
L'INSPIRATION DE LA VIE
НАЙБІЛЬШ ОЧІКУВАНА КОЛЕКЦІЯ 2019 Р.

L'INSPIRATION DE SIBÉRIE
НІШЕВА ПАРФУМЕРІЯ SIBERIAN WELLNESS



НАЙЗАТРЕБУВАНІШІ 
«НОСИ» СУЧАСНОСТІ

C’est une marque moderne et j’ai envie de faire quelque 

chose d’unique avec des matières premières uniques!

Siberian Wellness – сучасний бренд, і я хочу створити 

для нього щось особливе з унікальних компонентів!

«

»

Lucas Sieuzac (Лука Сьюзак) – всесвітньо відомий французький 
парфумер у третьому поколінні. Автор ароматів для модних будинків 
Givenchy, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo.



НАЙЗАТРЕБУВАНІШІ
«НОСИ» СУЧАСНОСТІ

The concept of the new collection 2019 L'INSPIRATION DE 

SIBÉRIE… it’s very appealing. It’s a very strong personality 

concept!

Концепція нової колекції 2019 р. L'INSPIRATION DE SIBÉRIE… 

дуже приваблива. Це концепція дуже сильної особистості!

«

Olaf Larsen (Олаф Ларсен) – всесвітньо відомий парфумер. Автор 
ароматів для парфумерних будинків Arabian Oud, Lattafa Perfumes.

»



• Експертні знання, передові технології та 
найкраща сировина.

• Оригінальний дизайн від іспанського 
креативного агентства.

• Неповторні авторські поєднання, які 
розміщують нові аромати в особливу нішу.

Парфумерний будинок Eurofragance (Барселона, Іспанія) – глобальна 
сімейна компанія, яка розробляє та створює творчі аромати.
• Понад 25 років
• 6 дочірніх компаній і мережа офісів продажів і партнерів 

охоплюють понад 60 країн на 5 континентах.

НАЙБІЛЬШ ТВОРЧА 
КОЛЕКЦІЯ АРОМАТІВ



• Нішева парфумерія для чоловіків і жінок.

• Простий, лаконічний дизайн, стильний 
флакон.

• Природні матеріали: скло та дерево.

• Натуральні абсолю, рідкісні та цінні 
компоненти, унікальні ароматичні 
молекули.

НАЙСТИЛЬНІША
КОЛЕКЦІЯ АРОМАТІВ

15-20%
ОЛІЙ

СТІЙКІСТЬ:
ДО 6–8 ГОДИН

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 
І ЖІНОК



АРОМАТ-ПОДОРОЖ
орієнтальний, пряний, квітковий

Верхні ноти: іланг-іланг, ірис, жасмин
Ноти серця: морська сіль, чорний перець, ваніль
Ноти бази: амбра, ладан, мускус

DYNAMIQUE
ДИНАМІКА



Трикутник – символ дії. Рух із його кутів вказує 
напрямок, задає вектор і динаміку.

«Геометричні» очі обіграють символ калейдоскопу 
емоцій та очікування нового, змін. Новий рух 
з'являється з хмар – і дія починається.

Солоний і пудровий аромат – немов морський 
туман, який грає з хрустким піском на заході сонця. 
Ось чому цей колір рожевої вохри обволікає обрій
композиції – сильний, спокійний і ніжний.



АРОМАТ-ПЕРЕДЧУТТЯ
фруктовий, квітковий

Верхні ноти: акватичні ноти, зелень, білі квіти
Ноти серця: тропічні фрукти, квітка апельсина, ревінь
Ноти бази: амбра, ваніль, деревні ноти

ÉVOLUCION
ЕВОЛЮЦІЯ



Коло – символ нескінченності, м'якості та безпеки.
З трьох основних фігур воно є найбільш лінійним.
Тут виникає паралель із концепцією аромату Évolucion
(Еволюція) у розумінні еволюції як майбутнього, часу, 
чогось лінійного для більшості цивілізацій».

Еволюція та передчуття є частиною нашого 
майбутнього, частиною невідомого.
Зміни починаються рано вранці, коли трава все ще 
мокра від роси, а запах моху на деревах відкриває 
завісу завтрашнього дня.

Потім блискуче неонове світло відкриває вікно у Всесвіт, 
незвіданий, цікавий, металічний. Тепер ми бачимо його
наскрізь, а телескоп прояснює наше бачення та 
проливає світло на теплі, приємні мрії.



АРОМАТ-ДОСКОНАЛІСТЬ
деревний

Верхні ноти: мускатний горіх, імбир, рожевий перець
Ноти серця: коріандр, деревні ноти, амбра
Ноти бази: ваніль, пачулі, боби тонка

ABSOLU
АБСОЛЮТ



Квадрат вважається одною з «найчесніших» 
форм, яка перегукується з описом аромату 
Absolu (Абсолют) – концепцією чогось цілісного 
та незалежного, реального, абсолютно чесного.

Загубитися – це один із способів пізнати себе. 
Чому б не поблукати невідомими куточками 
Землі? Пробудити в собі допитливість, 
первісність, унікальність. Бути самим собою. 
Бути єдиним, хто насмілився створити своє 
майбутнє сам. Не дозволяти іншим вказувати 
тобі, на що чекати. Насолоджуватися яскравими 
та справжніми пригодами долі – це і є справжній 
ти.



• МОРСЬКА СІЛЬ – DYNAMIQUE

• АКВАТИЧНІ НОТИ, РЕВІНЬ – ÉVOLUCION

• ІМБИР, РОЖЕВИЙ ПЕРЕЦЬ – ABSOLU

НАЙБІЛЬШ
ТРЕНДОВІ
НОТИ



МИСТЕЦТВО
НОСИТИ АРОМАТИ

Наносьте аромати широким жестом.
Інтенсивно. Розпорошуйте на шкіру та підкладку 
одягу рішуче та щедро.



• ВИСОКЕ БАЛОВЕ НАПОВНЕННЯ

• ДЕЛЮКС-МІНІАТЮРИ ДЛЯ ПЕРШОГО 
ЗНАЙОМСТВА

• ПОНАД 500 БАЛІВ ВСЬОГО ЗА П'ЯТЬ 
АРОМАТІВ

• ТРЕНДОВІ АРОМАТИ – ЛЕГКО 
ЗАКРИВАТИ УГОДУ

НАЙШВИДШИЙ
СПОСІБ ПОБУДУВАТИ 
УСПІШНИЙ БІЗНЕС



СТВОРИ СВІЙ НАСТРІЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ.

СТАНЬ ЩЕ БІЛЬШ УСПІШНИМ І ПРИВАБЛИВИМ ДЛЯ ОТОЧЕННЯ (ОСОБЛИВО 
ДЛЯ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТАТІ).

УПРАВЛЯЙ СВОЇМ ЖИТТЯМ САМ, БУДЬ ЛІДЕРОМ – ЗАХОПЛЮЙ 
НЕПОВТОРНИМИ АРОМАТАМИ ТА ЧАРІВНОЮ УСМІШКОЮ!

L'INSPIRATION DE LA VIE

WWW.SIBERIANWELLNESS.COM


