
Загальні відомості про
парфуми



Вже давно не секрет для кожного з нас, що його       
велич Аромат має неосяжну владу над нашими 
почуттями, емоціями, бажаннями, настроєм, 
поведінкою, мисленням, фізичним станом... Він 
може оживити нас і, навпаки, пригнітити.

«Я впевнений,

що якщо чоловіки закохуються в жінку,

– її вибір парфумів вдалий»

Жан-Поль Герлен



Запах Ваших парфумів - це Ваш характер

Чи знаєте Ви, як велика Коко Шанель 
характеризувала жінок, що не 
користуються духами? Вона казала, що це 
дуже самовпевнені жінки, бо шлейф 
правильно підібраних парфумів, який 
тягнеться за гарною пані, завжди 
супроводжує образ, що створюється нею, 
відіграючи у створенні цього образу зовсім 
не останню, а іноді навіть першу роль. 



Як зберігати парфуми?

Чоловічі та жіночі парфуми будуть приносити Вам 
задоволення більш, ніж 18 місяців за умови, якщо Ви 
збережете їх від попадання прямого сонячного світла. 
Туалетна вода повинна зберігатися у прохолоді, у 
приміщення з невисокою вологістю та температурою. 
Категорично не рекомендується утримувати 
парфумерію у ванній кімнаті, також не бажано носити 
туалетну воду у жіночій сумочці – особливо літом у 
спеку. Притримуючись цих простих правил чоловічі 
та жіночі парфуми будуть Вас радувати півтора і 
більше року.



Увага, фальшиві парфуми!

Зараз підроблюють все - годинники, прикраси, одяг, 
косметику, не став виключенням і ринок парфумерії. 
В основу ліній фальшивих парфумів завжди входили 
Climat, Magie Noire, Chanel, Tresor, Poison, Anais Anais, 
Opium, Marina de Bourbon, Fidji саме парфуми цих 
марок підроблюють найчастіше. Ці парфуми вже 
давно не рекламують, деякі оригінали навіть були 
зняті з виробництва. Anais Anais візьметься продавати 
не кожен парфумерний магазин - він не по кишені 
більшості покупців, а ось його фальшивий двійник 
чудово продається.



Класифікація парфумів

• Яскравий квітковий. Парфуми з дуже популярним ароматом, що 
підходить майже всім і розрахований практично на всі випадки 
життя.

• Деревинний. Парфуми з деревинним ароматом дають 
освіжаючий запах лісу. 

• Зеленый. Парфуми відрізняються легшим ароматом і призначені 
для одягу вільного стилю. 

• Океанічний. Парфуми і парфумерія з океанічним ароматом дуже 
популярні у молоді. 

• Пряний фруктовий. Парфюмерія з пряно-фруктовим запахом 
відмінно підійде для тропічного клімату або жаркого літа. 

• Орієнтальний. Парфуми з ароматом для особливих випадків. 
Відносяться до групи пряних запахів.



Парфуми-годинник

Оригінальний годинник Perfume Watch створений 
німецькою фірмою Venexx. Годинник не тільки 
допоможе вам дізнатися котра година, але і освіжить 
вас улюбленим парфумом. Всередині корпусу 
міститься невеликий контейнер з духами, ємкості 
якого вистачає приблизно на 60 використань. У 
комплекті з годинником йде оригінальний парфум, 
розроблений Venexx, хоча ви можете наповнити 
контейнер будь-якими іншими духами на ваш смак. У 
колекції запропоновано 15 різних дизайнів годинника. 
Ціна Venexx Perfume Watch 150$.

http://cikavo.com/article/12648.html

