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INTERLUDE BACKSTAGE
Fragrance 1823276FT olejek
do produkcji perfum, nuty:
czarny pieprz, oragano,
opoponax, kadzidło, oud
Cena brutto

38,90 zł

Cena netto

31,63 zł

Cena poprzednia

47,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

XPP2186

Kod producenta

1823276/FT

Opis produktu

INTERLUDE BACKSTAGE 1823276/FT HIGH
QUALITY
KOMPOZYCJA PERFUMERYJNA KONCENTRAT
DO PRODUKCJI PERFUM
BACKSTAGE TOP QUALITY
XPPAR2186 - 1823276FT
ean:
siła zapachu: Intensywny do 200 godzin
kolor: lprzezroczysty do żółtego
kraj pochodzenia : Francja
rozpuszczalność : w alkoholu etylowym, olejach,
Nuty głowy: bergamotka, czarny pieprz, oragano
Nuty serca: labdanum, kadzidło, ambra, opoponax
Nuty bazy: patchouli, drzewo sandałowe, skóra, oud.

Zapach: pieprzowo-kadzidlany z nutami skóry
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Główne akordy: czarny pieprz, oud, kadzidło,
Dobrze komponuje się z : orientalnymi, kadzidłem, pieprzem, kamforą
opis zapachu:
Zaczyna się pieprznie z wyczuwalnymi akordami oregano. Korzenne nuty pieprzu i oregano otaczają słodkie balsamiczne
serce z ambry, labdanum i opoponaxu. Nastepnie wyłania się mocne, dymne kadzidło przypomina cichą medytację w świątyni,
Baza ze skóry, drzewa agarowego i paczuli rzuca na scenę przygaszone, stonowane światło, podczas gdy drzewo sandałowe
wygładza ostre kontury.na koniec pozostaje długodystansowy oud.
Interludium, to muzyczny przerywnik, to idealna nazwa dla tego zapachu który zapewnia chwilowe wyciszenie w rozedrganym
i szalonym świecie.
Sam koncentrat jest już gotową kompozycją perfumerujną ale jest też wyśmienitą bazą na której można zbudować własne
perfumy.
Zapach męski
Paralelny z : Amouage Interlude
kompozycja koncentrat : jest stabilna w perfumach i kremach, balsamach,

ORYGINALNE SKONCENTROWANE ZWIĄZKI ZAPACHOWE DO TWORZENIA PERFUM
WSZYSTKIE OLEJKI ORAZ KOMPOZYCJE PERFUMERYJNE POSIADAJĄ CERTYFIKATY
KOMPOZYCJE POCHODZĄ OD NAJBARDZIEJ ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW OLEJKÓW I KOMPOZYCJI
Kompozycja jest sprzedawana jako: surowiec
Przed użyciem każdego olejku należy przeprowadzić próbę uczuleniową .
W tym celu należy jedną krople olejku, kompozycji zmieszać z kilkoma kroplami alkoholu i wetrzeć w wybrane miejsce na ciele
( za uchem , na nadgarstku ) , odczekać i sprawdzić reakcję na olejek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
POJEMNOŚĆ: 10 ML , 30 ML , 50 ML , 100 ML , 1000 ML

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

