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La Motte olejek, kompozycja
do produkcji perfum,
koncentrat
Cena brutto

19,60 zł

Cena netto

15,93 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

LAP27723

Kod producenta

LAP27723/M

Opis produktu
LA MOTTE LAP27723 koncentrat olejku
Damska Kompozycja olejków do produkcji perfum
La Motte to kompozycja olejków do produkcji perfum dla kobiet, które preferują wolność i nowoczesny styl. Zapach ten
ukazuje sedno wolności, niezależnego ducha i uwalnia pragnienia, których zaspokajanie daje możliwość delektowania się
wolnym stylem życia.
Zapach zmysłowy ze świeżymi nutami drzewnymi przeplatanymi nutami kwiatów
Nuty głowy: kwiaty opuncji,
Nuty serca: frezja, jaśmin, róża, neroli
Nuty podstawy: venge, cedr, opoponax
Kraj pochodzenia: Francja
kompozycja: Damska
Kwiatowo- drzewna kompozycja, wykonana z bardzo dobrej jakości składników.
olejek stanowi gotową bazę do produkcji perfum lub wody toaletowej dobrej jakości.
Kompozycje tą można też mieszać z innymi nutami zapachowymi:
Dobrze komponuje się z kwiatowymi, orientalnymi, oraz drzewnymi nutami zapachowymi. oraz z mimozą, lilakiem, ogórkiem,
agrestem,
Ma dobre właściwości mieszania z naturalnymi olejkami eterycznymi.
Aby koncentraty użyć do wyprodukowania perfum
należy rozcieńczać w proporcjach
Najtrwalszy ekstrakt perfum zawiera nawet do 40% olejków (zazwyczaj jest to 25%).
Wody ESDP (Esprit de Parfum) mają 15-30% olejków.
W wodach perfumowanych EDP jest 12-25 % związków aromatycznych.
W wodach toaletowych (EDT) – 6-18% .
Wody kolońskie mają ok. 5-7 % olejków.
wody po goleniu – 2-4%.
Wody orzeźwiające, czyli tzw. mgiełki – do 5%.
aby wykonać własne perfumy lub wodę toaletową należy wymieszać kompozycje olejków z alkoholem zazwyczaj 80% i
odstawić w ciemne miejsce na minimum 3 tygodnie . Wskazane jest przynajmniej raz dziennie wstrząsnąć butelką z
perfumami w celu lepszego wymieszania się olejku z alkoholem.Po 3 tygodniach perfumy są gotowe do użycia.
Olejki i kompozycje mogą uczulać , dlatego przed zastosowaniem w perfumach należy przetestować niewielką ilość
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kompozycji na skórze minimum 24 godziny, jeśli nie wystąpi żadna reakcja można użyć do produkcji perfum czy wody
toaletowej.
typ mavi

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 10 ML , 30 ML , 50 ML , 100 ML
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