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Dehnul Oud Attar koncentrat
olejek eteryczny kompozycja
naturalna oud z nutą
palonego drzewa
Cena brutto

89,80 zł

Cena netto

73,01 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP4140

Kod producenta

4140ME

Opis produktu

DEHNUL OUD ATTAR
Arabic burnt wood
SKONCENTROWANY NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY, KOMPOZYCJA DO PRODUKCJI PERFUM

100% NATURALNY

Attar zawiera naturalny olejek eteryczny agarwood.
XPP4140
Dehnul OudAttar pochodzi z Emiratów Arabskich jest to kompozycja naturalnych olejków eterycznych . Oud, oud, oud i palone
drewno tak najprościej okreslić ten wyjątkowy mocno skoncentrowany olejek eteryczny który tworzy aurę drzewa agarowego
z nutą dymu z ogniska w którym palone jest egzotyczne drewno. Kompozycje tą ciężko przebić innymi nutami zapachowymi.
Bardzo silny charakter tego olejku stawia go na czele grupy attarów arabskich.
Niewielki dodatek tego olejku w męskich kompozycjach nadaje im wyjątkowy mroczny, silny charakter.
Tworzy dobre połączenie z nutami: korzenną, zwierzęcą, waniliową, skórzaną, drzewną, owocową, czy kadzidlaną.
Opis zapachu: zapach mocny oud z palonym drewnem, silnie rozbudowana warstwa oudowa nastepnie przechodzi w palone
drewno.
grupa nut zapachowych: oudowe, drzewne, kadzidlane,
Zapach; Męski
Kraj pochodzenia; Zjednoczone Emiraty Arabskie

100% KOMPOZYCJA OLEJEKÓW ETERYCZNY.
Aby koncentraty olejków użyć do wyprodukowania perfum
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należy rozcieńczać olejki w proporcjach
dozowanie:
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.
O olejku : Denhul Attar
Jesli zalezy nam na olejku który będzie miał w swoim składzie najwiecej nut typowych dla agarwood to jest najlepszy wybór.
Bardzo długi czas utrzymywania się tego zapachu na skórze
Olejki naturalne mogą uczulać , dlatego przed zastosowaniem w perfumach należy przetestować niewielką ilość olejku na
własnej skórze minimum 24 godziny, jeśli nie wystąpi żadna reakcja można użyć do produkcji perfum czy wody toaletowej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 5 ML , 10 ML , 30 ML , 100 ML
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