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FM 01 Легкий, освіжаючий 
запах, створений на нотах ци-
трусового дерева, пігви, чор-
ної смородини ананаса, квітів 
лотосу, водяної лілії, троянди, 
жасмину, ірису, ветіверу, санда-
лового дерева, персика, морви, 
надає безмежного відчутя сві-
жості і невикористаної енергії 
на цілий день. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Cool Water 
Woman – Davidoff.
FM 03 Цей аромат спеці-
ально створений для змістов-
ної делікатної жінки, мріючої 
про романтичну любов. Ноти 
аромату: мандарин, берга-
мот, жасмін Самбук, орхідея, 
чорна ягода, амбра, пижмо, 
сандалове дерево, кедрове 
дерево. Цей аромат створе-
но спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Promisse 
– Cacharel.
FM 04 Kвітково-фруктова 
композиція наповнена чистим 
і оживляючим ароматом. Іде-
альна на весняно-літній сезон. 

Жіночі аромати (PARFUM) 

Ноти аромату: бергамот, чорна 
смородина, огірок, італійський 
лимон, фрезія, магнолія, жас-
мин, троянда, апельсинові кві-
ти, півонія, амбра, персик, ва-
нілія, пижмо, сандалове де-
рево. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом Escada Signature – Es-
cada.
FM 05 Надзвичайно чуттє-
вий і таємничий аромат. Це квіт-
ково-орієнтальна  композиція з 
додатком ванілі і витяжки сан-
далового дерева, надасть кож-
ній жінці незабутні враження. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом Rush – Gucci.
FM 06 Аромат освіжаючої 
лінії. Підкорить твої чуття ви-
бухом холодної енергії. Про-
відною нотою є суміш відомих 
квітів, цитрусових фруктів, ви-
тяжки дубового моху з доміш-
кою пижма. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Green Tea 
– Elizabeth Arden.

FM 07 Свіжий і натуральний 
аромат, своєю оригінальністю 
завдячує поєднанню тропічних 
квітів і морського бризу. Водя-
но-квіткові ноти підкреслюють: 
запашний горощок, фрезія, гі-
ацинт, жасмин, екзотичні сорти 
дерева. Цей приємний аромат 
дозволить заспокоїти почуття 
не однієї жінки. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Acgua 
di Gio – Giorgio Armani.
FM 08 Надзвичайно свіжий 
водяно-фруктовий аромат. 
Його характеризує нота цитру-
сових фруктів, водяних квітів 
з домішкою  ванільних струч-
ків, м’яти і пижма. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Leau 
par Kenzo – Kenzo.
FM 09 Це поєднання шику, 
магії і таємничості. Чарівна су-
міш витяжки дерев, зелених 
фруктів, ванілі та пижма. Це 
легкий  запах пудри, який ви-
вільняє шарм і  атракційність 
жінки. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, надтхнен-
ний ароматом Naomagic - Na-
omi Campbel.
FM 10 Аромат, що віддзер-
калює жагу та дикість прекрас-
ної статі. Привертає увагу сво-
єю оригінальною композицією, 
до складу  якої входять: манда-
рин, плющ, африканська орхі-
дея, троянда, фіалка та  екс-
тракт амарантового дерева. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом J’adore – Christian Dior.
FM 11 Делікатний, чистий 
аромат, який підкреслює жіно-
чість. Запах  свіжої трави, ко-
ріандру, білого пижма, а також 
зерен кави дозволяє назвати 
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го апельсина, щоби зрештою 
оп’янити чуття проникливим 
ароматом туберози, жасмину 
та конвалії. Його запах під-
креслює  жіночий динамізм і 
привітність. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Mu-
elhens – Gabriela Sabatini.
FM 17 Сексуальна, збуджу-
юча та змістовна композиція, 
ідеальна як і на день так і на 
особливі вечори. Ноти аро-
мату: яблуко, персик, фре-
зія, жасмин, туберожа, пижмо, 
сандалове дерево, іланг-іланг, 
мох. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом Paris Hilton – Paris 
Hilton.
FM 18 Ця  легка і чуттєва 
суміш - це продовження лінії 
Коко;   хоч дуже відрізняється 
від першої версії, але й надалі 
це лінія елегантності   та чуттє-
вості. Початкова нота апельси-
ну та бергамоту розвивається 
у приємну   ноту жасминових 
пелюсток і троянд. Цей запах 
- це контакт любові, жіночої  
краси та еротизму. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
Coco Mademoiselle – Chanel.
FM 19 Абсолютний хіт на 
романтичні вечері, оживля-
ючий спілий та інтригуючий. 
Ноти аромату: Італійський 
мандарин, листя яблуні, осман-
тус, жовта фрезія липовий цвіт, 
магнолія, пижмо. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Ralph 
– Ralph Laurent.
 FM 20 Аромат котрий від-
криває чарівність жінки – силу, 
елегантність, харизму. Дуже 
спокусливий і інтригуючий. 
Ноти аромату: мандарин, 
фіга, грейпфрут, фрезія, амб-
ра, сандалове дерево. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Valentino V – Valentino.

FM 21 Багата квіткова ком-
позиція, до складу якої, се-
ред іншого,  входять: троянда, 
жасмин, іланг-іланг Ця суміш в 
1922 році зробила  революцію 
на ринку парфумів, а сьогодні, 
хоч минуло стільки років,за-
лишається   символом стилю, 
краси, елегантності та шику. 
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом No.-5 – Chanel.
FM 22 Досконалий вибір 
на вечір. Аромат чаруючий і 
збуджуючий. Ноти аромату: 
бергамот, чорна смородина, 
водяні квіти, півонія, болгар-
ська троянда, фрезія, кедр, 
ветівер, пижмо. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Essen-
tial – Angel Schlesser.
FM 23 Еліксир  кохання та 
бажання. Це фруктово-  квіт-
ков композиція з сильно елек-
тризуючими властивостями, 
повна розкоші та  любовного 
екстазу. Притягальна суміш 
мандарину,  жасмину та ва-
нілі не дозволить   твоєму чо-
ловікові спокійно заснути. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Amor Amor – Cacharel.
FM 24 Дуже  особистий 
букет, який   складається на-
самперед з манго і мандари-
ну. Додатком є нотка гвоздики 
(прянощів), кмину, лукреції, 
пижма та ванілі, котра запев-
няє йому  оригінальність і су-
часність. Це аромат, що надає 
силу і дикість незалежній   жін-
ці. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхнен-
ний ароматом Jungle Elephant 
– Kenzo.
FM 25 Надзвичайно  ви-
разний  аромат, який  презен-
тує скриту чуттєвість,непов-
торну чарівність та силу, що 
дрімає у кожній  жінці. Глиб-
ша нота, до складу котрої вхо-
дить білий кедр та сандалове 

„Ноа” унікальним запахом. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом Noa – Cacharel.
FM 12 Орієнтальний, ча-
рівний і таємничий аромат. По-
вний енергії і жіночності. Діє як 
магічне зілля любові. Ароматні 
ноти: пасіфлора, ванілія, веті-
вер, клен, жасмин. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Hypno-
se – Lancome.
FM 13 Сексуальний аро-
мат впливаючий на підсвідо-
мість. Створений для жінок, ко-
трі прагнуть до безмежної  не-
залежності. Ноти аромату: гра-
нат, дактилова сливка, слива, 
квіти лотосу, чорна орхідея, 
квіти хампака, чорні фіалки, 
махонове дерево, пижмо. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Euphoria – Calvin Klein.
FM 14 Характеризує  при-
страсть і  чуттєвість. Сексуаль-
на  нота суміші чорної смо-
родини, апельсина, цвіту ім-
биру, гібіскусу та витяжка ке-
дру спричиняє те, що жінка стає 
категоричною, незалежною 
та рішучою. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Deep Red 
– Hugo Boss .
FM 15 Чуттєвий і над-
звичайно суксуальний аро-
мат, робить кожний вечір ви-
нятковим. Ноти аромату: бер-
гамот, дрібка апельсину, ман-
дарин, білі квіти, джигіль, гар-
денія, троянда, конвалія, жас-
мин, ванілія, біб Тонка, амбра, 
сандалове дерево, кашмірове 
дерево. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, надтхнен-
ний ароматом Obsession Night 
– Calvin Klein.
FM 16 Аромат зарахову-
ється до сучасної класики на-
туральний, свіжий. У перший 
момент привертає нашу увагу 
свіжістю мандарину та квітучо-
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дерево,  створює спокійну, 
але рішучу композицію. Су-
міш фрезії, ірису, пасіфлори 
і фруктів надає „ноті серця” 
вразливості. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Hugo 
Woman – Hugo Boss.
FM 26 Це жіночий і ви-
тончений аромат. Ця квіт-
ково-орієнтальна вода вті-
лює   жіночі принади: магію, 
таємничість, бажання, ди-
кість та непересічний сексапіл. 
Несе вона з собою  аромат не-
забутніх вражень, які пахнуть 
орхідеєю, магнолією, а також 
паприкою. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Naomi 
– Naomi Campbell.
FM 27 Оригінальний  та су-
часний аромат. Збуджуючий 
фантазію, зваблюючи кож-
ного чоловіка. Ноти аромату: 
жасмин, самбук, якарандове 
дерево, кашмеран, мигдаль, 
ванілія, пачуля, геліотроп, 
іланг-іланг, манго. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Hyhn-
otic Poison – Christian  Dior.
FM 28 Це спонтанна та не-
сподівана композиція для жі-
нок будь якого віку.Ноти аро-
мату: ванілія, білий персик, 
морела, мелон, фрезія, ге-
ліотроп, тонківець ароматний, 
сандалове дерево та пижмо. 
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом Waterlove  Mexx.
FM 29 Це аромат, який 
символізує сучасну, визволе-
ну, самостійну і  динамічну 

жінку. Перша нота  аромату за-
хоплює свіжістю і делікатністю 
пелюстків фрезії. Далі вона  
переходить в легкий аромат 
магнолії в поєднанні з пряним 
акцентом. Суміш доповнює 
пижмо, амбра,  жасмин, ва-
нілія, котрі наповнюють жінку 
оптимізмом. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Miracle 
– Lancome.
FM 30 Сексуальні, про-
вокуючі притягувальні та спо-
кусливі. Вони є виразом  рівно-
сті і таємничості. Символізують 
розкіш, яку обожнює кожна 
сучасна жінка. Витяжка з ін-
дійського сандалового дерева 
та  аромат пижма і амбри на-
дають неповторної магії, а та-
кож чару.  Домішка мандари-
ну, лілії, троянди і магнолії на-
дає відчуття вишуканості та 
елегантності. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Very Va-
lentino – Valentino.
FM 31 Це інтенсивний гіп-
нотичний аромат, заохочує 
і   приваблює кожного чолові-
ка. Чарує теплим, пряним, та   
квітковим ароматом. Головна 
нота: пряна приправа - екзо-
тична кумкуа. Серце: жасмин, 
ванілія, орхідея, турецька тро-
янда. Основа:  бальзам з жи-
виці, сандалове дерево, па-
чуля, амбра. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Boss In-
tense – Hugo Boss.
FM 32 Цей аромат повний 
контрасту. Символ неба та ма-
рень, приховує несподіваний 

жар фантазії.Пропозиція для 
жінок котрі є «на половину  ан-
гелами, а на половину дияво-
лицями». Провідні ноти - це: 
бергамот, мандарин, мед, ожи-
на, персик, манго, а також шо-
колад і амбра. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Angel 
– Thierri Mugler.
FM 33 Цей аромат - нескін-
ченне джерело свіжості.  Ожив-
ляє ароматом лимона і свіжого 
яблука. Додаток бамбука, жас-
мину та пелюсток білої тро-
янди проявляє суть жіночого 
чару і краси. Витяжка з ялівцю 
та пижма дозволяє підкресли-
ти харакетр і  особистість. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний аро-
матом Light Blue – Dolce & Ga-
bbana.
FM 34 Це  новий аромат, 
який захоплює в полон. Дивує 
своєю ніжністю і чуттєвістю.  
Наповнює жінку сексуальністю 
і вивільняє її дикі бажання. 
Свіжа хвиля цитрусових, 
гіацинту, чуттєвого жасмину, 
ірису з краплиною гострої 
пачулі надає енергії та 
бадьорості. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Chance 
– Chanel.
FM 35 Холодний, пристрас-
ний та вражаючий аромат. Уо-
соблює як простоту,  так і інте-
лігентність. Своєю незвичною, 
делікатною композицією ні-
жить і зачіпає почуття жінки, 
яка утвердилася в житті, неза-
лежної і визволеної. Те, що при-
чаровує жінок в цій комбінації, 
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це її квітково-  деревна нота, в 
яку складаються: акація, екзо-
тичний палісандр, сироп з зе-
рен вівса і мигдалю, жасмин, 
а також краплина лимона. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Sensi – Giorgio Armani.
FM 36 Красива  орієнталь-
но-квіткова композиція, в якій 
свіжі ноти плодів червоного 
перцю, гвоздичного перцю 
та кислі ноти японських кві-
тів османтуса і кінмокусеї   ви-
вільняють в жінці дикість та 
пристрасть. Це чуттєвий аро-
мат, для інтелігентних і визво-
лених жінок. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Ultraviolet 
- Paco Rabanne.
FM 37 Hадзвичайно жі-
ночий та   небувало чаруючий 
аромат. Це інтригуюче по-
єднання соковитого помаран-
чу і грейфрута, квітучої тро-
янди, ірису та жасмину та жі-
ночої теплоти пижма і ванілі 
ласкає шкіру ніжною свіжістю 
і додає сексапілу. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Glow 
by J. Lo – Jennifer Lopez – Де-
лікатний.
FM 38 Цей аромат поєднує 
в собі оригінальну  елегант-
ність з невичерпною енергією. 
Букет, зіставлений з кількох 
сортів троянд, надає легкого і  
ніжного виразу. Завдяки ани-
совій ноті і домішці трав по-
неволить і спокусить кожного 
чоловіка. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, надтхнен-
ний ароматом Very Irrsistible 

– Givenchy.
FM 39 Цей аромат харак-
теризує гармонія і сила по-
чуттів. Нота свіжого лимона і  
чорної смородини позволить 
почуватися свіжо і при цьо-
му комфортно. А серце ком-
позиції, що  складається з цві-
ту гарденії, жовтої троянди та 
плоду білого персика і прома-
ранчу, створює   романтичну 
мелодію, котра надихає і збу-
джує емоції. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Celine Dion 
- Celine Dion.
FM 41 Дуже тривале та ча-
руюче поєднання ароматів із 
перевагою квіткових нот котре 
впроваджує в радісний і опти-
містичний настрій. Ноти арома-
ту: коріандр, чорна смородина, 
алича, троянда, мох, пижмо, па-
чуля. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом Emporio City Glam  - 
Giorgio Armani. 
FM 47 Kласичний та елiт-
ний  аромат з колекцiї Елізабет 
Арден, створений у 1996 році. 
Прекрасно передае атмосферу 
5-і Авеню у Нью-Йорку, її  при-
вабливість, елегантність, стиль. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом 5-th Avenue - Elizabeth 
Arden.
FM 49 Це енергійна сві-
жий і заспокоюючий запах, ха-
рактерний контрастом, отри-
маним від поєднання ефірної 
зеленої свіжості з солодко-пря-
ним, теплим   і стійким запаш-
ним ароматом. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 

надтхненний ароматом Truth 
– Calvin Klein.
FM 71 Аромат, котрий спо-
кушає і підхоплює. Дуже гіп-
нозуючий і притягуючий. Спо-
кусливе поєднання рожевої 
півонії, жасмину та рожевого 
перцю з чуттєвим запахом  ки-
тайської сливи, білого чаю, гра-
нату та ананасу, роблять цей 
запах дуже чуттєвим. Додаток 
сандалового дерева сприяє 
тому, що аромат невимовно 
спокусливий. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Envy Me 
– Gucci – 
FM 72 Рожевий Лакоста 
переповнений ароматом мо-
лодості та  привітності. Дуже 
жіночий . Його призначення - 
пробудити в нас радість до на-
вколишнього світу. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Touch 
of Pink – Lacoste.
FM 73 Надзвичайно ніж-
ний і жіночий. Гармонійне по-
єднання    квіткових і  фрук-
товий ароматів. Унікальну аро-
матну ноту отримано завдяки 
використанню білої   ґрап-
пи - досі не застосовуваного в 
парфумах . Аромат м’якоті іри-
су поєднано з амброю та  де-
ревними нотами. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Echo 
Woman – Davidoff.
FM 74 Запах, котрий ви-
вільняє жіночі емоції. Головні 
складники - це: шафран, пиж-
мо, ладан, ірис і ванілія. Дуже 
екзотичний, таємничий і стиль-
ний. Цей аромат створено спе-
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ціально для тебе, надтхнен-
ний ароматом Mania – Giorgio 
Armani.
FM 75 Дуже чуттєвий та ін-
тенсивний. Запах східних кві-
тів. Суміш ароматів троянди, 
перцю, гвоздики, сандалового 
дерева, лілії та ветівера. Для 
елегантних та дорослих жінок. 
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом Opium - Yves Saint 
Laurent.
FM 77 Аромат для моло-
дих і сучасних жінок. Сучасний 
квітковий аромат оснований 
на букеті білих квітів. По-
єднання солодкого жасмину 
з кислою нотою   цитрусових 
надає ароматові легкості. Ґар-
денія, квіти помаранчу і бурш-
тин роблять запах злегка  дур-
манливим, хвилюючим, сек-
суальним і спокусливим. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний аро-
матом Pure Poison – Christian 
Dior.
FM 79 Натхненням для 
створення цього запаху ста-
ла картина релаксу, свободи 
і  успіху. Ця композиція при-
водить на думку час, проведе-
ний з близькими, подорожі та 
радість від того,  що поділи-
лися добрим настроєм. Щас-
тя наповнює атмосферу на-
вколо квіткового запаху Бар-
беррі. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Burberry 
– Burberry .
FM 80 Нова сучасна вер-
сія аромату. Цей аромат ство-
рений для незалежних жінок. 
Сполучення ароматів зелено-
го мандарину, листя полуниці, 
фіалки і жасмину, пачулі та 
концентрату полуниці ствер-
джують незвичайну молодість, 
глибокий зміст. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Miss 
Dior Cheri - Christian Dior .

F M
81 Ц е 
с п о л у л е ч е н я 
фруктових нот. Аромат 
соковитого американського 
яблука, поєднаний із нотою 
зеленого огірка і грейпфрута. 
Серце аромату делікатна квіт-
кова нота та суміш вишуканої 
магнолії, білої конвалії, тро-
янди і фіалок. Біла амбра на-
дає глибокого сенсу. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
DKNY Be Delicious Women - 
Dona Karan. 
FM 84 Поєднання берга-
моту, кардамону, свіжого ана-
наса, папаї, жасмину, фіалок, 
троянди, пижма та зеленого 
чаю наближає до легкості, сві-
жості, чистоти. Це один з тих 
інтимних парфумів до котрих 
треба підійти аби почути їхній 
аромат. Цей аромат створе-
но спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом One - Ca-
lvin Klein.
FM 96 Це соковитий і ро-
мантичний аромат для спон-
танних, впевнених у собі і   мо-
лодих духом жінок. Цей запах 
багатий на квітковий букет ман-

да-
р и н а , 
фіалки, тро-
яндового дерева  та ніж-
ну тінь гарденії і свіжої мімози. 
Нижні чуттєві ноти - це сіра 
амбра, пижмо і ванілія. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Amarige – Givenchy.
FM 97 Чуттєвий аромат 
„Ґуччі Раш”   до такого ступеня 
сподобався жінкам, що  Буди-
нок моди Ґуччі вирішив впро-
вадити нову легшу версію. Це 
аромат, що пульсує барвами, 
акордами  і формою. Ша-
лений і екстравагантний. За-
пахові ноти - це нарцис, кон-
валія, троянда, гарденія, чор-
на  смородина, пижмо та ду-
бовий мох. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Gucci 
Rush 2 – Gucci.
FM 98 Це насамперед 
освіжаюча і холодна сила 
цитрусових, поглиблена 
солодкими  квітами, а накінець 
огортає тепло деревних нот. 
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Делікатний 
і жіночий, 

а одночасно дуже 
простий  запах. Ідеальна 

пропозиція на весну і літо. 
Основу складає сандалове, 
кедрове дерево та амбра. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний 
ароматом Mexx Woman 
– Mexx.
FM 99 Це  легка, елегантна 
квітково-фруктова пропози-
ція для жінок, рекомендована 
для щоденного вжитку.  Своїм 
характерним стилем завдячує 
вміло підібраним нотам ман-
дарина, чорної смородини 
і м’яти. Потім відкривається 
аромат кедру, жасмину та 
яблуні, а закінчується теплою 
нотою деревного моху,  фі-
алок та сандалового дерева.  
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом Tommy Girl – Tommy 
Hilfi ger.
FM 101 Це чистий і орієн-
тальний аромат, повний еро-

ти з -
му і та-

ємничост і, 
який наводить 

на згадку про казку 
1000 і 1 ніч. Ноти арома-

ту: біле пижмо, ванілія, ладан, 
помаранчевий цвіт, конвалія, 
лілія, грушка, бергамот.  Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний аро-
матом Armani Code–Giorgio 
Armani.
FM 102 Цей аромат – це 
вибух радості і свіжості. Ви-
являє себе, як безтурботна гра 
в колі друзів. Ноти аромату: 
ексклюзивні сорти пижма, 
сандалове дерево, дамаська 
троянда, конвалія, цикламен, 
делікатний аромат персика і 
дині, акорди лимону і апель-
сину. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Cool Wa-
ter Game – Davidoff.
FM 103 Есенція чуттєвос-
ті і сексапілу. Створений осо-
бливо для жінок, які люблять 
збуджувати і спокушати. Ноти 
аромату: Амбра, ванілія, дике 
пижмо, кадило,  сандалове 
дерево, пачуля, півонія, ди-
кий жасмин, полуниця, чорна 
смородина, диня,  лимон. Цей 

аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний аро-
матом Red Delicious – DKNY. 
FM 104 Це квітково-орієн-
тальна композиція, котра спо-
добається шаленим і незалеж-
ним жінкам переповненим па-
сією незалежності. Ноти аро-
мату, бальзамове дерево, ва-
нілія, біб Тонка, пижмо, сан-
далове дерево, ладан, жасмин, 
конвалія, троянда, геліотроп, 
персик, бергамот. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Sun 
Delight – Jil Sander.
FM 105 Аромат повний 
пристрасті, глибокий, при-
тягаючий, подібний до жінки, 
котра ним користується. Під-
ходить для жінок будь якого 
віку. Ноти аромату: амбра, ва-
нілія, пижмо, троянда, жасмин, 
конвалія, зелені і водяні акор-
ди. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом Envy Me 2 –  Gucci.
FM 108 Це суміш чут-
тєвості та незрозумілої спон-
танності, який є водночас ви-
разом жіночої провокації а та-
кож поєднує в собі смілість та 
відвагу з міцною силою збу-
дження. Ноти аромату: ванілія, 
шляхетні сорти дерев, акценти 
пижма, пачуля, троянда, жас-
мин, апельсиновий цвіт, ту-
берожа, бергамот. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Cat De-
luxe – Naomi Campbell.
FM 109 Це пропозиція для 
жінок, які хочуть відкрити свої 
почуття, допомагає їй виразити 
свою внутрішню красу і прихо-
вану перед світом особистість. 
Ноти аромату: ванілія, пижмо, 
деревні акценти, ноти дерева, 
троянда, жасмин, конвалія, а 
також акорди зелених і овоче-
вих. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом Belong – Celine Dion.
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FM 42 Аромат створений 
для сильних, повних енер-
гії чоловіків, „кохаючих рок 
& рол”. Шукаючих враження 
в кожній постаті. Ноти: ка-
лабрійський апельсин, плоди 
каламанджі, пралін, кориця, 
чорний кардамон, палісан-
дрове дерево та пачуля.  Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Black  XS – Paco  Rabanne.
FM 43 Композиція повна 
привітності, оживляюча і вод-
ночас легка, для чоловіків лю-
блячих виклик і ризик. Ноти 
аромату: кардамон, рожевий 
перець, мандарин, коріандр, 

ялівець, фрезія, якарандове 
дерево, какао, амарисове де-
рево. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Hugo En-
ergise – Hugo Boss.
FM 45 Інтригуючий, хариз-
матичний і сексуальний аро-
мат, створений для дозрілих 
і таємничих чоловіків. Ноти 
аромату: дрібка апельсину, 
коріандр, листя кедрового де-
рева, шафран, пачюля, амб-
ра, дубовий мох. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Silver 
Shadow – Davidoff.
FM 50 Instinct – David Be-
ckham – Ідеальна композиція 
для спортивних, елегантних та 
сучасних чоловіків. Ноти: грей-

пфрут, бергамот, мандаринове 
листя, кардамон, „Ангельські” 
трави, пікантна паприка Чиллі, 
аніж, ветівер, амбра, листя па-
чулі. Цей аромат створено спе-
ціально для тебе, надтхненний 
ароматом
FM 51 Echo Davidoff – Da-
vidoff – Стихійний, динамічний 
запах, але одночасно ніжний. 
Він дозволяє уявити собі архі-
тектуру великого міста. Крих-
та мускатного горіха, чорного 
перцю та  витяжки сандало-
вого дерева дає відчуття чут-
тєвості та недосяжної глибини. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом
FM 52 Чистий, свіжий та 
протверезливий аромат. За-
пах своєю свіжістю завдячує 
ноті  кедрового дерева, яблу-
ні та бергамоту, а чуттєвістю 
- кориці, чорнобривцям і пря-
нощам гвоздиці. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Boss 
– Hugo Boss.

Чоловічі аромати
Парфумована вода  для чоловіків.(EAU DE PARFUM)

Концентрація ефірного масла – 16% Ємність 50  мл ціна: 80 грн./ 16 usd
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FM 54 Це запах, який ви-
кликає думки про делікат-
ність північного повітря, сві-
жість    густих зелених лісів. 
Зелені ноти бергамоту, м’я-
ти, сосни і шавлії переходять 
у запах жасмину,  лаванди та 
кедра. Основою запаху є ноти 
дубового моху і сандалово-
го дерева. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Hugo 
- Hugo Boss.
FM 55 Аромат таємничий, 
змістовний інтенсивний та сві-
жий. Створений для чоловіків 
котрих характеризує спонтан-
ність, виразна особистість та 
сильний характер. Ноти аро-
мату: листя мяти, зернята се-
заму, кава мокка, кедр, лі-
совий горіх, часточка грей-
пфрута. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Very 
Irresistible – Givenchy.
FM 56 Квіткова  компози-
ція, що містить жимолость, ви-
тяжку з сандалового   дерева, 
краплі живиці та кедр, про-
сто ідеальна для романтичних 
хвилин. Цей аромат створе-
но спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Fahrenheit 
- Christian Dior.
FM 57 Букет, що склада-
ється зі сливи, яблука, грейф-
рукта, кориці, кардамону,  
майського рому і сандалового 
дерева дозволить чоловікові 
почуватися впевненим у влас-
них силах. Цей аромат створе-
но спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Lacoste 
– Lacoste.
FM 60 Аромат надзвичай-
но ексцентричний, теплий, 
надає враження впевненості, 
Для сучасного, повного враз-
ливості чоловіка. Ноти аро-
мату: апельсин, мята, імбир, 

галанга, ветівер, мох, пижмо. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом Emporio City Glam – Gi-
orgio Armani.
FM 61 Аромат, на який на-
дихнула сучасна мужність, 
природньо викристалізова-
ний, динамічний та однознач-
но чуттєвий. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Emporio 
– Giorgio Armani.
FM 62 Класичний чолові-
чий аромат із традиційними 
акцентами ароматів: тангери-
ну, купруса, коріандру, шавлії, 
пеларгонії, водяної лілії, шаф-
ран, кориці, титонію, ветіверу, 
сандалу, пижмо. Свіжий, те-
плий і водночас міцний і про-
никливий. Цей аромат ство-
рено спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом L’eau d’I-
seey – Iseey Miyake.
FM 63 Запах, створений ти-
пово для активних, динамічних 
і спортивних чоловіків. Котрим 
життя приносить радість Ха-
рактеризує його ароматично-
коріна нота до складу якої вхо-
дить акорд кельнський, роз-
марин з мандаринами, сан-
далове дерево, пачуля, ве-
тівер, дубовий мох.. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
Adidas – Black.
FM 64 Це перша компози-
ція Армані з яскраво вираже-
ною орієнтально-корінною. 
Характеризують його: м’якість, 
елеганьність та змістовність. 
Це поєднання кедрового де-
рева і двоякого дерева, манда-
рину, анижу, розмарину, пиж-
ма, бобу Тонка а також квітів 
оливкового дерева. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
Black Code – Giorgio Armani.

FM 65 Запах з надзвичай-
ною, досить суперечливою но-
тою, містить тютюн і мед. Дуже 
орієнтальний і зворушує по-
чуття. Чоловічий завдяки до-
даткам сандалового дерева, 
ветіверу і пижма. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом JOOP! 
– Homme - JOOP!
FM 67 Протвережуюча та 
енергійна свіжість, поєднана 
із сучасною чуттєвістю. Для 
чоловіків, які люблять рух і 
спорт. Запах притягує і спо-
кушає. Аромат компонований 
навколо чотирьох нот - свіжої, 
чуттєвої, деревної та гострої. 
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом Allure Homme Sport 
– Chanel.
FM 68 Це суміш справж-
ньої іронії і розслабленості. 
Збуджуюча, енергійна свіжість, 
котра виражає справжню при-
роду чоловіка завдяки цитру-
совим нотам і свіжим фруктам. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом Men – Dolce & Gabbana.
FM 69 Запроваджена аме-
риканським проектантом Рал-
фом Лореном після величез-
ного успiху оригiнальноi вер-
сiї запаху “Поло”. На цей раз 
у бiльш динамiчному, свiжому, 
повному бадьоростi та енергiї 
видi, iдеальний на лiто, для ак-
тивного вiдпочинку. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
Polo Blue – Ralph Lauren.
FM 84 Аромат створений 
для Неї та/або Нього. Сполу-
ченя ароматів бергамоту, кар-
дамону, свіжого ананасу, па-
паї, жасмину, фіалки, троянди, 
пижма і зеленого чаю. ствер-
джує, що він є легким, свіжим, 
чистим та сучасним. Натураль-
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ний аромат, який освіжає твоє 
тіло. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом One – Ca-
lvin Klein.
FM 85 Цей аромат, як 
ковток свіжого повітря. Аро-
мат підкреслює елегантність 
і мужність. Звертає увагу на 
вразливість мужчини. Його 
свіжість викликає багато по-
зитивної енергетики та додає 
привітності. Ця композиція 
складаєтся з анісу, амбрового 
дерева, олії ветіверу, берга-
моту. Ідеальний на день. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Air – Kenzo.
FM 93 Це оригінальне по-
єднання цитрусової свіжості 
з нотами ароматичних трав. 

Один з найбільш характерних 
запахів Азарро, повний фан-
тазії на тему вологих лук і 
фруктових дерев. Вершина лі-
нії запаху: Бергамот, імбир, 
лаванда. Середня лінія: Кар-
дамон, сандалове дерево і 
трояндове дерево.  Основа за-
паху: плющ, дуб та олійка з 
квітів помаранчу. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Azarro 
– Chrome.
FM 95 Це багатство зеле-
них трав запашного лісу, дещо 
підсолодженого чуттєвими кві-
тами і свіжими фруктами. Це 
холодний, освіжаючий, аро-
матний і виразний запах. Тіль-
ки базова  нота дає трохи те-
пла і перепочинку. Класичний 
запах оживлений новим співз-

вучанням трав і дерев. Реко-
мендуємо незалежно від віку. 
Цей аромат створено спеці-
ально для тебе, надтхненний 
ароматом Mexx Man – Mexx.
FM 100 Аромат для визво-
лених і незалежних чоловіків, 
стриманих в оригінальному, 
але одночасному стилі. Ноти 
аромату: листя плюща, бра-
зильська мята, коріандр, кар-
дамон, паприка, купрус, каш-
мір, червоний кедр, ладан, 
миро. Цей аромат створено 
спеціально для тебе, над-
тхненний ароматом Sander 
– Jil Sander.
FM 106 Свіжий інтригу-
ючий аромат для активно-
го, динамічного мужчини. 
Сила аромату впливає на-
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стільки, що жодна жінка не 
встоїть. Ноти аромату: пижмо, 
жасмин, ірис, бергамот, лимон, 
делікатне коріння. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Always 
for Him – Aramis. 
FM 107 Оживляючий та 
оптимістичний аромат. Це при-
ємний спогад про радісні зу-
стрічі. Надає енергії кожному 
чоловіку незважаючи на на-
вколишній світ. Ноти аромату: 
пижмо, кедр, кардамон, лаван-
да, мелон, бергамот. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
Cool Water Game – Davidoff.
FM 110 Аромат не дозво-
лить чоловікові забути ким він 
народився. Стильний та еле-
гантний а водночас екстре-

мальний. Ноти аромату: ва-
нілія, пижмо, бурштин,  цвіт 
апельсину, конвалія. Цей аро-
мат створено спеціально для 
тебе, надтхненний ароматом 
La Male – J.P. Gaultier.
FM 111  Шляхетна компози-
ція створена для справжнього 
чоловіка. Цей сучасний аромат 
впаде в око панам, які люблять 
порядок, завбачливість і подо-
рожі. Ноти аромату: бурштин, 
кедр, пижмо, пачуля,  геранія. 
Цей аромат створено спеціаль-
но для тебе, надтхненний аро-
матом Z Zegna – Zegna.
FM 112 Чистий і чуттєвий 
італіський стиль цього аромату 
підкреслює впевненість у собі 
і харизму чоловіка, прагнучо-
го виокремити себе з натовпу. 
Ноти аромату: пижмо, бурш-

тин, африканська геранія, 
бергамот, лимон. Цей аромат 
створено спеціально для тебе, 
надтхненний ароматом Essen-
ze di Zegna – Zegna.
FM 113 Це несподівана 
композиція з дуже великим 
еротичним тиском. Цей не-
звичайний аромат створений 
для чоловіків, котрі дивляться 
на світ примруженими очима. 
Ноти аромату: ванілія, пижмо, 
грейпфрут, апельсин, бурш-
тин; ароматичний, водяний, 
пікантний, фруктовий. Цей 
аромат створено спеціально 
для тебе, надтхненний арома-
том Pure Man – Bruno Banani.
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FM 114 Солодко-збуджую-
ча композиція, підкреслююча 
чуттєвість та силу магнетично-
го притягання. Ноти аромату: 
ванілія, сандалове дерево, ла-
дан, пижмо, фрезія, півонія, 
сицилійська кала, мандарин, 
персик. Оригінальний аромат 
створений маркою FM
FM 115 Квітково -ожив-
ляючий аромат для всіх жінок 
закоханих в життя, котрі хо-
чуть черпати з нього все най-
краще. Ноти аромату: ладан, 
солодка амбра, пижмо, імбир, 

ірис, троянда, жас-
мин, водяна лілія, 

біла паприка, 
грушка, ман-
дарин. Ори-
гінальний аро-
мат створений 

маркою FM
FM 116 Надзвичайно енер-
гетична, квітково-овочева ком-
позиція для жінок котрі ко-
хають і котрі хочуть бути ко-
ханими. Ноти аромату: сти-
рак, пачуля, сандалове дерево, 
дике пижмо, біла фрезія, ту-
бероза, смородина, геранія, 
бергамот. Оригінальний аро-
мат створений маркою FM
FM 117 Інтригуючий аро-
мат котрий переносить в со-
нячний полудень, створений на 
лоні природи. З допомогою ко-
трого, жінка буде випроміню-
вати надзвичайне щастя кож-
ного дня. Ноти аромату: сан-
далове дерево, ладан, ванілія, 
пижмо, фіалки, конвалія, лим-
монник, імбир, рожевий пе-
рець, сливка, кардамон. Ори-
гінальний аромат створений 
маркою FM
FM 118 Це квіткова ком-
позиція присвячення жіночнос-
ті. Підкреслює делікатність та 
вразливість, щоб пізніше від-
крити її непереможну силу. 
Ноти аромату: амбра, пиж-
мо, сандалове дерево, жас-
мин, троянда, півонія, фіалки, 
мандарин, апельсиновий цвіт. 
Оригінальний аромат створе-
ний маркою FM

Ємність 30  мл / ціна: 80 грн./ 16 usd

Концентрація ефірного масла – 18%

Натхнення FM 
для Неї

Натхнення FM 
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FM 119 Провокуючий ха-
рактер, збуджуючий фантазію 
кожного чоловіка та визволяю-
чи в ньому тугу за повною сво-
бодою. Ноти аромату: пижмо, 
сандалове дерево, кедрове де-
рево, геліотроп, цвіт яблуні, ли-
мон, бергамот. Оригінальний 
аромат створений маркою FM
FM 120 Оригінальна ли-
монна свіжість поєднана із 
глибокою деревною нотою 
цього аромату кидає виклик 
усім ароматам. Ноти арома-
ту:  пижмо, бурштин, біб Бенд, 
сандалове дерево, кедрове 
дерево, жасмин, дрібка кар-
дамону, ялівець, грейпфрут, 
апельсин, бергамот, лимон. 
Оригінальний аромат створе-
ний маркою FM

Ємність 30  мл /ціна: 80 грн./ 16 usd

Концентрація ефірного масла – 16%

Натхнення FM 

Натхнення FM 
для Нього
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В очах жінки мужчина стає більш мужнішим і збуджуючим та інтригуючим.В очах жінки мужчина стає більш мужнішим і збуджуючим та інтригуючим.
В очах мужчини жінка стає більш привабливою…В очах мужчини жінка стає більш привабливою…

Це натуральна субстанція, яка виробляється людським організмом. Хоч вони є абсолютно без 
запаху, але мають величезний вплив на людську підсвідомість, налагоджують інтерперсональний 
контакт, впливаючи позитивно на кожну зустрічну особу. Вживаючи їх чоловіки та жінки, відчувають 
себе впевненішими, повні потенціалу, особистої краси та енергії. Вони є атрибутом публічності, 
одночасно підкреслюючи особистість кожного.

Номери ароматів

Він

volum 30ml

Вона

Номери ароматів

volum 50 ml

FM 03f

FM 13f

FM 21f
FM 23f

FM 33f

FM 74f
FM 81f
FM 98f

FM 42f

FM 45f
FM 50f

FM 52f
FM 63f

FM 84f

Світ ошалів від любовних ароматів

/ціна: 
90 грн./ 90 грн./ 18 usd18 usd

/ціна:  
90 грн./ 90 грн./ 18 usd18 usd
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Туалетна вода після гоління. Створенні 
маркою FM. Легко заспокоюють 
подразнену шкіру обличчя. Використовуй 
свій улюблений аромат щоб відчути 
легкість та свіжість після гоління.

volum 50ml

FM 52s

FM 54s
FM 56s
FM 63s
FM 84s
FM 85s

Номери ароматів

 
90 грн./ 18 usd

SOON!
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А р о м а т иА р о м а т и   N°N°o o FMFM

КВІТКОВІКВІТКОВІ
Види: фруктові, свіжі, альдегідові, 
солодкі

01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41,  47,  49, 71, 72 ,73, 77, 79, 80,  88, 
89,  96, 97, 98, 99, 104, 105, 108, 114, 
116, 117, 118  

ОРІЄНТАЛЬНІОРІЄНТАЛЬНІ 
Види: амбра і коріння 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 27, 31, 32, 
42, 51, 60, 62, 64, 65, 74, 75, 100, 101, 
103, 109, 115, 119

ШИПРОВІШИПРОВІ
Види: фруктові, деревні, свіжі, 
шкіряні

04, 05, 08, 28, 43, 50, 54, 55, 56, 57,  61, 
69, 81, 84, 85, 93, 106, 110, 111, 112, 
113, 120,     

ФУГЕРЕ ФУГЕРЕ (паприкові) (паприкові)  
Види: свіжі, деревні, амброві

45, 52, 63, 67, 68, 95, 102, 107 

ФЕРОМОНИФЕРОМОНИ (Для жінок)  
03f, 13f, 21f, 23f, 33f, 74f, 81f, 98f
(Для чоловіків)
42f, 45f, 50f, 52f, 63f, 84f

КВІТКОВІКВІТКОВІ  Тут домінують, найчастіше троянда, жасмин, конвалія, .Можна і серед них знайти аромати для 
робочого часу та для вечірніх зустрічей. Здебільшого створені вони для жінок. Ноти: зелені; овочеві; свіжі; 
альдегідові; солодкі.

ОРІЄНТАЛЬНІОРІЄНТАЛЬНІ  Домінують інтенсивні пудрові ноти: ваніль, бальзам, живиця, коріння та амбра. 
Підкреслюють їх, як теплі, змістовні, еротичні, важкі, солодкі. Гарно пасують на зимові вечори. 

ШИПРОВІШИПРОВІ   Домінує аромат дубового моху, ладану, пачулі, бергамоту. Дрібка цитрусових надає несамовитої 
свіжості та шляхетності. Є серед них, як важкі так і легкі аромати.  Пасує, як і на день так і на вечір. Жіночі: 
деревні, свіжі, зелені. Чоловічі: деревні, шкіряні, свіжі, цитрусові.

ФУГЕРЕ ФУГЕРЕ (паприкові)(паприкові)   Аромати міста. Домінують ноти лаванди, пачулі, кумарину, дубового моху та 
бергамоту. Це свіжі, деревні, амброві.

ФЕРОМОНИФЕРОМОНИ  Це натуральна субстанція, яка виробляється людським організмом. Хоч вони є абсолютно 
без запаху, але мають величезний вплив на людську підсвідомість, налагоджують інтерперсональний 
контакт, впливаючи позитивно на кожну зустрічну особу. Вживаючи їх чоловіки та жінки, відчувають себе 
впевненішими, повні потенціалу, особистої краси та енергії. Вони є атрибутом публічності, одночасно 
підкреслюючи особистість кожного.

Родини ароматів:

FM Group Ukraine 
Staroyevreyska St. 17/3 

79008 Lviv

e-mail: fmgroup@ua.fm 
           office@fmgroup.lviv.ua
сайт: www.fmgroup.lviv.ua
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