
Katalog parfémů



Dámské 

parfémy 

PODÍL VONN!CH ESENCÍ 20 %

W 101 | 
9ĤQČ��NWHUi�]YêUD]Qt�MHPQRVW�
D�SĜLUR]HQRX�åHQVNRX�NUiVX��2NRX]Ot�YiV�
OHKNRVWt�LQVSLURYDQRX�VYČåHVWt�OpWD�
Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézie, jasmín, 
konvalinka, bergamot, r"#e
Srdce: koriandr, tuberóza, kosatec, he$mánek, 
galbánum, jasmín, brazilské r"#ové d$evo, 
pomeran%ov& kv't
Základ: ambra, pi#mo, cedrové a(santalové 
d$evo, vanilka

W 102 | 
9iãQLYi�YĤQČ�SOQi�HPRFt��NWHURX�VL�
]DPLOXMHWH�
Hlava: zelen& )e$ík, lístky sicilského citronu
Srdce: kv't broskve, vistárie, %ervená pivo*ka, 
zelen& %aj, %ínská vonokv'tka  
Základ: ambra, pi#mo, cedrové d$evo

W 103 | 
5RPDQWLFNi��VODGNi��QČåQi�D�YêUD]Qi�
]iURYHĖ��7DNRYi�MH�YĤQČ�åHQVNRVWL�
Hlava: ananas, )e$ík, broskev, kv't meru*ky, 
konvalinka, bergamot, r"#e
Srdce: kosatec, heliotrop, jasmín
Základ: meru*ka, santalové d$evo, ambra, 
pi#mo, vanilka, broskev

W 104 | 
1HRGRODWHOQi�YĤQČ�UDGRVWL�]H�åLYRWD��
NWHUi�YiV�]DKDOt�VYČåHVWt�
Hlava: zelené jablko, cedr, zvonek, sicilsk& 
citron
Srdce: bílá r"#e, bambus, jasmín
Základ: cedrové d$evo, pi#mo, ambra

W 105 |
3ĜtMHPQi��VR¿VWLNRYDQi�D�MHPQČ�
SURYRNXMtFt�YĤQČ��YH�NWHUp�VH�NYČWLQRYp�
WyQ\�VQRXEt�V�RYRFHP�
Hlava: magnólie, okurka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka, r"#e
Základ: lesní tóny, pi#mo, bílá ambra

W 106 | 
1HVSRXWDQi�YĤQČ�SUR�VLOQRX�
D�VYRERGRP\VOQRX�åHQX��
Hlava: citron Amalfi, máta
Srdce: jasmín, r"#ov& pep$, pivo*ka
Základ: francouzská labdanum, cedrové d$evo, 
cukr

W 107 | 
0iWH�VP\VO�SUR�PyGX�D�VW\O"�7DN�SRWRP�
MH�WDWR�YĤQČ�VWYRĜHQi�SUR�YiV�
Hlava: pivo*ka, frézie, li%i 
Srdce: r"#e, magnólie, konvalinka
Základ: ambra, cedrové d$evo

W 108 | 
1DPtFKHMWH�VL�NRNWHMO�SOQê�OiVN\�
D�UR]NRãH�
Hlava: %ern& rybíz, pomeran%, mandarinka, 
kassiov& kv't, grapefruit, bergamot
Srdce: meru*ka, jasmín, konvalinka, lilie, r"#e
Základ: cedrové d$evo, bob Tonka, pi#mo, 
vanilka, jantar

W 109 | 
âĢDYQDWi�D�VYĤGQi�YĤQČ�NYČWLQ�D�RYRFH�
Hlava: meloun, broskev, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, lilie, frézie, jasmín, 
konvalinka
Základ: santalové d$evo, pi#mo, dubov& mech, 
ylang ylang

Parfém 50 ml | 395 K!
Parfém 15 ml | 195 K!



W 110 | 
1iGKHUQi�NYČWLQRYi�YĤQČ��NWHUi�YiV�
QDGFKQH�VYRMt�þLVWRWRX�D�MHPQRVWt��
Hlava: listy fialky, r!"ov# grapefruit, lesní 
jahody
Srdce: gardénie, fialka, jasmín
Základ: pi"mo, bílé d$evo, vanilka

W 111 | 
9]iFQê�SRNODG��NWHUê�XNUêYi�MHPQRX�
VP\VOQRVW�D�NU\VWDOLFNRX�þLVWRWX�
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivo%ka, magnólie, lotosov# kv&t
Základ: ambra, pi"mo

W 112 | 
9]UXãXMtFt�D�RULJLQiOQt�YĤQČ��NWHUi�VL�YiV�
SRGPDQt�
Hlava: okv&tní lístky africké frézie, broskev, 
gardénie
Srdce: koriandr, r!"e, jasmín
Základ: vanilka, pa'ule, vetivér

W 113 | 
9ĤQČ�SUĤ]UDþQp�VYČåHVWL��
Hlava: bambus, hru(ka nashi
Srdce: lotosov# kv&t
Základ: d$evité tóny

W 114 | 
6YĤGQi�D�HOHNWUL]XMtFt�YĤQČ�SUR�
FtOHYČGRPp�åHQ\��NWHUp�YČGt��FR�FKWČMt�
Hlava: frézie, lilie, r!"e
Srdce: konvalinka, gardénie, palmové d$evo, 
narcis
Základ: 'ern# rybíz, pi"mo, dubov# mech

W 115 | 
2NRX]OXMtFt�DQGČOVNi�YĤQČ��MHMtå�VODGNp�
WyQ\�YiV�SĜHQHVRX�GR�GČWVWYt�
Hlava: meloun, kokos, pomeran', sko$ice, 
jasmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, meru%ka, ostru"iny, (vestka, 
orchidej, broskev, jasmín, 'ervené ovoce, r!"e
Základ: bob Tonka, ambra, pa'ule, pi"mo, 
vanilka, karamel, tmavá 'okoláda

W 116 | 
5R]YHUQi�YĤQČ��MHMtå�YRQQp�WyQ\�MVRX�
RVODYRX�VSRQWiQQRVWL�
Hlava: jamajsk# pep$, frézie, jablko
Srdce: fialka, ibi(ek, jasmín, heliotrop, r!"e
Základ: labdanum, santalové d$evo, kadidlo, 
cedrové d$evo, mech

W 117 | 
6YČåt�RULHQWiOQt�YĤQČ�LQVSLURYDQi�
PRGHUQt�åHQRX��
Hlava: pomeran', kv&t pomeran'e, mandarinka, 
bergamot
Srdce: mimóza, jasmín, turecká r!"e, 
ylang ylang
Základ: bob tonka, pa'ule, sladká myrha, 
vanilka, vetivér, bílé pi"mo

W 118 | 
9êUD]QČ�åHQVNi�YĤQČ��YH�NWHUp�VH�VQRXEt�
MHGQRGXFKRVW�V�HOHJDQFt�
Hlava: mandarinka, r!"e, africká orchidej
Srdce: ostru"ina, (vestka, fialka 
Základ: pi"mo, amarantové d$evo, b$e')an

W 119 | 
([SOR]H�åHQVNRVWL�
Hlava: 'ern# rybíz, broskev
Srdce: (vestka, jasmín, pivo%ka, konvalinka
Základ: santalové d$evo, pi"mo, vanilka

W 120 | 
/HKNi��VYČåt�D�NUiVQi�YĤQČ��NWHUi�YiP�
RGKDOt�WDMHPVWYt�UDMVNp�]DKUDG\�
Hlava: ananas, mu'enka, bergamot
Srdce: frézie, broskev, r!"ová pivo%ka
Základ: ambra, pi"mo, cedrové d$evo

Parfém 50 ml | 395 K!
Parfém 15 ml | 195 K!



Pánské 

parfémy 

PODÍL VONN!CH ESENCÍ 20 %

M 001 | 
9ĤQČ�SOQi�NRQWUDVWĤ��NWHUp�Y\WYiĜHMt�
GRNRQDORX�KDUPRQLL�
Hlava: levandule, mandarinka, hloh, mu"kátov# 
kv$t, bergamot, he%mánek, citron
Srdce: mu"kátov# o%í"ek, zimolez, h%ebí&ek, 
santalové d%evo, listy fialky, jasmín, cedrové d%evo
Základ: k'(e, bob Tonka, jantar, pa&ule, pi(mo, 
vetivér

M 002 | 
(QHUJLFNi�YĤQČ�XUþHQi�SUR�PXåH��
NWHĜt�åLMt�VYĤM�åLYRW�QDSOQR�
Hlava: grapefruit, an#z 
Srdce: levandule, malina
Základ: d%evité tóny, heliotrop

M 003 | 
6YČåt�OHKNi�YĤQČ��MHMtå�YRQQp�WyQ\�
MVRX�]WČOHVQČQtP�VYRERG\�D�QH]iYLVORVWL�
Hlava: pomeran&, limetka, mandarinka, jasmín, 
bergamot, citron
Srdce: brambo%ík, mu"kátov# o%í"ek, rezeda, 
koriandr, fialka, frézie, mo%ské tóny, broskev, 
hyacint, r'(e
Základ: ambra, pa&ule, dubov# mech, cedr, bílé 
pi(mo

M 004 |
6R¿VWLNRYDQi�D�PRGHUQt�YĤQČ�
Hlava: listy hru"ky, cedrové d%evo, bergamot
Srdce: bazalka, máta, akord ledové t%í"t$
Základ: pa&ule, pi(mo, cedrové d%evo

M 005 | 
2GYiåQi�YĤQČ�SUR�PXåH��NWHUê�Yt��FR�FKFH�
Hlava: citron, mandarinka
Srdce: cedrové d%evo, koriandr, fialka
Základ: francouzská labdanum, ambra, prysky%ice, 
benzoin, k'(e

M 006 | 
(OHJDQWQt�GĜHYLWi�YĤQČ��NWHUi�RGKDOXMH�
QRYê�SRKOHG�QD�NODVLNX�
Hlava: grapefruit, bergamot, citron, elemiová 
prysky%ice
Srdce: vetivér, cedrové d%evo, zázvor 
Základ: santalové d%evo, rozmar#n, levandule

M 007 | 
9êUD]Qi�YĤQČ�VWYRĜHQi�SUR�VLOQpKR��
~VSČãQpKR�D�FtOHYČGRPpKR�PXåH�
Hlava: "vestka, dubov# mech, jablko, citrusové 
plody, bergamot, citron
Srdce: pelargonie, h%ebí&ek, sko%ice
Základ: santalové d%evo, olivovník, vanilka, vetivér, 
cedr

M 008 | 
1HRGRODWHOQi�YĤQČ��NWHUi�Y\MDGĜXMH�
WULXPIiOQt�QiYUDW�N�RNi]DOp�PXåQRVWL�
Hlava: &erven# pomeran&, grapefruit
Srdce: máta, r'(e, sko%ice
Základ: pa&ule, ambra, k'(e, d%evité tóny

M 009 | 
3ĜLSUDYWH�VH�QD�YĤQL�SOQRX�YiãQČ��-H�
GLYRNi��VYČåt�D�]iURYHĖ�VP\VOQČ�NRĜHQČQi�
Hlava: pelyn$k, bazalka
Srdce: paprika, pa&ule
Základ: prysky%ice, benzoin

M 010 | 
9êMLPHþQi�YĤQČ�XNUêYDMtFt�WDMHPVWYt�
Hlava: kardamom 
Srdce: bergamot, cedrové d%evo, levandule
Základ: vetivér, kumarin 

Parfém 50 ml | 395 K!



O produktech
Parfémy ESSENS jsou vyráběny především s důrazem na kvalitu. 
Pečlivě vybrané vonné kompozice nejvyšší kvality od předního světového dodavatele 
jsou pod přísnou kontrolou a s náležitou péčí míchány v České republice v konečný 
produkt – kvalitní parfém, který krásně a dlouho voní. Jak dámské, tak i pánské 
parfémy mají 20% podíl vonných esencí, tedy množství, které se běžně používá 
v drahých parfémech. Díky tomu produkty voní intenzivněji a déle…

Výroba parfémů ESSENS probíhá z těch nejkvalitnějších surovin 
v České republice, ve výrobním závodu s certifikací nejen pro výrobu kosmetiky, ale 
i léčiv. Tvorba parfémů tak podléhá těm nejpřísnějším normám a kvalita je neustále 
monitorována. Parfémy ESSENS zrají, na rozdíl od mnoha konkurenčních výrobků, 
po dostatečně dlouho dobu. Všechny složky tak mají dostatečný čas se správně 
spojit a vytvářejí harmonický celek s intenzivní vůní, která vás okouzlí.

Vůně 20 dámských a 10 pánských parfémů vám přinášíme ve skleněných 
flakonech z tradičních sklářských dílen v Itálii. Již brzy se můžete těšit 
na rozšíření sortimentu o další vůně…



ESSENS REGIONAL CZECH s.r.o.
Drobného 558/45a

602!00 Brno
Tel.: +420 541!554!554

www.essens.cz
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