

która charakteryzuje s ię ponadczasową elegancją.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-chloe/1248-chloe-nomade-eau-de-toilette-3614225944253.html


DIOR MISS DIOR EAU DE TOILETTE 2019

NUTY GŁOWY:
Czerwona pomarańcza,

Mandarynka

NUTY SERCA:
Róża z Grasse, Róża majowa i Konwalia

NUTY BAZY:
Paczula

2019
cytrusowy

różany
paczulowy

do użytku
codziennego,

wiosna
 

18 ZŁ

Dior Miss Dior Eau de Toi lette 2019 to szyprowo-kwiatowe perfumy wydane w 2019

roku.  Perfumy oparte są na prezentacj i  wyraziste j ,  del ikatnie s łodkie j  róży ,  której

lekkości  i  świeżości  dodała konwal ia .  Wibrującego cytrusowego akcentu dodają akordy

czerwonej  pomarańczy w towarzystwie mandarynki .  Całość otulona jest  c iepłą paczulą.

Połączenie to sprawia,  iż  cała kompozycja zapachowa nabrała iśc ie wiosenny charakter .

Perfumy Dior Miss Dior Eau de Toi lette 2019 to e legancki  ,  n iezwykle kobiecy zapach,

który jest  del ikatnie s łodki  z  przepięknie zaprezentowanym akordem różanym                 

w połączeniu ze świeżą konwal ią .  Przetestuj  ten zapach za pomocą próbki  perfum                

i  sprawdź czy jest  d la Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1255-dior-miss-dior-eau-de-toilette-2019-3348901419369.html


GIORGIO ARMANI SI FIORI EDP

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka i Zielona

mandarynka

NUTY SERCA:
Neroli, Róża, Paczula i Mech dębowy

NUTY BAZY:
Wanilia i Białe piżmo

2019
waniliowy
owocowy
cytrusowy

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

 

20 ZŁ

Perfumy Giorgio Armani  S i  F ior i  to kompozycja dla pań o szyprowo – kwiatowym

aromacie.  Stworzona została w 2019 r .  przez Ju l ie  Masse – mistrzynię sztuki

perfumiarstwa,  która już wcześniej  komponowała zapachy dla marki  Giorgio Armani .

Woda perfumowana Si  F ior i  to idealny wybór na specja lne okazje – „s i ”  z  włoskiego

oznacza „tak” ,  a  z łota obrączka na f lakonie to symbol  wiecznej  mi łości .  Zanim

zdecydujesz ,  czy kochasz te perfumy tak bardzo,  by kupić ich pełną buteleczkę,

przetestuj  je .  Próbka perfum pozwol i  C i  sprawdzić  jak zapach rozkwita na Twojej

skórze.

Nutę g łowy tworzy koktaj l  z  z ie lonej  mandarynki  i  czarnej  porzeczki .  W sercu trwa

taniec nerol i ,  mchu dębowego,  paczul i  oraz róży.  Bazę stanowi zmysłowy romans

białego piżma i  c iepłe j  wani l i i .

Perfumy Giorgio Armani  S i  F ior i  d la kobiet  to kompozycja ,  po którą s ięgają panie

lubiące celebrować każdą ważną chwi lę w życ iu.  Są pełne wdzięku i  naturalnego uroku,

którego dopełnieniem jest  zapach marki  Giorgio Armani .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1261-giorgio-armani-si-fiori-edp.html


LANCOME IDOLE EDP

NUTY GŁOWY:
Gruszka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Róża turecka, Róża majowa i Indyjski jaśmin

NUTY BAZY:
Białe piżmo i Wanilia

2019
różany

piżmowy
owocowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

 

19 ZŁ

Lancome Idole to szyprowo -  kwiatowe perfumy dla kobiet  wydane w 2019 roku                 

o  różanym charakterze.  Kompozycja rozpoczyna s ię świeżymy nutami bergamotki

połączonymi ze soczystymi akordami gruszki .  Następnie na pierwszy plan wysuwa s ię

bogaty wachlarz różanych nut przy akompaniamencie kwiatów jaśminu.  Całość zamyka

ciepłe bia łe piżmo i  balsamiczne nuty wani l i i .  Lancome Idole to del ikatny,  przepiękny,

kobiecy zapach pełen wdzięku i  lekkości .  Czasami kobietom przeszkadza ich

del ikatność i  wtedy,  jeś l i  potrzebujemy większej  mocy,  to polecamy przetestować

wersję Intense,  a  na pewno s ię nie zawiedziecie .  Przetestuj  próbkę tego zapachu                 

i  sprawdź ich wyjątkowość już teraz.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1376-lancome-idole-edp-3614272629387.html


NARCISO RODRIGUEZ FOR HER MUSC
NOIR EDP

NUTY GŁOWY:
Śliwka

NUTY SERCA:
Piżmo i Heliotrop

NUTY BAZY:
Zamsz

2021
piżmowy
pudrowy
owocowy

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

 

19 ZŁ

Damska woda perfumowana Musc Noir  for  her marki  Narciso Rodriguez to zapach

stworzony z  dbałością o każdy detal  o oryginalnym wydźwięku akordu ś l iwkowego oraz

piżmowego.   Te perfumy to zapach ultrakobiecy oraz wyrazisty  o kompozycj i  szyprowo

– kwiatowo -  owocowej ,  w której  najbardzie j  wyczuwalne akordy to piżmowy oraz

pudrowy.   Zapach ten nie jest  typowo owocowy,  posiada niewielką i lość s łodyczy ,  a le

nie jest  przesłodzony,  jest  del ikatny,  a  jednocześnie wyczuwalny przez otoczenie.  Musc

Noir  jest  zmysłowy i  intrygujący o lekkie j ,  urzekającej  projekcj i .  Przetestuj  tą  nowość za

pomocą próbki  perfum i  sprawdź czy jest  d la Ciebie.

Zapachy z  l in i i  Narciso Rodriguez For Her można mieszać ze sobą,  dz ięki  czemu

otrzymujemy nowe kompozycje ,  które zupełnie inaczej  rozwi ja ją s ię na naszej  skórze.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1637-narciso-rodriguez-for-her-musc-noir-edp.html


SISLEY IZIA LA NUIT EDP

NUTY GŁOWY:
Czarna porzeczka, Kardamon,

Mandarynka

NUTY SERCA:
Róża, Frezja i Magnolia

NUTY BAZY:
Paczula, Labdanum, Wanilia,

Ambroksan

2021
różany

kwiatowy
ambrowy
owocowy
drzewny

do użytku
codziennego,

wiosna,
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 s ię 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 s łodkimi  wyrazistymi różami            

w towarzystwie świeżych akordów nadawanych przez frez ję 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

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


ARIANA GRANDE R.E.M. EDP
CALVIN KLEIN EUPHORIA BLUSH
EDP
ELIE SAAB LE PARFUM EDP
ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY PURE
NECTAR DE PARFUM EDP
LANCOME LA VIE EST BELLE SOLEIL
CRISTAL EDP
MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH
EDT
VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU
EDP

Słodkie zapachy dla
kobiet



ARIANA GRANDE R.E.M. EDP

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

NUTY SERCA:
Lawenda i Kwiat gruszy

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Piżmo i Drzewo

sandałowe

2020
słodki

pudrowy
owocowy

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

17 ZŁ

Nowym zapachem z 2020 roku wprowadzonym przez Ar iana Grande jest  woda

perfumowana R.E.M.  Jest  to kompozycja or ientalno-wani l iowa,  mająca za zadanie

wprowadzić  kobietę w nastrój  radości .

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

słodyczą.  Nutami serca jest  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.

Zapach z rodziny s łodkich,  lecz nieprzesłodzony.  Idealnie nadaje s ię na chłodniejsze

dni .  Jest  lekki ,  kobiecy ,  otula jący a harmonia aromatów wręcz ma dzia łanie

uspakaja jące.  Perfumy godne przetestowania ,  próbka 2 ml  tego zapachu wystarczy c i

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

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


CALVIN KLEIN EUPHORIA BLUSH EDP

NUTY GŁOWY:
Malina, Jeżyna, Mandarynka,

Różowy pieprz

NUTY SERCA:
Róża, Jaśmin i Orchidea

NUTY BAZY:
Paczula, Drzewo kaszmirowe,

Czekolada i Biała ambra

2020
owocowy

słodki
różany

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

16 ZŁ

Najnowsza wersja kultowej  Euphori i ,  zwana Euphoria Blush,  to woda perfumowana                  

o  kompozycj i  kwiatowo-owocowej .  Wydana została jako edycja l imitowana w 2020 roku

dzięki  współpracy dwóch znanych perfumiarzy ,  którymi są Jean-Marc Chai l lan i  Yves

Cassar .  Perfumy te są idealną opcją dla kobiet  szukających w zapachach świeżości                 

i  zmysłowości .

Już na początku odczuwa s ię idealne,  świeże połączenie nut mal iny ,  jeżyny                  

i  mandarynki .  Kwiatowe akordy róży i  jaśminu nadają zmysłowości  w sercu kompozycj i ,

natomiast  drzewne nuty bazy zostały  zbalansowane czekoladą,  która nadaje s łodyczy

temu zapachowi .

Euphoria Blush na pewno sprawdzi  s ię jako świeży wiosenno- letni  zapach.  Jest  też

doskonałym rozwiązaniem dla kobiet ,  które uwielbia ją s łodkie kompozycje.  Sprawdź jak

pachną te perfumy na Tobie i  pozwól  uwieść s ię ich zmysłowości .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1571-calvin-klein-euphoria-blush-edp.html


ELIE SAAB LE PARFUM EDP

NUTY GŁOWY:
Kwiat afrykańskiej pomarańczy

NUTY SERCA:
Jaśmin

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

2011
kwiatowy
miodowy

słodki

do użytku
codziennego,

wiosna,
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 .  Przetestuj  próbkę tego zapachu              

i  sprawdź ich wyjątkowość już teraz.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY PURE
NECTAR DE PARFUM EDP

NUTY GŁOWY:
Miód, Gruszka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Róża, Nuty wodne i Piwonia

NUTY BAZY:
Drewno kaszmirowe, Ambra, Drzewo

sandałowe, Fiołek i Białe piżmo

2018
różany

kwiatowy
wodny
słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

17 ZŁ

Issey Miyake L 'Eau d' Issey Pure Nectar de Parfum to kwiatowe perfumy wydane w 2018

roku.  W perfumach tych na pierwszy plan wybi ja ją  s ię nuty gruszki  z  cytrusową

bergamotką,  które tworzą idealnie wyważony duet .  Do tego połączenia następnie

dochodzą wyraziste akordy róży oraz nuty wodne.  Natomiast  aksamitne akordy drzewa

sandałowego i  aromatyczna ambra w bardzo c iekawy i  wyjątkowy sposób sprawiają ,  że

zapach utrzymuje s ię długo i  pozwala nam korzystać ze wszystk ich walorów perfum. 

 Całość połączona jest  nutami miodu,  który jest  del ikatny,  nadaje g łębi  i  oc iepla

kompozycje zapachową.  Perfumy Issey Miyake L 'Eau d' Issey Pure Nectar naj lepie j

sprawdzą s ię używane w c iągu dnia.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1179-issey-miyake-leau-dissey-pure-nectar-de-parfum-edp-3423474846054.html


LANCOME LA VIE EST BELLE SOLEIL
CRISTAL EDP

NUTY GŁOWY:
Mandarynka, Różowy pieprz,

Bergamotka

NUTY SERCA:
Ylang-ylang, Irys, Kwiat pomarańczy i Jaśmin

NUTY BAZY:
Kokos, Wanilia i Paczula

2021
waniliowy

słodki
kokosowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

19 ZŁ

La Vie Est  Bel le  Sole i l  Cr ista l  to szyprowo -  kwiatowe perfumy dla kobiet  z  2021 roku.

Ideą nowej  wody perfumowanej  marki  Lancome jest  ukazanie szczęścia nie ty lko

poprzez uczucie ,  a le także energię i  pozytywne wibracje.  Otwarcie iskrzy cytrusowym

aromatem słodkie j  mandarynki  i  świeżej  bergamotki  z  odrobiną pikantnego różowego

pieprzu.  W sercu zapachu rozbrzmiewają akordy bia łych kwiatów,  tak ich jak:  jaśmin,

kwiat  pomarańczy,  Y lang-y lang oraz i rys .  Aromaty te mieszają s ię z  fa lą tonów s łodkie j

wani l i i ,  wyrazistego kokosa oraz c iepłe j  paczul i .  Zapach ten jest  del ikatny,  pudrowo -

kremowy,  a zarazem lekki  i  świeży.  Przetestuj  tą  nowość za pomocą próbki  perfum               

i  sprawdź czy jest  d la Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1644-lancome-la-vie-est-belle-soleil-cristal-edp.html


MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH EDT

NUTY GŁOWY:
Nuty zielone, Malina, Gruszka,

Grejpfrut

NUTY SERCA:
Fiołek, Liczi, Kwiat jabłoni, Róża i Jaśmin

NUTY BAZY:
Piżmo, Śliwka i Cedr Virginia

2011
owocowy

słodki
fiołkowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH EDT to kwiatowo -  owocowe perfumy dla kobiet

wydane w 2011 roku.  Perfumy rozpoczynają s ię del ikatnymi nutami mal iny ,  świeżym

grejpfrutem, gruszką oraz lekkimi  z ie lonymi akordami ,  które tworzą orzeźwiająco-s łodki

początek.  Serce kompozycj i  zapachowej  tworzy zmysłowa róża,  soczyste l icz i ,  wyrazisty

jaśmin i  subtelny kwiat  jabłoni .  Aromatyczne akordy ś l iwki ,  otula jące c iepłem drzewo

cedrowe oraz wyjątkowy ponadprzeciętny aromat piżma tworzy spójne harmoni jne

zakończenie.  Perfumy Daisy Eau So Fresh to kwintesencja owocowej  s łodkości ,  która

jest  idealnie wyważona,  n ie infanty lna,  n ie za s łodka i  n iemdła.  Zapach idealny

sprawdzający s ię również w lec ie .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/234-marc-jacobs-daisy-eau-so-fresh-edt.html


VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU EDP

NUTY GŁOWY:
Granat, Yuzu i Nuty wodne

NUTY SERCA:
Piwonia, Malina, Lotos i Magnolia

NUTY BAZY:
Piżmo, Mahoń i Bursztyn

2013
kwiatowy
owocowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

16 ZŁ

Versace Br ight  Crystal  Absolu to woda perfumowana dla kobiet .  Ten kwiatowo-

owocowy zapach jest  dzie łem słynnego mistrza perfumiarstwa – Alberta Mori l lasa.

Choć premiera kompozycj i  miała miejsce w 2013 r . ,  to jednymi z  najbardzie j

pożądanych perfum wciąż są właśnie Versace Br ight  Crystal  Absolu.  Woda

perfumowana jest  intensywniejszą wersją wydanej  w 2006 r .  wody toaletowej  Versace

Bright  Crystal .  Absolu różni  s ię ty lko jedną nutą zapachową – piwonia ,  magnol ia  i  lotos

w sercu wzbogacone zostały  o mal inę.

Jak prezentuje s ię cała piramida zapachowa kompozycj i  Br ight  Crystal  Absolu? Woda

perfumowana po zaapl ikowaniu na skórę,  wybrzmiewa owocowym koktaj lem z yuzu                

i  granatu na nutach wodnych.  Kwiatowy zapach zawdzięczamy sercu,  w którym

wyczuwalny jest  lotos,  magnol ia ,  mal ina oraz romantyczna piwonia.  Ciepły  bursztyn,

zmysłowe piżmo i  drewniany,  mahoniowy akord,  tworzą bazę perfum Versace Br ight

Crystal  Absolu.  Woda perfumowana marki  Versace to propozycja dla kobiet ,  które

uwielbia ją luksusowe dodatki  i  ponadczasową,  francuską elegancję.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-versace/582-versace-bright-crystal-absolu-edp-8011003818112.html


CHANEL CHANCE EAU TENDRE EDP
CHANEL NO 5 L'EAU EDT
CHLOE L'EAU 2019 EDT
HERMES JOUR D'HERMES ABSOLU
EDP
JO MALONE ENGLISH PEAR &
FREESIA COLOGNE
MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH
SPRING EDT
SISLEY IZIA EDP
YVES SAINT LAURENT LIBRE EDT

Nasze rekomendacje dla
kobiet



CHANEL CHANCE EAU TENDRE EDP

NUTY GŁOWY:
Pigwa i Grejpfrut

NUTY SERCA:
Róża i Jaśmin

NUTY BAZY:
Białe piżmo

2019
różany

cytrusowy
owocowy
piżmowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

21 ZŁ

Woda perfumowana Chanel  Chance Eau Tendre to nowa odsłona wody toaletowej  o te j

samej  nazwie.  Intensywniejsza wersja zapachu z 2010 r .  pojawi ła  s ię na rynku w 2019

r.  za sprawą Ol iv iera Polge,  syna perfumiarza Jaquesa Polge,  twórcy perfum Chanel

Chance Eau Tendre z  2010 r .  Obydwaj  perfumiarze związani  są z  marką Chanel .

„Tendre”  z  języka francuskiego,  oznacza „del ikatny” ,  d latego też ta kwiatowo-owocowa

kompozycja polecana jest  paniom o romantycznym charakterze.

Czym pachną te subtelne perfumy marki  Chanel?  Nutę g łowy Chanel  Chance Eau

Tendre tworzy kwaskowaty akord pigwy i  aromat soczystego,  dojrzałego grejpfruta.                

W sercu wyczuwalne są kwiatowe nuty róży i  jaśminu.  Bazą perfum Chanel  Chance Eau

Tendre jest  ponadczasowe,  e leganckie bia łe piżmo.

Cała kompozycja Chanel  Chance Eau Tendre to opowieść o mi łości .  Niezwykle s i lnej ,               

a  jednocześnie tak subtelnie okazywanej .  Przetestuj  wodę perfumowaną Chanel

Chance Eau Tendre i  poczuj  zapach romantycznej  del ikatności !

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1257-chanel-chance-eau-tendre-edp-3145891262605.html


CHANEL NO 5 L'EAU EDT

NUTY GŁOWY:
Aldehydy, Cytryna, Neroli, Mandarynka,

Pomarańcza, Bergamotka i Lima

NUTY SERCA:
Ylang-ylang, Jaśmin i Róża majowa

NUTY BAZY:
Białe piżmo, Korzeń irysa, Cedr, Wanilia

2016
cytrusowy

aldehydowy
świeży

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

20 ZŁ

Chanel  No 5 L 'Eau marki  Chanel  to kwiatowo -  a ldehydowe perfumy,  których twórcą

jest  Ol iv ier  Polge.  Kompozycję zapachową rozpoczynają lekkie ,  musujące a ldehydy

połączone z soczystymi akordami cytrusów. Duet ten jest  wręcz zachwycający                 

i  n iezwykle promienny.  Następnie na pierwszy plan wysuwają s ię akordy kwiatów,

takich jak subtelna róża,  del ikatny jaśmin i  y lang -  y lang.  Wyczuwamy tu również

wyrazistą pomarańczę,  która tworzy kontrast  dla jak dotąd idealnej  kompozycj i .  Nuty

cedru i  wani l i i  w bazie dodają całości  projekcj i  zapachowej  lekkości ,  natomiast  nuty

bia łego piżma ociepla ją ją  oraz łagodzą,  tworząc wyjątkowy ponadprzeciętny aromat.

Perfumy Chanel  No 5 L ’eau wyróżnia ją s ię del ikatnością oraz dobrą trwałością .  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/108-chanel-no-5-l-eau-edt-3145891055306.html


CHLOE L'EAU 2019 EDT

NUTY GŁOWY:
Róża, Grejpfrut i Liczi

NUTY SERCA:
Róża damasceńska i Magnolia

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Cedr, Piżmo i Bursztyn

2019
cytrusowy

różany
kwiatowy

mszany

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

17 ZŁ

Chloé L 'Eau Eau de Toi lette to kwiatowe perfumy wydane w 2019 roku dedykowane dla

niezależnej ,  pewnej  s iebie kobiety ,  idealne na co dzień.  Od samego otwarcia perfumy

urzekają soczystym lekko gorzkawym grejpfrutem w idealnym połączeniu z  kwiatem

l icz i .  Wyrazista magnol ia  oraz zmysłowa róża damasceńska stanowią serce kompozycj i

zapachowej .  Całość podbi ja  aromatyczne drzewo cedrowe połączone z c iepłym

piżmem. Chloé L 'Eau Eau de Toi lette mają charakter cytrusowy otoczony

ultrakobiecymi różanymi akordami.  Perfumy są bardzo dobrze skomponowane                 

i  wyważone,  n ie męczące,  a  jednocześnie mocne i  trwałe.  Przetestuj  ten zapach za

pomocą próbki  perfum i  sprawdź,  czy jest  d la Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie-chloe/1410-chloe-l-eau-2019-edt-3614228972888.html


HERMES JOUR D'HERMES ABSOLU EDP

NUTY GŁOWY:
Grejpfrut i Kwiat moreli

NUTY SERCA:
Gardenia, Jaśmin wielkolistny i Nuty kwiatowe

NUTY BAZY:
Nuty drzewne i Mech dębowy

2014
kwiatowy
cytrusowy
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

20 ZŁ

Jour d 'Hermes Absolu marki  Hermès to kwiatowe perfumy połączone z soczystymi

akordami grejpfruta oraz c iepłymi nutami drzewnymi.  Kompozycję zapachową

rozpoczynają urzekające nuty kwiatu morel i  i  świeżego grejpfruta.  Następnie c iepłe

nuty kwiatowe łączą s ię ze zmysłowym jaśminem i  del ikatną gardenią.  Całość

uzupełniona jest  otula jącymi nutami drzewnymi i  mchu dębowego w bazie.  Zapach

łączy w sobie wyraziste i  kwaskowate cytrusy z  lekko s łodkimi ,  a le wciąż e leganckimi              

i  kobiecymi nutami kwiatowymi.   Projekcja jak i  trwałość perfum jest  wyjątkowo

ponadprzeciętna.  Perfumy idealne na dzień.  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1152-hermes-jour-d-hermes-absolu-edp-3346132302801.html


JO MALONE ENGLISH PEAR & FREESIA
COLOGNE

NUTY GŁOWY:
Gruszka i Melon

NUTY SERCA:
Frezja i Róża

NUTY BAZY:
Piżmo, Paczula, Rabarbar i Bursztyn

2010
kwiatowy
owocowy

słodki

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Jo  Malone Engl ish Pear & Freesia to szyprowo -  owocowe perfumy z 2010 roku dla

kobiet .  Otwarcie zapachu to przede wszystk im róża.  Jest  ona wyrazista ,  e legancka,

zmysłowa.  Następnie wyczuwamy s łodkość dojrzałych gruszek w towarzystwie melona,

z  del ikatnie przebi ja jącymi s ię akordami frez j i .  Na końcu całość kompozycj i  zapachowej

otula ją c iepłe ,  c ięższe aromaty ambry,  paczul i  i  p iżma.  Akordy owocowe nadają

musujący ,  radosny charakter zapachu.   Jo Malone Engl ish Pear & Freesia to lekki ,

świeży ,  u l trakobiecy zapach do codziennego użytku oraz na niezobowiązujące wyjśc ia .

Dla wzmocnienia kompozycj i  i  nadania je j  wyrazistszego charakteru w chłodniejsze dni

lub wieczory warto połączyć ten zapach np.  z  Wood Sage & Sea Salt .  

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1578-jo-malone-english-pear-freesia-cologne.html


MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH
SPRING EDT

NUTY GŁOWY:
Herbata zielona Flower

NUTY SERCA:
Matcha Tea

NUTY BAZY:
Różowy pieprz

2020
zielony

pudrowy
lekko korzenny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

16 ZŁ

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Spring to aromatyczno -  przyprawowe perfumy z 2020

roku dla kobiet .  Od samego otwarcia wyczuwamy aromat kwiatu z ie lonej  herbaty ,  który

idealnie łączy s ię i  uzupełnia z  z ie loną herbatą matcha.  Te dwa akordy tworzą z ie lony,

świeży ,  lekko herbaciany charakter ,  który podkręca del ikatnie pikantny i  aromatyczny

różowy pieprz.  Zapach Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Spring inspirowany jest

wiosennym przebudzeniem natury ,  ma dzia łać na nasze zmysły ,  podobnie jak spacer po

kwitnącej  łące.  Przetestuj  zapach w formacie próbki  i  sprawdź,  czy będzie on twoją

ulubioną kompozycją w tym roku.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1635-marc-jacobs-daisy-eau-so-fresh-spring-edt.html


SISLEY IZIA EDP

NUTY GŁOWY:
Biała bergamotka, Aldehydy i Różowy pieprz

NUTY SERCA:
Róża, Dzięgiel, Nuty kwiatowe, Piwonia, Konwalia,

Jaśmin

NUTY BAZY:
Piżmo, Cedr i Bursztyn

2017
różany

kwiatowy
piżmowy

cytrusowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

25 ZŁ

Damska woda perfumowana Sis ley Iz ia  to kwiatowo -  a ldehydowe perfumy dla kobiet

wydane w 2017 roku.  Zapach już na samym początku oczaruje Cię soczystą bergamotką

w towarzystwie del ikatnie pikantnego różowego pieprzu.  Następne do głosu dochodzi

aromat róży.  Jest  ona idealnie skonstruowana,  del ikatnie s łodka,  a le nie przesłodzona,

soczysta ,  wyraźna i  świeża.  Całość kompozycj i  zapachowej  jest  przepełniona c iepłymi

akordami drzewnymi.  S is ley Iz ia  jest  p ięknym, intrygującym zapachem, ukazującym różę

w całe j  je j  krasie i  e legancj i .Wyjątkowość i  oryginalność tego zapachu potęgują

wysokie j  jakości  sk ładnik i ,  które są wyczuwalne od pierwszych sekund.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/30-sisley-izia-edp-3473311985002.html


YVES SAINT LAURENT LIBRE EDT

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Kwiat pomarańczy, Herbata jaśminowa i Jaśmin

NUTY BAZY:
Piżmo, Wanilia i Ambra

2021
kwiatowy
cytrusowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Yves Saint  Laurent L ibre Eau de Toi lette to kwiatowe perfumy z 2021 roku dla kobiet .

Nowa wersja perfum marki  Yves Saint  Laurent charakteryzuje s ię zdecydowanie lżejszą

oraz świeższą kompozycją w porównaniu do wody perfumowanej .  Zapach otula nas

doskonale skomponowaną mieszanką bia łych kwiatów,  które pulsują ,  zmienia ją s ię oraz

uzupełnia ją na każdym etapie w towarzystwie aromatów cytrusowych.  Woda toaletowa

Yves Saint  Laurent L ibre wyróżnia s ię harmoni jną,  p iękną kompozycją zapierającą dech

w piers iach.  Cała l in ia YSL L ibre jest  bestsel lerem, dlatego na pewno będą to opcje

godne polecenia do przetestowania.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1646-yves-saint-laurent-libre-edt.html


CALVIN KLEIN CK BE EDT

ESCENTRIC MOLECULES MOLECULE

01 EDT

GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR EDP

PACO RABANNE PACO EDT

Zapachy wiosenno -
letnie dla kobiet i
mężczyzn, czyli unisex



CALVIN KLEIN CK BE EDT

NUTY GŁOWY:
Lawenda, Nuty zielone, Bergamotka, Mięta,

Jałowiec i Mandarynka

NUTY SERCA:
Zielona trawa, Brzoskwinia, Jaśmin, Frezja, Magnolia,

Orchidea

NUTY BAZY:
Piżmo, Drzewo sandałowe, Cedr,
Wanilia, Opoponaks i Bursztyn

1996
zielony

aromatyczny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

12 ZŁ

Perfumy Calv in Kle in CK Be to kompozycja typu unisex.  Ze względu na specja lny dobór

nut zapachowych,  dedykowana jest  zarówno paniom jak i  panom. Zapach

zaprojektowano tak ,  by współgrał  z  męską i  damską skórą.  Próbka perfum Calv in Kle in

CK Be pozwol i  sprawdzić ,  jak kompozycja będzie rozwi jać s ię na Twoim cie le .  Możesz

testować w duecie z  najbl iższą osobą,  a  zobaczysz ,  jak różny może być zapach tych

samych perfum.

Po otuleniu s ię zapachem, w pierwszych chwi l i  poczujesz świeży aromat bergamotki ,

ja łowca mandarynki  i  mięty .  W kolejnej  faz ie ,  na pierwszy plan wysunie s ię soczysta

brzoskwinia ,  del ikatna magnol ia  oraz mieszanina przypraw.  W f inale wystąpi  zmysłowe

piżmo,  drzewo sandałowe i  fasola tonka.

Perfumy Calv in Kle in CK Be dla kobiet  i  mężczyzn,  wybierają c i ,  którzy przede

wszystk im cenią sobie wolność.  Nie chcą czuć żadnych ograniczeń.  Twardo stąpają po

ziemi i  dążą do real izowania postawionych sobie celów.  Są indywidual istami i  wymykają

s ię schematom. Perfumy Calv in Kle in CK Be dodają im jeszcze więcej  pewności  s iebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-unisex/649-calvin-klein-ck-be-edt.html


ESCENTRIC MOLECULES MOLECULE 01
EDT

NUTY ZAPACHOWE:
Iso E Super

2006
drzewny
piżmowy
ambrowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

19 ZŁ

Perfumy Escentr ic  Molecules Molecule 01 to drzewno-kwiatowo-piżmowa kompozycja

typu unisex.  Je j  premiera odbyła s ię w 2006 r . ,  a  twórcą jest  utalentowany perfumiarz

Geza Schoen,  który na koncie ma projekty zapachów dla marek takich jak Baldessar ini

czy Diesel .  Zapach Molecule 01 określ i ł  on jako „dający efekt  feromonów”.  Dzięki  temu,

sztuka uwodzenia będzie jeszcze łatwiejsza!  Żeby sprawdzić ,  jak zapach układa s ię na

Twoim cie le ,  trzeba go najpierw przetestować.  Pomoże w tym próbka perfum Escentr ic

Molecules Molecule 01 – s ięgni j  po nią przed zakupem pełnej  buteleczki  z  zapachem.

Perfumy Escentr ic  Molecules Molecule 01 zaskakują swoim składem. Czy uwierzysz ,  że

zawierają ty lko jeden składnik? Cząsteczka aromatyczna Iso E Super ma łagodny,

drzewny zapach,  o kwiatowej  g łębi .

Po perfumy Escentr ic  Molecules Molecule 01 dla kobiet  i  mężczyzn s ięgają osoby,  które

lubią niebanalne rozwiązania.  Każdy,  kto otula s ię tym zapachem, uwielbia uwodzić          

i  zachwycać wszystk ich swoją indywidualnością .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-unisex/1458-escentric-molecules-molecule-01-edt-5060103310029.html


GUCCI MEMOIRE D'UNE ODEUR EDP

NUTY GŁOWY:
Rumianek i Gorzki migdał

NUTY SERCA:
Piżmo, Indyjski jaśmin i Jaśmin

NUTY BAZY:
Drzewo sandałowe, Cedr i Wanilia

2019
ziołowy
drzewny
piżmowy
kwiatowy

 

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Gucci  Mémoire d ’une Odeur to woda perfumowana typu unisex,  co oznacza,  że zapach

dedykowany jest  zarówno paniom, jak i  panom. Twórcą tych wyjątkowych perfum Gucci

jest  h iszpański  mistrz  perfumiarstwa – Alberto Mori l las .  Premiera zapachu Gucci

Mémoire d ’une Odeur odbyła s ię w 2019 r .  Mistrz ,  który stworzył  ponad 30 różnych

kompozycj i  d la samej  marki  Gucci ,  chcia ł ,  by woda perfumowana Mémoire d ’une Odeur

była zapachem wspomnień – rodzajem pomostu,  który łączy przeszłość i  przysz łość.

Nuta g łowy zbudowana jest  z  z io łowego akordu rumianku oraz gorzkich migdałów.               

W sercu wyczuwalne są nuty ponadczasowego piżma i  dwóch odmian urzekającego

jaśminu.  Baza perfum Mémoire d ’une Odeur to c iepłe aromaty drzewa sandałowego,

cedru i  s łodkie j  wani l i i .

Woda perfumowana Gucci  Mémoire d ’une Odeur polecana jest  każdemu, kto chce pisać

scenariusz swojego życ ia samodzielnie ,  w oparciu o przeżycia ,  które uczyni ły  go takim,

jak i  jest .  Przetestuj  zapach Mémoire d ’une Odeur i  pozwól  swoim wspomnieniom odżyć

choćby na moment.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-damskie/1375-gucci-memoire-d-une-odeur-edp.html


PACO RABANNE PACO EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna Amalfi, Sosna, Mandarynka i Kolendra

NUTY SERCA:
Herbata, Lawenda, Jaśmin i Cyklamen

NUTY BAZY:
Drzewo sandałowe, Piżmo, Cedr

Virginia i Fasolka tonka

1995
cytrusowy

aromatyczny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

13 ZŁ

Woda toaletowa Paco marki  Paco Rabanne to kompozycja typu unisex.  Oznacza to,  że

nuty zapachowe zostały  dobrane tak ,  by idealnie współgrały  zarówno z damską,  jak               

i  męską skórą.  Dzięki  temu,  możesz korzystać z  jednych perfum wraz z  bl iską Ci  osobą          

i  co c iekawe – na każdym cie le zapach będzie nieco inny.  Próbka perfum Paco Rabanne

Paco pozwol i  sprawdzić ,  jak nuty zapachowe rozwi ja ją s ię na skórze każdego z Was.

Perfumy Paco Rabanne Paco dla kobiet  i  mężczyzn to kompozycja ,  w której  na początku

dominują cytrusy z  jagodami i  trawą.  Wraz z  rozwojem zapachu,  na pierwszy plan

wysuwa s ię zmysłowe piżmo z dodatkiem lawendy,  sosny i  jaśminu.  Pachnący koncert

kończy drzewo sandałowe,  cedr i  fasola tonka.

Po perfumy Paco Rabanne Paco s ięgają ludzie nowocześni ,  d la których płeć nie jest

żadnym ograniczeniem. Są pozytywnie nastawieni ,  otwarci  na świat  i  gotowi ,  by

spełniać swoje marzenia.  Świeży ,  cytrusowy zapach podkreśla ich osobowość i  dodaje

pozytywnej  energi i .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-unisex-paco-rabanne/1473-paco-rabanne-paco-edt-3349668081318.html


AZZARO CHROME LEGEND EDT
DOLCE & GABBANA K BY DOLCE &
GABBANA EDT
GIORGIO ARMANI EAU DE CEDRE
EDT
GIORGIO ARMANI STRONGER WITH
YOU FREEZE EDT
HERMES H24 EDT
LOEWE 7 NATURAL EDT
PRADA LUNA ROSSA EDT

Aromatyczne zapachy
dla mężczyzn



AZZARO CHROME LEGEND EDT

NUTY GŁOWY:
Gorzka pomarańcza, Herbata, Zielone jabłko,

Mięta

NUTY SERCA:
Piżmo, Mech dębowy

NUTY BAZY:
Cedr, Wetyweria

2007
zielony
świeży

owocowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

12 ZŁ

Chrome Legend marki  Azzaro to woda toaletowa dla mężczyzn,  którą w 2007 roku

stworzyl i  Chr istophe Raynaud i  Ol iv ier  Pescheux.  Jest  to f lanker zapachu Chrome               

o  cytrusowo-aromatycznych nutach,  wydanego w 1996 r .  Perfumy Azzaro Chrome

Legend to lekka,  świeża i  rześka propozycja na co dzień dla pewnych s iebie facetów,

którzy uwielbia ją c ieszyć s ię życ iem.

Jak pachną perfumy męskie Azzaro? W nucie g łowy wyczuwalne są owocowe akordy

soczystego z ie lonego jabłka i  gorzkie j  pomarańczy w towarzystwie świeżych aromatów

herbaty ,  mięty i  wody.  Zmysłowe piżmo i  dębowy mech tworzą serce zapachu Chrome

Legend.  Azzaro to marka dla prawdziwych mężczyzn,  d latego w bazie nie mogło

zabraknąć charakterystycznego cedru i  wetyweri i ,  które także budują te orzeźwiające

perfumy.

Azzaro Chrome Legend to woda toaletowa dla mężczyzn,  polecana szczególnie na

cieplejsze dni .  Jeś l i  szukasz świeżego zapachu na wiosnę i  lato,  przetestuj  perfumy

męskie Azzaro Chrome Legend.  Azzaro Chrome to ser ia ,  która pachnie upalnym latem!

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/70-azzaro-chrome-legend-edt.html


DOLCE & GABBANA K BY DOLCE &
GABBANA EDT

NUTY GŁOWY:
Jagody jałowca, Cytrusy, Czerwona pomarańcza

i Sycylijska cytryna

NUTY SERCA:
Papryczka pimento, Szałwia muszkatołowa, Lawenda,

Geranium

NUTY BAZY:
Wetyweria, Cedr i Paczula

2019
aromatyczny

cytrusowy
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

Perfumy Dolce & Gabbana K By Dolce & Gabbana to drzewno -  aromatyczna

kompozycja dla mężczyzn,  którą w 2019 r .  stworzył  kobiecy duet perfumiarski  –

Daphne Bugey i  Nathal ie  Lorson.  Dzięki  temu zapachowi ,  każdy mężczyzna podkreśl i

swoją charyzmę oraz otwartość na świat .  Próbka perfum Dolce & Gabbana K By Dolce

& Gabbana pozwol i  C i  przetestować ten luksusowy zapach na własnym cie le i  ocenić ,

czy jest  on uzupełnieniem Twojej  codziennej  aktywności .

Nutę g łowy tworzy soczysty koktaj l  z łożony z  krwawej  pomarańczy i  sycy l i jsk ie j  cytryny,

doprawiony jagodą ja łowca.  W sercu zapachu,  ostre papryczki  P imento romansują                 

z  geranium, lawendą i  szałwią.  Bazę stanowi paczula w towarzystwie wetyweri i  i  drzewa

cedrowego.

Perfumy Dolce & Gabbana K By Dolce & Gabbana dla mężczyzn to zapach stworzony

dla każdego,  kto pragnie być królem swojej  codzienności .  S ięgają po niego panowie,

którzy ponad wszystko cenią sobie więzi  rodzinne i  re lac je z  bl isk imi .  K ierują s ię

sercem i  roztaczają dookoła swoją pozytywną aurę.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1378-dolce-gabbana-k-by-dolce-gabbana-edt-3423473049494.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
zielony

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

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

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


GIORGIO ARMANI STRONGER WITH YOU
FREEZE EDT

NUTY GŁOWY:
Imbir, Lima, Mandarynka i Jabłko

NUTY SERCA:
Lawenda, Kardamon, Geranium bourbon i Szałwia

NUTY BAZY:
Wanilia bourbon, Drzewo bursztynowe,
Drzewo gwajakowe i Kasztan w lukrze

2020
cytrusowy
korzenny

aromatyczny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

18 ZŁ

Emporio Armani  Stronger With You Freeze to męska woda toaletowa od Giorgio

Armani .  You to zwrot ,  który nie przypadkowo pojawia s ię zarówno w nazwie i  na

f lakonie perfum. Twórca kompozycj i ,  która swoją premierę obchodzi ła  w 2020 r . ,  chcia ł ,

by ten aromatyczno-fougere zapach był  opowieścią o mi łości .  Perfumy dedykuje

mężczyznom świadomym tego,  że u boku ukochanej  osoby sta ją s ię s i ln ie js i .

Męska woda toaletowa Emporio Armani  Stronger With You Freeze w nucie g łowy

pachnie rozgrzewającym imbirem i  owocowym koktaj lem z l imy,  mandarynki  i  z ie lonego

jabłka.  Serce zapachu tworzy charakterystyczne geranium bourbon,  z io łowe nuty

szałwi i  oraz lawendy,  a  także or ientalny aromat kardamonu.  Bazą kompozycj i  jest

c iepła wani l ia  bourbon,  drewniane akordy drzewa bursztynowego i  gwajakowego oraz

słodycz kasztana w lukrze.

Woda toaletowa Emporio Armani  Stronger With You Freeze to zapach dla mężczyzn,

którzy są świadomi ogromnej  s i ły  mi łości ,  partnerstwa i  wzajemnego wsparcia w każdej

sytuacj i .

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1465-giorgio-armani-stronger-with-you-freeze-edt.html


HERMES H24 EDT

NUTY ZAPACHOWE:
Szałwia muszkatołowa, Narcyz, Drzewo różane,

Nuty metaliczne

2021
aromatyczny

metaliczny
kwiatowy

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

Woda toaletowa Hermes H24 to aromatyczno -  z ie lone perfumy z 2021 roku dla

mężczyzn.  Jest  to zapach przede wszystk im z iołowy,  w którym pierwszoplanową rolę

odgrywa szałwia ,  co sprawia,  że perfumy te zdecydowanie wyróżnia ją s ię na t le

konkurencj i .  Otwarcie zapachu Hermes H24 jest  świeże,  del ikatnie s łodkie ,  łączące

czyste kwiatowe aromaty z  c iepłymi metal icznymi ,  które nadają projekcj i  ta jemniczości

i  g łębi .  Całość kompozycj i  zapachowej  otulona jest  z io łowym aromatem, który nadaje

nowoczesny oryginalny charakter .  Zapach Hermes H24 wyróżnia s ię  dużą

naturalnością kompozycj i  oraz wyjątkową dbałością o szczegóły .  Przetestuj  ten zapach

kupując jego próbkę,  a  sprawdzisz czy nowa odsłona męskiego Hermesa jest  d la

Ciebie.

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1638-hermes-h24-edt.html


Woda toaletowa Loewe 7 Natural  to energetyzujący ,  świeży zapach dla panów. Złożony

jest  z  s iedmiu wyjątkowych sk ładników,  które razem tworzą niezwykłą całość.  Jeś l i

chcesz sprawdzić ,  jak poszczególne aromaty rozwiną s ię na Twojej  skórze,  s ięgni j  po

próbkę.  Próbka perfum Loewe 7 Natural  pozwol i  C i  przetestować zapach przed

zakupem pełnowartościowej  butelk i .

Perfumy Loewe 7 Natural  to s iedem nut zapachowych,  które zmienia ją swoją

intensywność w zależności  od stopnia rozwoju zapachu.  Na początku poczujesz

soczyste akcenty gorzkie j  pomarańczy i  yuzu z nutą kadzidła .  Później  rozpocznie s ię

taniec różowego pieprzu z  cedrem i  wet ierem, który zakończy s ię w towarzystwie

piżma.

Perfumy Loewe 7 Natural  d la mężczyzn dedykowane są panom, którzy kochają życ ie              

i  c ieszą s ię każdą jego chwi lą .  Nie wstydzą s ię swoich uczuć i  uwielbia ją uwodzić

zapachem. Kompozycja Loewe 7 Natural  spodoba s ię mężczyznom nowoczesnym,

którzy jednocześnie cenią sobie k lasyczną elegancję.

LOEWE 7 NATURAL EDT

NUTY GŁOWY:
Gorzka pomarańcza i Yuzu

NUTY SERCA:
Kadzidło, Pieprz i Różowy pieprz

NUTY BAZY:
Wetyweria, Cedr i Piżmo

2012
cytrusowy
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

20 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/312-loewe-7-natural-edt-8426017036726.html


Prada Luna Rossa to woda toaletowa dla mężczyzn.  Została wydana w 2012 r .  i  jest

dzie łem perfumiarki  Daniel i  Roche Andrier ,  która na przestrzeni  lat  bardzo często

tworzyła zapachy Prada.  Luna Rossa – woda toaletowa o cytrusowo-aromatycznym

brzmieniu dedykowana jest  nowoczesnym mężczyznom, którzy nigdy nie przestają

wierzyć w swoje możl iwości  i  wytrwale dążą do wyznaczonych sobie celów.

Zapach Luna Rossa rozpoczyna kojący aromat lawendy i  c ierpka nuta gorzkie j

pomarańczy.  W sercu pobrzmiewa świeży akord mięty oraz z io łowa szałwia

muszkatołowa.  Baza zbudowana jest  ze zmysłowego piżma ambretowego i  ambroksanu.

Te dwa ostatnie sk ładnik i  perfum Prada Luna Rossa to syntetyczne zamiennik i

naturalnych aromatów odzwierzęcych.

Zapach Luna Rossa polecany jest  każdemu mężczyźnie ,  który pragnie ,  by aromat

perfum podkreśla ł  jego s i lny charakter i  dawał  mu inspirację do dzia łania.  Jeś l i  Ty także

masz ochotę czerpać energię z  zapachu,  przetestuj  kompozycję Prada Luna Rossa.

Woda toaletowa to propozycja idealna na każdy dzień.

PRADA LUNA ROSSA EDT

NUTY GŁOWY:
Lawenda i Gorzka pomarańcza

NUTY SERCA:
Mięta i Szałwia muszkatołowa

NUTY BAZY:
Ambrette i Ambroksan

2012
aromatyczny
lawendowy
korzenny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/258-prada-luna-rossa-edt-8435137729180.html


BOTTEGA VENETA ILLUSIONE FOR
HIM EDT
CHRISTIAN DIOR HOMME 2020 EDT

GUERLAIN L'INSTANT DE GUERLAIN

POUR HOMME EDT

HUGO BOSS BOTTLED EAU DE

PARFUM

YVES SAINT LAURENT L'HOMME EDT

Drzewne zapachy dla
mężczyzn



Męskie ,  drzewne perfumy Bottega Veneta I l lus ione for him skomponowane zostały               

w 2019 r .  To urzekająca,  luksusowa kompozycja z  wyższej  półk i  cenowej ,  d latego zanim

zdecydujesz s ię na zakup całego f lakonu,  przetestuj  zapach.  Pomoże Ci  w tym próbka

perfum Bottega Veneta I l lus ione For Him – dzięki  n ie j  zobaczysz ,  jak nuty zapachowe

układają s ię na Twoim cie le i  ocenisz ,  czy zapach jest  faktycznie taki ,  jak iego sobie

życzysz.  Pamiętaj ,  że zmienia s ię on w zależności  od pory roku,  dnia i  podejmowanych

przez Ciebie aktywności .

Nutą g łowy jest  cytrusowy koktaj l  z  cytryny i  gorzkie j  pomarańczy.  W sercu kompozycj i

wyrasta aromatyczny las ,  pełen drewna cedrowego i  jodły  balsamicznej .  Bazę stanowią

wetyweria oraz fasola tonka.

Perfumy Bottega Veneta I l lus ione for him dla mężczyzn dedykowane są panom, którzy

kochają luksus.  E legancja i  sty l  to ich znak rozpoznawczy,  podobnie jak wyjątkowy

zapach.  Lubią uwodzić  i  wiedzą,  że drzewne,  prawdziwie męskie perfumy na pewno im

w tym pomogą.

BOTTEGA VENETA ILLUSIONE FOR HIM
EDT

NUTY GŁOWY:
Gorzka pomarańcza i Cytryna

NUTY SERCA:
Ekstrakt białego cedru i Żywica jodłowa

NUTY BAZY:
Wetyweria i Fasolka tonka

2019
drzewny

cytrusowy
aromatyczny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

19 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-bottega-veneta/1332-bottega-veneta-illusione-for-him-edt.html


Christ ian Dior Homme 2020 to drzewne perfumy dla mężczyzn.  Kompozycja zapachowa

opiera s ię na k lasycznych akordach drzewnych,  jak cedr ,  paczula ,  wetyweria .                  

W porównaniu do kultowego poprzednika zrezygnowano tu z  użycia akordów irysa,  co

dla mi łośników marki  może być kontrowersyjnym zabiegiem. Christ ian Dior Homme

2020 wyróżnia s ię bardzo dobrą jakością sk ładników oraz ich połączeniem. Jest  to

zapach męski ,  surowy,  a  jednocześnie c iepły  i  intrygujący.  Idealny zapach na co dzień,

do pracy ,  czy biznesowe spotkania ,  bardzo uniwersalny i  bezpieczny.  Warta

przetestowaniu jest  cała l in ia Dior Homme, która często gości  w czołówkach różnych

rankingów. Dzięki  próbce sprawdzic ie ,  który z  nich jest  naj lepszym wyborem dla Was.

CHRISTIAN DIOR HOMME 2020 EDT

NUTY GŁOWY:
Bergamotka, Różowy pieprz i Elemi

NUTY SERCA:
Drzewo kaszmirowe, Cedr atlaski i Paczula

NUTY BAZY:
Iso E Super, Haitańska wetyweria i Białe

piżmo

2020
drzewny
piżmowy

aromatyczny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

19 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1480-christian-dior-homme-2020-edt-3348901419147.html


Guerla in L ' Instant de Guerla in pour Homme to drzewne perfumy z 2016 roku dla

mężczyzn.  Kompozycja zapachowa wody toaletowej  bazuje na połączeniu

kontrastowych akordów orzeźwiających ze zmysłowym ciepłem. Otwarcie zapachu jest

świeże,  cytrusowe,  które następnie uzupełnia ją urzekające nuty kwiatowe.   Całość

odmienia ją coraz c ieple jsze akordy bazy ,  czy l i  egzotyczna paczula ,  del ikatny kakaowiec

oraz z iemista wetyweria .  Projekcja L ' Instant de Guerla in pour Homme początkowo jest

bardzo wyrazista i  intensywna,  by z  czasem stać s ię zapachem bl iskoskórnym, idealnym

do biura lub na wieczorne wyjśc ia .  Wodę toaletową charakteryzuje idealny dobór

składników oraz ich proporcj i ,  które sprawiają ,  że zapach tworzy unikalne wrażenie

luksusu.  

GUERLAIN L'INSTANT DE GUERLAIN
POUR HOMME EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna, Anyż gwiazdkowaty, Bergamotka,

Elemi i Pieprz

NUTY SERCA:
Herbata, Hibiskus, Dym i Jaśmin

NUTY BAZY:
Ziarno kakaowca, Paczula i Drzewo

sandałowe

2016
cytrusowy
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

18 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


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 roku

o nazwie Hugo Boss Bott led EDT.  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!

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,

wiosna,
wieczór

17 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-hugo-boss/1584-hugo-boss-bottled-eau-de-parfum.html


Yves Saint  Laurent L 'Homme o drzewno -  kwiatowo -  p iżmowe perfumy wydane  w 2006

roku.  Jest  to zapach charakteryzujący s ię ponadczasową elegancją ,  uniwersalny ,                  

o  bl iskoskórnej  projekcj i ,  d latego naj lepie j  sprawdzi  s ię w zamkniętych

pomieszczeniach.  Imbirowo -  cytrusowe otwarcie orzeźwia ,  wprawia w dobry ,

pozytywny nastrój ,  by następnie zademonstrować wachlarz c iepłych korzennych

aromatów w połączeniu z  subtelnym f io łk iem. Wyrazista drzewna mieszanka                 

z  wetywerią i  z iarnami fasol i  tonki  w bazie podkreśla męski ,  a le jednocześnie zmysłowy

charakter perfum. Woda toaletowa Yves Saint  Laurent L 'Homme jest  idealnym

wiosennym zapachem, bazującym na kontrastach o uwodzic ie lsk ie j  kompozycj i .  Przed

zakupem pełnowymiarowej  warto przetestować ten zapach w formie próbki ,  ponieważ

zapach ten na każdym mężczyźnie pachnie inaczej .  

YVES SAINT LAURENT L'HOMME EDT

NUTY GŁOWY:
Imbir, Bergamotka i Cytryna

NUTY SERCA:
Przyprawy, Liść fiołka, Biały pieprz i Bazylia

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Cedr i Tahitiańska

wetyweria

2006
korzenny
cytrusowy

aromatyczny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

17 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/865-yves-saint-laurent-l-homme-edt-3365440316560.html


CHRISTIAN DIOR SAUVAGE PARFUM

DIESEL ONLY THE BRAVE EDT

GIORGIO ARMANI CODE A-LIST EDT

PACO RABANNE ULTRAVIOLET EDT

PRADA LUNA ROSSA SPORT

Orientalne zapachy dla
mężczyzn



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

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.

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

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

21 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


Diesel  Only The Brave to or ientalno -  drzewne perfumy wydane w 2009 roku.  Jest  to

bezpieczny,  uniwersalny zapach na każdą okazję ,  który początkowo jest  świeży ,

energetyczny,  a  po czasie lekko s łodki ,  kremowy z c iepłymi akordami drzewnymi.

Projekcja Diesel  Only The Brave na początku jest  intensywna z naturalnym

wydźwiękiem cytrusowych nut ,  a  po k i lku godzinach osiada bl iżej  skóry ,  uwydatnia jąc

kremowy zapach ambry oraz g łęboki  aromat skóry.  Woda toaletowa nie przyt łacza

intensywnością ,  a  wręcz idealnie oddaje rytm dnia na skórze mężczyzny.  Jest  to

zapach,  który doskonale sprawdzi  s ię przy dużych zmiennościach temperatur ,  na

przykład wysoka temperatura na zewnątrz oraz k l imatyzacja w pomieszczeniach.  Diesel

Only The Brave jest  mało znanym zapachem, a le zdecydowanie wartym przetestowania!

DIESEL ONLY THE BRAVE EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna Amalfi i Mandarynka

NUTY SERCA:
Fiołek, Cedr Virginia i Kolendra

NUTY BAZY:
Bursztyn, Skóra, Benzoes, Francuskie

labdanum i Styraks

2009
ambrowy
cytrusowy
skórzany

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

14 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/480-diesel-only-the-brave-edt.html


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!

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,

wiosna,
wieczór

18 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


Paco Rabanne Ultrav iolet  to or ientalno -  drzewne perfumy dla mężczyzn z 2001 roku.

Woda toaletowa jest  kombinacją aromatycznych akordów z iołowo -  korzennych                 

z  wyraźnie zaznaczonym akcentem leśnym. Zapach ten już na samym początku

oczaruje Cię aromatem świeżej  mięty oraz nutami or ientalnymi ,  które wnoszą c iepło                

i  zmysłowość do kompozycj i  zapachowej .  Paco Rabanne Ultrav iolet  jest  zapachem

przeznaczonym na co dzień oraz wyjątkowe chwi le dla nowoczesnego mężczyzny.

Przetestuj  ten zapach za pomocą próbki  perfum i  sprawdź,  jak rozwi ja  s ię ta

kompozycja na twojej  skórze.

PACO RABANNE ULTRAVIOLET EDT

NUTY GŁOWY:
Mięta i Bursztyn

NUTY SERCA:
Wetyweria, Pieprz i Nuty przyprawowe

NUTY BAZY:
Mech dębowy i Wanilia

2001
zielony

aromatyczny
ambrowy
korzenny

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

14 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie-paco-rabanne/216-paco-rabanne-ultraviolet-edt.html


Prada Luna Rossa Sport  to or ientalno -  przyprawowe perfumy,  które ukazały  s ię                 

w 2015 roku i  szybko zyskały  ogromną popularność.  Zapach dedykowany jest  aktywnym

mężczyznom, lubiącym wyzwania oraz sport ,  a  jednocześnie ceniącym sobie k lasykę               

i  e legancję.  Otwarcie zapachu tworzy połączenie wyrazistego imbiru i  świeżych

akordów jagód ja łowca.  Wraz z  czasem zapach zmienia s ię ,  a  do początkowego duetu

dołącza lawenda,  która dodaje g łębi  i  zmysłowości  kompozycj i .  Zwieńczeniem projekcj i

zapachowej  są c iepłe ,  lekko s łodkie i  aromatyczne akordy wani l i i  i  fasol i  tonki .  Zapach

Prada Luna Rossa Sport  bazuje na k lasycznych nutach,  łącząc w sobie nowoczesność

z dbałością o jak najwyższą jakość sk ładników,  co sprawia,  że wciąż zyskuje swoich

zwolenników. 

PRADA LUNA ROSSA SPORT

NUTY GŁOWY:
Jagody jałowca i Imbir

NUTY SERCA:
Lawenda

NUTY BAZY:
Wanilia i Fasolka tonka

2015
waniliowy

aromatyczny
lawendowy
korzenny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

17 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/253-prada-luna-rossa-sport-edt-8435137737819.html


AZZARO CHROME PURE EDT

CHRISTIAN DIOR EAU SAUVAGE EDT

GIORGIO ARMANI EAU POUR

HOMME EDT

HERMES TERRE D'HERMES EDT

Cytrusowe zapachy dla
mężczyzn



Azzaro Chrome Pure to cytrusowo -  aromatyczne perfumy z 2017 roku dla mężczyzn.

Woda toaletowa na t le  innych zapachów męskich wyróżnia s ię bogatą,  wie lowymiarową

i  zmienia jącą s ię w czasie kompozycją .  Spójne połączenie zawartych w perfumach

akordów sprawia,  że jest  on zapachem uniwersalnym, idealnym zarówno na dzień,  jak

również na wieczór.  Perfumy Azzaro Chrome Pure otwierają świeże cytrusy                

 w połączeniu z  nutami bergamotki ,  do których po chwi l i  dołącza akcent drzewny,  który

w rol i  g łównej  odgrywa Akigalawood.  Całość kompozycj i  zapachowej  dopełnia genia lnie

przedstawione połączenie akordów bobu tonka,  b ia łego piżma oraz rozgrzewającego

cedru.  Przetestuj  tę kompozycję w formacie próbki ,  aby sprawdzić ,  czy będzie jednym        

z  twoich ulubionych zapachów.

AZZARO CHROME PURE EDT

NUTY GŁOWY:
Mandarynka i Bergamotka

NUTY SERCA:
Nuty wodne, Kwiat pomarańczy i Akigalawood

NUTY BAZY:
Fasolka tonka, Mate, Białe piżmo i Cedr

2017
cytrusowy
drzewny

aromatyczny
wodny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

17 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/63-azzaro-chrome-pure-edt-3351500005482.html


Christ ian Dior Eau Sauvage to cytrusowo -  aromatyczne perfumy dla mężczyzn,  które

zostały  wydane w 1966 roku.  Woda toaletowa jest  ponadczasowym zapachem, świeżym,

wyrazistym ze świetnym kolońskim charakterem. Spośród całe j  gamy aromatów na

pierwszym miejscu należy wymienić cytrusy ,  które od samego początku dominują                

w kompozycj i  zapachowej .  Są one przedstawione w sposób wytrawny,  energetyczny,

lekko s łodkawy.  Następnie do g łosu dochodzą akordy z ió ł  oraz c iepłych kwiatów.

Zakończenie zdominowane jest  przez aromatyczne nuty mchu dębowego w połączeniu

z wetywerią i  p iżmem. Wszystk ie sk ładnik i  połączone są w sposób harmoni jny ,

dopracowany w każdym szczególe i  genia lnie wyważonym. Christ ian Dior Eau Sauvage

jest  zapachem bl iskoskórnym, bardzo eleganckim,  zrównoważonym, a jednocześnie

energetyzującym. 

CHRISTIAN DIOR EAU SAUVAGE EDT

NUTY GŁOWY:
Cytryna, Bergamotka, Bazylia, Rozmaryn,

Kminek i Nuty owocowe

NUTY SERCA:
Jaśmin, Kolendra, Paczula, Goździk, Korzeń irysa,

Drzewo sandałowe i Róża

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Wetyweria, Piżmo,

Bursztyn

1966
aromatyczny

cytrusowy
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

17 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/826-christian-dior-eau-sauvage-edt-3348900627499.html


Giorgio Armani  Eau Pour Homme to cytrusowo -  aromatyczne perfumy z 2013 roku dla

mężczyzn.  P ierwsza wersja te j  wody toaletowej  pochodzi  z  1984 roku.  Początek

orzeźwia połączeniem cytrusów z nutami drzewnymi oraz z ie lonymi.  Tworzy to idealnie

współgrającą kompozycję zapachową.  Użycie nut drzewa sandałowego ociepla                 

i  uspokaja kompozycję ,  a  jednocześnie nadaje je j  wyjątkowy charakter .  Nowa wersja

Armani  Eau Pour Homme od początku do końca pozwala zachwycać s ię świetnie

ukazanemu akordowi cytrusowo-zie lonemu. Woda toaletowa idealnie łączy k lasyczny

zapach ze światem współczesnym. Próbka tych perfum pozwol i  C i  zweryf ikować,  w jak i

sposób ta kompozycja rozwi ja  s ię na Tobie w codziennym otoczeniu.

GIORGIO ARMANI EAU POUR HOMME
EDT

NUTY GŁOWY:
Bergamotka, Mandarynka i Bazylia

NUTY SERCA:
Gałka muszkatołowa, Goździk i Lilia

NUTY BAZY:
Mech dębowy, Drzewo sandałowe,

Paczula

2013
cytrusowy
korzenny
drzewny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

 16 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/676-giorgio-armani-eau-pour-homme-edt.html


Hermès Terre d 'Hermes to drzewno -  przyprawowe perfumy dla mężczyzn wydane               

w 2006 roku.  Zapach ten jest  zwycięzcą nagrody F iF i  Award Fragrance Of The Year

Men`s Luxe 2007.   Woda toaletowa Hermes Terre d ’  Hermes rozpoczyna s ię eksplozją

soczystych akordów z lekką goryczką grapefruita oraz s łodkie j  pomarańczy.  W nutach

serca wybrzmiewa pikantny pieprz ,  który nadaje ostrzejszego charakteru oraz

pelargonia.  Zakończenie kompozycj i  zapachowej  tworzy harmoni jne połączenie

wetyweri i ,  paczul i ,  cedru i  benzoesu.  Podbic ie akordów cytrusowych mixem przypraw

oraz nut drzewnych nadaje zapachowi wytrawności  i  z iemistości  zarazem. Zapach

Hermes Terre d ’  Hermes jest  oryginalną i  idealnie wyważoną kompozycją o cytrusowym

charakterze.  Przetestuj  tę kompozycję w formacie próbki ,  aby sprawdzić ,  czy będzie

jednym z twoich ulubionych zapachów.

HERMES TERRE D'HERMES EDT

NUTY GŁOWY:
Pomarańcza i Grejpfrut

NUTY SERCA:
Pieprz i Pelargonia

NUTY BAZY:
Wetyweria, Cedr, Paczula i Benzoes

2006
cytrusowy
drzewny
korzenny

aromatyczny

do użytku
codziennego,

wiosna,
wieczór

16 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/41-hermes-terre-d-hermes-edt-3346131400003.html


CHANEL EGOISTE PLATINUM EDT

CREED AVENTUS EDP

GUERLAIN L'HOMME IDEAL COOL

EDT

Nasze rekomendacje dla
mężczyzn



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 z io łowe

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

ciepłe 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!

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,
wiosna i lato,

wieczór

18 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


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,

dlatego 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,  d latego 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!

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

do użytku
codziennego,
wiosna i lato,

wieczór

38 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

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


Guerla in L ’Homme Ideal  Cool  to aromatyczno -  fougere perfumy  z  2019 roku dla

mężczyzn.  Zapach ten różni  s ię całkowic ie od poprzedników marki  Guerla in z  l in i i

L ’Homme Ideal .  Woda toaletowa ma miętowo -  drzewny charakter ,  przy czym mięta jest

mocna,  odświeżająca,  a  tony drzewne c iężkie ,  smol iste ,  n ieco kadzidlane.  Wstęp

zapachu to świeże nuty bergamotki ,  pomarańczy i  mięty ,  które tworzą musujące

połączenie.  Energiczne akordy wodne w sercu uzupełnione są wyraf inowaną nutą

nerol i ,  a  g łębię zapachu tworzą paczula i  wet iwer.  Zapach Guerla in L ’Homme Ideal  Cool

skonstruowany jest  z  dbałością o każdy najmniejszy detal ,  a  sama kompozycja zmienia

się podczas noszenia.  Wodę toaletową warto przetestować najpierw w formie próbki ,

by sprawdzić  jak zachowa s ię w kontakcie z  Twoim cia łem. 

GUERLAIN L'HOMME IDEAL COOL EDT

NUTY GŁOWY:
Mięta, Bergamotka, Pomarańcza i Anyż

NUTY SERCA:
Migdał, Nuty wodne i Neroli

NUTY BAZY:
Wetyweria, Ambroksan i Paczula

2019
zielony

aromatyczny
cytrusowy
korzenny

do użytku
codziennego,
wiosna i lato

18 ZŁ

ROK
WYDANIA

GŁÓWNE
AKORDY

CENA ZA 
2 ml

PRZETESTUJ
TEN ZAPACH

PORA
ROKU/DNIA

https://przetestujperfumy.pl/perfumy-meskie/1369-guerlain-l-homme-ideal-cool-edt.html

