
Poznaj NOWOŚCI!
Już dziś dostępne są nowe zapachy FM Federico Mahora, które znajdziecie w kolejnym katalogu produktów 
FM GROUP nr 20. Zachęcamy do zapoznania się z opisami nowości.

360
fm

Delikatna kompozycja oparta na aromatach białych kwiatów, połączonych ze świeżością nut cytrusowych. 
Zdecydowanego wyrazu i głębi dodaje jej połączenie brzozy i ambry. 

Nuty głowy: limonka, kwiat grejpfruta 
Nuty serca: frezja, wiciokrzew, konwalia, białe kwiaty
Nuty bazy: ambra, brzoza

Nuty zapachowe

361
fm

Niezwykle optymistyczny zapach, w którym wizytówką kobiecości są promieniujące nuty zielone 
i urzekający aromat białych kwiatów. Jego subtelność podkreślają nuty wodne ocieplone odrobiną piżma. 

Nuty głowy: nuty wodne, grejpfrut, cytryna
Nuty serca: gardenia, groszek, białe kwiaty, nuty zielone
Nuty bazy: piżmo, nuty drzewne

Nuty zapachowe

362
fm

Liść czarnej porzeczki połączony z nutami drzewnymi tworzy zmysłową etiudę na temat kobiecości. 
Jej nowoczesne oblicze osładza odrobina wanilii zestawiona z klasycznym aromatem najpiękniejszych róż.

Nuty głowy: liść czarnej porzeczki
Nuty serca: róża, frezje
Nuty bazy: paczula, wanillia, ambroksan, nuty drewna

Nuty zapachowe

363
fm

Orientalna podróż, którą zapowiadają drogocenny szafran i indyjski cypriol. W jej sercu znajdziemy tajemniczy aromat 
drzewa agarowego otulony zmysłowym zapachem róż. Kompozycję dopełnia egzotyczny drzewno-korzenny bukiet.

Nuty głowy: szafran, cypriol, labdanum 
Nuty serca: agar (oud), róża turecka, róża bułgarska
Nuty bazy: agar (oud), drzewo gwajakowe, paczula

Nuty zapachowe

364
fm

Odważna kompilacja rozbudzającego zmysły kardamonu z delikatnym kwiatem pomarańczy, pogłębiona nutami 
bułgarskiej róży, szafranu i wanilii. Króluje w niej jednak intrygujący aromat drzewa agarowego.

Nuty głowy: kwiat pomarańczy, kardamon
Nuty serca: agar (oud), róża, skóra
Nuty bazy: szafran, wanilia, nuty drzewne

Nuty zapachowe

Kolekcja Luksusowa damska:



600
fm

Radosny zapach soczystych wiśni i słodkich malin w tajemniczym, jaśminowo 
- różanym ogrodzie.

Nuty głowy: wiśnia, mandarynka, nuty zielone
Nuty serca: malina, jaśmin, róża
Nuty bazy: drzewo sandałowe, ambra

Nuty zapachowe

601
fm

Świeże nuty cytrusów i kwaśnych jabłek energetycznie połączone z zapachem cedru, 
lawendy i bobu tonka.

Nuty głowy: cytryna, jałowiec, kardamon
Nuty serca: jabłko, lawenda, geranium
Nuty bazy: cedr, wanilia, bób tonka

Nuty zapachowe

Kolekcja Młodzieżowa

335
fm

Nowoczesna wariacja, w której splatają się intensywne nuty drzewa agarowego, kardamonu, ambry i pieprzu. 
Zachwycająco równoważy je kremowy charakter wanilii i bobu tonka, tworząc niezwykle harmonijną kompozycję.

Nuty głowy: palisander, kardamon, pieprz 
Nuty serca: agar (oud), wetiwer
Nuty bazy: wanilia, ambra

Uwaga!  Rozpoczęliśmy wyprzedaż zapachów wycofywanych z oferty FM GROUP. Ceny wybranych perfum i wód perfumowanych zostały obniżone o 30%, a próbek o 50%!.

Wyprzedaż obejmuje wodę perfumowaną FM 284 z Kolekcji Luksusowej damskiej oraz perfumy FM 305, FM 308 i FM 309 z Kolekcji Luksusowej damskiej, a także próbki 
zapachów: FM 284, FM 289, FM 305, FM 308, FM 309, FM 71, FM 72, FM 74, FM 75. 

Więcej szczegółów znajdziesz na www.fmgroup.pl w zakładce promocje dostępnej po zalogowaniu.

Zapachy objęte wyprzedażą dostępne są tylko do wyczerpania zapasów i nie pojawią się w katalogu produktów FM GROUP nr 20.
 

Nuty zapachowe

Kolekcja Luksusowa męska:

457
fm

Zapach minimalistyczny, świeży i bardzo aromatyczny, dzięki połączeniu nut cytrusowych z wodnymi. 
W późniejszej fazie zostaje uzupełniony o zmysłowe akordy jaśminu, liści laurowych, ambry i mchu dębowego.

Nuty głowy: grejpfrut, mandarynka, nuty wodne
Nuty serca: jaśmin, liść laurowy
Nuty bazy: paczula, ambra, mech dębowy

Nuty zapachowe

Kolekcja Klasyczna męska:

DLA NIEJ
DLA NIEGO


