SWEET
BOMBA DE FLORES
Een heerlijke bloemenexplosie dat begint
met subtiele akkoorden van bergamot, die
over gaat naar het hart van rozen. Vanille &
praline vormen de basisnoten van het
parfum.
LA VIE
Een heerlijke geur voor de levensgenieters
verrijkt met Iris pallida, Sambac jasmijn,
Oranjebloesem en Patchouli.
SAKURA
Een heerlijke bloemenexplosie van
kersenbloesem en magnolia en de zachte
geur van Rijstmelk. Dit maakt het een
heerlijke luxe geur.

FRESH FLORAL
PEONY 'D FLORES
De luchtige toptoon van de eau de parfum
bestaat uit een combinatie van zoetige
lychees, bedwelmende pioen- rozen en
aromatische fresia. Een amberakkoord en
elegant cederhout vermengen zich in de basis
van de geurige compositie.
ONE IN A MILLION
Is een fris & bloemig parfum met een
houtachtge twist
DAISY 'D FLORES
Een verfrissende bloemige geur met vleugjes
wilde aardbei, fluweelzachte vioolblaadjes en
afgewerkt met een levendige blend van
gardenia en jasmijn

BLACK BERRY
Deze geur combineert heerlijke noten nectar
van zwarte bessen.

ORIËNTAL
BLACK CAFÉ
Een floriëntaalse gourmand koffiegeur met witte
bloemen en warme vanille.
LOVE ADDICT
Parfum ontketent frisse en betoverende topnoten
die Italiaanse mandarijn vermengt met Tunesische
oranjebloe- sem. De basis ontplooit zich in de
diepe en verrukkelijke warmte van bourbon vanille.
QATAR
Een heerlijke geur verrijkt met amber en
mysterieuze, houtachtige hartnoten gecombineerd
met de lichte topnoot van Arabische jasmijn.
FLORES 'D ORIËNT
Een oriëntaalse bloemige geur verrijkt met
Oranjebloesem, Jasmijn, Tuberoos en Patchouli.

SOFT
TRANQUILA
Een rustgevende geur verrijkt met
White Lotus & Yi yi Ren
EAU DE TENDRE
Een zachte geur verrijkt met het absolu
van jasmijn en rozenessence. Een
stralend fruitge bloemig parfum, een
tedere zachte geur. Deze geur is
afgeleid van de bekende designer geur
Chance.
GOOD KARMA
Deze geur bevat een heldere en
verleidelijke combinatie van
sprankelende lotus en een vleugje witte
thee.

FRESH
FIERCE HAMMAM
Ecalyptus & Rozemarijn
DESERT OASIS
Een heerlijke bloemige geur verrijkt met oranjebloesem uit
Marokko en Franse lavendel. Deze unieke combinatie maakt
het een bijzondere vrijgevochten geur! Deze geur is
geïnspireerd op de geur Libre
FRESH CARDAMOM
Deze geur bevat een heldere en verleidelijke combinatie van
sprankelende mandarijn en een vleugje zoete en rijke
specerijen. Het parfum creëert een warme en verfijnde sfeer
in huis. De houtige basisnoten met zoete amber en musk
creëren een luxueuze geur die positiviteit en exclusiviteit
uitademt.
EAU 'D AMSTERDAM
Deze geur ruikt naar een frisse Amsterdamse tuin vol tulpen.
CLEAN COTTON
Ruikt fris en schoon en doet je denken aan de geur van een
schone was
SAUVAGE
Een geur verrijkt met bergamot en amber. Kortom Radicale
frisheid! Deze geur is afgeleid van de bekende designer
geur Sauvage

WOODY
BALI BAMBOO
De licht zoete, bloemige geur zorgt voor een
boost van frisheid en doet je denken aan bali.
De citrus akkoorden van bergamot die leiden
tot de exotische bloemenhart van ylang-ylang.
Zorgen voor een prikkeling van al je zintuigen.

BLACK LEATHER
Deze leerachtige klassieke geur is verrijkt
met leer en zwart suède dit maakt de geur
weelderig, maar toch verfijnd
BOMB OF SPICES
Een explosie van bergamot, roze peper,
saffraan, kaneel en vetiver. Deze geur is
afgeleid van de bekende designer geur
Spicebomb

EXCLUSIVE
GOLD OUD
Een heerlijk geur die je doet denken
aan de heerlijke geuren in Dubai.
AMBER ROUGE
is een stralend en verfijnd parfum
verrijkt met amber, bloemen en
houtachige wind: een poëtishe
alchemie. Luchtige geurnoten van
jasmijn en saffraan
OUD 'D FLORES
Bloemige houtachtige warme geur.
VELVET AMBER
Amber is zoet, delicaat en sensueel,
met poederachtige en Oosterse
vanille-accenten.

