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Lubicie zmieniać zapachy? A może dopiero szukacie tego swojego jedynego? Zobaczcie, co nowego
pojawiło się na półkach.

Wiele osób pomimo tego, że ma swoje ulubione perfumy, wraz z nadejściem ciepłych, wakacyjnych
dni szuka odmiany.
Niektóre panie wybierają lekkie, rześkie zapachy, które przywołują na myśl zieloną polanę, albo
morskie fale. Często dominują zapachy cytrusowe, takie jak właśnie chociażby Calvin Klein One
Summer.
Jednak są i panie, które niezależnie od pory roku wybierają te cięższe zapachy, dzięki którym zdają
się być femme fatale. Właśnie taki jest Lancôme Trésor La Nuit.
Zobaczcie także: Jak podkreślić opaleniznę? Spróbujcie kosmetyków z drobinkami
Niektóre zapachy jednak nie przekonują nas ceną, dlatego mamy dla was też propozycje perfum,
które kupicie za mniej niż 100 zł, a także pięknie, wakacyjnie pachną.

Lancôme Trésor La Nuit
W jego składzie znajdziemy rzadkie składniki: esencję róży stulistnej oraz zmysłową nutę orchidei
Vanilla Tahitensis, ukryte pod peleryną kadzidła, esencji papirusu i pralin liczi.
Pachnie słodko i zdecydowanie bardziej nadaje się na wieczorne wyjścia, choć wśród nas znalazły się
także amatorki tego zapachu na co dzień. Fanki cytrusowych zapachów raczej nie będą nim
zachwycone, ale panie, które lubią ciężkie perfumy, nie przejdą obok niego niewzruszone. Co ważne,
panowie także twierdzą, że to niezwykle zmysłowy zapach.
Cena: ok. 239 zł/ 30 ml

Zobaczcie także: Wakacyjna kolekcja lakierów do paznokci od essie

Calvin Klein, One Summer

Tym razem zapach z linii One otwiera się akordem zmrożonego dżinu z tonikiem z domieszką
cytrusowej świeżości. Nuta jałowca i anyżku daje musujące i energetyczne wykończenie w akordzie
serca. Bazę tworzy drzewo ambrowe. Po zastosowaniu tego zapachu czujemy się jak na rajskich
wakacjach - zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Cena: ok. 175 zł/ 100 ml

Woda perfumowana Little Black Dress Eau Fraiche
To nowa odsłona dobrze nam znanej linii. Znajdziemy w niej takie nuty zapachowe, jak: olejek
cytrynowy, peonia, piżmo. Kompozycja jest lekka, rześka, a zarazem bardzo kobieca. Idealna do
pracy i na wakacyjny wyjazd.
Cena: ok. 76 zł/ 50 ml

Adidas Born Original dla niej
To zabawa wibrującym i wyjątkowo słodkim akordem jabłka toffi. Soczysta nuta eksploduje w
rześkim, owocowym koktajlu, na który składa się pikantna bergamotka, morela i pomarańcza.
Kuszące aromaty egzotycznego kokosa i jaśminu dodają charakteru, a całość podtrzymuje upojny
bób tonka oraz zmysłowe drzewo cedrowe.
Cena: ok. 110 zł/ 30 ml

Oriflame, Tinderly Promise
Zagościła w nim m.in. królewska biała lilia, cytryna, różowy pieprz, konwalia, drzewo sandałowe, irys,
kwiaty brzoskwini. Lilia symbolizuje macierzyństwo, dlatego też pewnie po zastosowaniu tych
perfum mamy wrażenie, jakbyśmy tuliły dziecko, czujemy się bezpiecznie.
Cena: ok. 89 zł/ 50 ml

Toni Gard, Seaside
Niezwykle świeży zapach, przy którym mamy wrażenie, że znajdujemy się na plaży.

Cena: ok. 145 zł/ 30 ml

Zobaczcie także:

Oni ubezpieczyli swoje ciało na miliony
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