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Szívélyesen köszöntjük Önöket!
Örülök, hogy lehetőségem nyílt köszönteni Önöket az FM termékek új, tavaszi 

katalógusának ezen kiadásában. Közös utunknak immár a harmadik évét kezdjük el 

ezzel. Ez az út a siker útja az FM GROUP-pal közösen. Az új szezonban még szélesebb 

termékskálával büszkélkedünk, amelyből mindenki találhat valami rendkívülit saját 

magának, hozzátartozóinak és baráti körének.

Az FM ajánlatában a luxus női parfümök és a férfi parfümvizek vonalai találhatók 

meg, az idei világújdonságok jegyében. De gondoskodtunk teljesen új termékekről 

is – borotvahabról a férfiak számára, valamint testbalzsamról a nőknek. Azoknak az 

embereknek pedig, akik az aktív életmód hívei, az izzadásgátlók új, tökéletesített 

formuláját kínáljuk: deo roll-on termékünket. A legfiatalabbaknak szóló ajánlatunkat 

szintén szélesítettük, és fiúknak való tusfürdőt kínálunk. Standard parfüm- és parfümvíz-

vonalunkban úgyszintén új, „top” illatokat mutatunk be. A parfüm-családunk kínálatában 

található új termékeinket illatszer-specialistáink tapasztalatait és kreativitását egyesítve 

hoztuk létre.

Hiszek abban, hogy az ajánlatunk vonzó voltával, valamint disztribútoraink és vevőink 

egyre növekvő igényeire adott állandóan megújuló választékunkkal lehetővé tudjuk 

tenni, hogy 2007-ben még nagyobb sikereknek örülhetünk majd, amit ezúton kívánok 

Önöknek és magunknak egyaránt.

Tisztelettel: Artur Trawiński

                        FM GROUP

zapachy  damskie

zaperfumowanie 20%
pojemność 30 ml

cena: 30 PLN
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FM 01 F
A tengerpartról jövő üde levegő fuvallata. 
Friss virágos aromák töltik fel Önt optimi-
zmussal és energiával, aminek köszön-
hetően azt fogja érezni, hogy hegyeket 
is el tudna mozdítani. Illatjegyei: citrusfa, 
birsalma, fekete ribizli, ananász, lótusz-
virág, vízililiom, rózsa, jázmin, írisz, vetiver, 
szantálfa, barack és eperfa. A Cool Water 
Woman – Davidoff illata adta az inspirációt, 
hogy direkt Önnek hozzuk létre ezt az 
eufórikus illatot.

FM 04 F 
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás ten-
geren is túl, élt egyszer egy tüneményesen 
szép és nagyon titokzatos hölgy. Állítólag 
ott, ahová lépett, kinyíltak a fréziák és a 
jázmin, a magnólia és a pünkösdi rózsák. Az 
érintésétől elpirultak, kivörösödtek a rózsák. 
A tekintetétől megértek a bergamott, az 
olasz narancs, a nektarin és a fekete ribizli 
gyümölcsei. Kinyíltak a narancsfa rügyei, 
és a környék megtelt a diszkrét pézsma, a 
szantálfa, ámbra és vanília illatával, amelyet 
átszőtt az uborka illatjegye. Ezt a róla szóló 
rendkívüli regét komponáltuk bele abba 
a virágos illatba, amelyet Önnek hoztunk 
létre, az Escada Signature - Escada illatából 
ihletet merítve.

FM 05 E
Ez különleges citrus-alapú illatkombináció, 
ami érdeklődést keltő illat-színét a szantálfa 
gyantás illatjegyének és a varázslatos vanília 
édességének köszönheti. Az orientális virá-
gok távoli aromái okozzák, hogy a férfiak 
észreveszik Önben azt a titokzatosságot, 
amit fel akarnak fedezni. Ezt az illatot köz-
vetlenül Önnek hoztuk létre, a Rush – Gucci 
illata által elvarázsolva.

FM 06 B
Aromás illát, amely frissít, mint egy korty 
jeges tea forró délutánokon. Egy üdítő 
koktél elbűvölően összeillő jegyei, melyet 
közismert virágokból, citrusfélékből és 
tölgymohából alkottak meg, és amely 
pézsma hozzáadása révén biztosít Önnek 
hosszantartó frissességet és tökéletes 
közérzetet. Ezt az illatot kifejezetten Önnek 
hoztuk létre, a Green Tea - Elizabeth Arden 
illata által inspirálva.

FM 07 F
Így illatozott Afrodité, amikor felmerült a 
tenger habjaiból! A könnyű tengeri szél 
fuvallata, valamint trópusi a virágok jegyei 
- szagos bükköny, frézia, jácint, jázmin és 
egzotikus fák – okozzák azt, hogy Ön is 
görög istennőnek fogja érezni magát.  

Ezt az illatot Önnek dolgoztuk ki, az Acqua 
di Gio - Gio Armani illatától inspirálva.

FM 08 F
Ideális javaslat az álmodozó, optimista 
nőknek. Mint a nyári eső – üdítő kom-
pozíció, melytől friss virágszínű citrusok, 
vanília, menta és pézsma hozzáadású illatok 
szivárványa fonja körbe Önt. Ezt az illatot 
közvetlenül Önnek hoztuk létre a L`eau par 
Kenzo - Kenzo illatától inspiráltan.

FM 09 A
Kitűnő keleties illat, holdfényben érzéki 
találkozók alkalmára. Ennek a fából, zöld 
gyümölcsökből, vaníliából és pézsmából 
nyert hipnotikus kivonatnak köszönhetően 
felfokozott, ördögien félelmetes, sikkes és 
mágikus légkör veszi Önt körül, a könnyű, 
púderes aroma kiemeli az Ön kellemét. Ezt 
az illatot Önnek hoztuk létre a Neomagic 
- Naomi Campbell – illatától ihletet nyerve.

FM 10 F 
Szokott Ön arról álmodozni, hogy kívánják, 
és vágyak tárgya legyen? Szeretné saját 
magában felszabadítani a zabolátlan 
szenvedélyt? Ez a virágillat azt a mindenre 
elszánt nőt fejezi ki, akitől semmit sem lehet 
megtagadni. A kompozíciót a derűs man-
darin illatjegye alkotja, társulva a borostyán 
illatjegyével, amellyel az ujja köré csavarhatja 
és leveheti a lábáról a szeretett férfit, mellette 
feltűnik a csábító afrikai orchidea illatjegye, 
valamint a rózsa, az ibolya és az amarantfa 
kivonata. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a 
J’adore – Christian Dior illattól inspirálva.

FM 11 F 
Virágos, nagyon gyengéd és tiszta aroma, 
amely kiemeli a nőiséget. Egyedülálló a friss 
fű, a koriander, a fehér pézsma, valamint a 
kávészemek aromáinak egyesítése, amellyel 
bármilyen korú hölgy körülöleltetheti 
magát. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a 
Noa - Caharel 1 illatától inspirálva.

FM 12 A 
Energiával és női kellemmel teljes keleties 
illat, amelynek mágikus szerelmi elixír 
hatása van. Csábít, elragad, csalogat. 
Illatjegyei: golgotavirág, vanília, vetiver, 
jávorfa, jázmin. Ezt az illatot külön Önnek 
hoztuk létre, a Hypnose – Lancome illatától 
inspirálva.

FM 13 A 
A vad szabadság illata, amellyel átlépi a 
képzelet zöld határát. A kiérlelt erejének 
köszönhetően könnyen meghódítja majd a 
csúcsot és eléri célját. Illatjegyei: gránátalma, 

datolyaszilva, lótuszvirág, fekete orchidea, 
champaca virág, fekete ibolya, mahagóni fa 
és pézsma. Ezt a bátor, orientális kompozíciót 
direkt az olyan nőnek alkottuk meg, aki a 
saját útját járja, az inspirációt az Euphoria 
– Calvin Klein illatából merítve.

FM 14 A
Szereti a tiltott gyümölcs ízét? Akkor bizto-
san beleszeret ebbe az orientális, egyedi 
és csábító illatba. A fekete ribizli, narancs, 
gyömbér-virág és cédrusfa érzéki keverékét 
az erős és bátor nők számára hoztuk létre, a 
Deep Red - Hugo Boss illata által inspirálva.

FM 16 A
Orientális aroma, amely olyan, mint egy 
jazz-improvizáció: megsejthetetlen és 
szabad. Győződjön meg arról, hogyan csen-
genek egybe a friss mandarin és a virágzó 
narancs, a tubarózsa és a jázmin, valamint 
a gyöngyvirág jegyei. Ez az illatot Önnek 
ajánljuk, a Muelhens - Gabriela Sabatini 
illattól inspirálva.

FM 17 F 
Virágos, kihívó és röpke illat, amely csak 
annyit takar, amennyit kell. A női érzék és a 
bátorság esszenciája, amelyet alma, barack, 
frézia, tubarózsa, jázmin, pézsma, szántalfa, 
ylang-ylang és moha ötletes egyesítésével 
értünk el. Ezt az illatot direkt Önnek hoztuk 
létre, a Paris Hilton - Paris Hilton illatától 
inspirálva.

FM 18  E
Ciprus-jellegű, könnyű, ellazító és nagyon 
elegáns keverék, az érzéki nő számára, aki a 
romantikus és egyetlen szerelemről álmo-
dozik. A narancs, grapefruit, bergamott, 
jázmin, rózsa, pacsuli, vetiver, pézsma és 
vanília illatjegyei olyan kifinomult illat-
szövetet alkotnak, ami olyan, mint a legfi-
nomabb fátyol. Ezt az illatot direkt Önnek 
hoztuk létre, a Coco Madmoiselle – Chanel 
illatától inspirálva.

FM 21 F
Gazdag virágkompozíció, amelynek 
összetételét többek közt a rózsa, jázmin 
és ylang-ylang képezi. A stílus, szépség, 
valamint elegancia ezen szimbólumát az 
erős és domináns természetű, kifinomult 
nők számára hoztuk létre, akik értékelik a 
klasszikus szépséget. Ezt az illatot direkt 
Önnek hoztuk létre, a No. 5 – Chanel illa-
tától inspirálva.
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illatanyag tartalom 20%
mennyiség 30 ml

ár: 2950 Ft

FM 23 B
Figyelem! Veszély! A citrusfélék aromáját 
árasztó szerelem illata ez, ami leveszi a 
lábáról, és függővé teszi Önt! A mandarin, 
jázmin, valamint vanília illatkeveréke. Stop! 
Csak a saját felelősségére használhatja! Ezt 
az illatot direkt Önnek hoztuk létre, az Amor 
Amor – Cacharel illatától inspirálva.

FM 24 A
Személyes orientális csokor, melynek kom-
pozíciója a domináns mangó és mandarin 
illatára épült rá. A szegfűszeg, köménymag, 
édesgyökér, pézsma, valamint vanília illatá-
nak hozzáadása adja meg neki az eredeti és 
modern jelleget. A trópusi dzsungel illata 
kiemeli a független és bátor nő parazsát 
és érzékiségét. Ezt az illatot Önnek hoztuk 
létre, a Jungle Elephant – Kenzo illatától 
inspirálva.

FM 25 F
Félénk és nyugodt a tenger hajnalban, de 
mélységeket takarnak a hullámok, épp a 
fenék közelében, ahol titokzatos tűz lángol... 
Ez a virágos illat lehetővé teszi Önnek, hogy 
kiemelje rejtett kellemét, érzékiségét és 
erejét. Harmonikus, de határozott – a frézia, 
írisz, golgotavirág, valamint a fehér cédrus 
és a szantálfa illata keveredik egzotikus 
gyümölcsökével. Ezt az illatot Önnek 
hoztuk létre, a Hugo Woman – Hugo Boss 
inspirációja hatására.

FM 26 A
Orientális keverék, amely a modern vámpír-
nő kellemét testesíti meg, az ő varázslatát, 
titokzatosságát, vadságát és rendkívüli 
szexepiljét. A felejthetetlen benyomások 
és az izgalmas élmények ígéretét hordozza 
magában, amelyek orchidea, magnólia és 
paprika illatúak. Ezt az illatot Önnek hoztuk 
létre, a Naomi – Naomi Campbell illatától 
inspiráltan.

FM 27 A
Kételkedik a fehér mágia, valamint a varázs-
igék erejében? Hiába keresi a négylevelű 
lóherét vagy a páfrány virágát? Nem kell 
tovább aggódnia. Ismerünk egy olyan 
módszert, amelyik boldogságot és sikereket 
biztosít Önnek. Vegyen egy csipetnyi vaníliát, 
egy pár szirmot az arabjázmin virágából, 
majd a vaníliavirág szirmait, tegyen hozza 
egy adagot a kasmeránból, pacsuliból és 
ylang-ylangból, ezután egy maroknyit a 
mandulából. Egyszerű, ugye? Engedje meg 
tehát, hogy titokban bemutassuk Önnek a 
már kész, orientális és nagyon modern illatot. 
Ezt az illatot az Ön szükségleteire gondolván 
hoztuk létre, a Hypnotic Poison – Christian 
Dior illatától inspirálva.
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Női illatok
Az FM parfümök női illatvonalán kínáljuk a hölgyeknek, változatos, minden 
alkalomhoz illő, különös gondossággal kiválasztott illatainkat. Ezek között 
megtalálhatóak a világ legjobb márkái által inspirált illatok, valamint az FM 
márkával jelzett eredeti illatok. Számos, eredeti kompozíciót állítottunk össze, 
melyek alkalmazkodnak a kedélyállapothoz, a közérzethez, az alkalomhoz, 
akárcsak a napszakhoz és az időjáráshoz, melyek a legkifinomultabb, legigé-
nyesebb ízlésnek is megfelelnek. Az FM parfümök segítségedre vannak  a 
természeted, a legtitkosabb érzéseid kifejezésében, hogy még vonzóbbnak 
és érzékinek érezd magad – egyaránt  egy romantikus vacsorán, a barátaid 
között, vagy akár a munkahelyeden. Az FM márka minősége garancia a hosszú 
ideig tartó hatásra.  Látogass el illatgalériánkba – miközben körbevezetünk, 
tanácsokkal, ihlettel, javaslatokkal látunk el.
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FM 29 F
A modern és dinamikus nők illata, akik 
mindig megkapjak, amit akarnak. Ez a 
tökéletes, nyári napokra való virágos 
kompozíció segít Önnek abban, hogy 
megtarthassa a frissességet és a lelki derűt. 
Stílusát a frézia-szirmok, a könnyű magnó-
lia-aroma és a fűszeres akcentus hozzáértő 
összeállításának köszönheti. A keveréket a 
pézsma, ámbra, jázmin és vanília egészíti 
ki, amelyek a nőket optimizmussal töltik fel. 
Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, Miracle 
– Lancome illatától inspirálva.

FM 31 A
A teljes hipnózis és elbűvölés, amelynek 
egyetlen férfi sem tud ellenállni. Ettől az 
illattól Ön úgy fogja érezni magát, mintha 
Ön lenne a nap, ami körül forog a férfiak 
egész világa. Illatjegyei: egzotikus kum-
quat, jázmin, vanília, orchidea, törökrózsa, 
valamint a szantálfa gyantájából való 
balzsam, pacsuli és ámbra. Ezt az orientális 
kompozíciót azoknak a nőknek hoztuk 
létre, megbűvölten a Hugo Boss által kreált 
Boss Intense illatától, akik szeretik a meleg, 
fűszeres aromákat.

FM 32 A
Ön a tettek nője, akinek álmodozó ter-
mészete van? Nyugtalan lélek, aki tartós 
érzéseket és stabilitást keres? El van Önben 
rejtve a mennyei édesség és a meglepő 
érzéki parázs? Ezeket az ellentéteket 
össze lehet kötni éppúgy, ahogy mi is 
összekötöttük a bergamott, mandarin, méz, 
barack, erdei szeder, mangó, csokoládé és 
ámbra illatát. Így született meg ez a nagyon 
összetett, izgalmas orientális illat, amelyet 
az olyan nőnek dedikáljuk, aki félig angyal, 
félig ördög. Ezt az illatot a Thierry Mugler 
által készített Angel illatától megbűvölten 
dolgoztuk ki. 

FM 33 B
Citrusos felfrissülés, amelynek köszön-
hetően a sivatagi homoktenger tropikus 
oázissá válik. A citrom és a friss alma aromái 
energizáló hatást fejtenek ki. A bambusz, 
jázmin és a fehér rózsa hozzáadása csilla-
pító hatású, ezáltal kiemelik a nő kellemé-
nek és szépségének lényegét. Ezt az illatot 
a Dolce & Gabbana által készített Light Blue 
illatától megbűvölten dolgoztuk ki.

FM 34 E
A ciprusfélék csábító illata miatt az elra-
gadtatás átalakul vággyá, vagy pedig vad 
szenvedéllyé. A friss citrusok, a jácint, az 
érzéki jázmin, valamint az írisz, egy morzsá-
nyi pacsulival kombinálva, olyan hullámot 

bocsát ki, ami energiát és élénkséget ad. Egy 
cseppecske rózsabors segít Önnek abban, 
hogy bátornak és felszabadultnak érezhesse 
magát. Ezt az illatot a Chanel által készített 
Chance illatától megbűvölten dolgoztuk ki.

FM 35 F
Világos és átható, mint a hegyek csúcsát 
megvilágító napsugár. A közvetlenségnek 
és a klasszikus eleganciának a megte-
stesítője. Magnetizáló tulajdonságait azok-
nak a virágjegyeknek köszönheti, amelyeket 
az akác, az egzotikus paliszander, a zab és a 
mandula magvaiból készült szirup, a jázmin 
és a citrom cseppjei alkotnak. Ezt az illatot a 
Giorgio Armani által készített Sensi illatától 
megbűvölten dolgoztuk ki.

FM 36 F 
Távol-kelet: oly távoli, s mégis oly közeli. Ez 
hogy lehet? Erre a kérdésre Ön a választ a 
friss, pikáns paprika, valamint az angolbors, 
továbbá a Japánban honos savanykás 
osmanthusa és kinmokusei virágok jegy-
einek meglepő egyesítésében találja meg. 
Ez a virágos kompozíció kiszabadítja a 
nőkben lévő spontán és zabolátlan szen-
vedélyt. Ezt az illatot a Paco Rabanne által 
készített Ultraviolet illatától megbűvölten 
dolgoztuk ki.

FM 38 F
Ez a virágos illat az Ön eredeti eleganciáját 
és kimeríthetetlen energiáját kapcsolja 
össze. A több rózsafajtából alkotott csokor 
könnyűvé és kifinomulttá változtatja az 
arculatát, az ánizs illatjegye a fűszerek hoz-
záadása révén pedig olyan erővel rendelke-
zik, amely minden férfit levesz a lábáról. Ezt 
az illatot Very Irresistible – Givenchy illatától 
megbűvölten dolgoztuk ki. 

FM 39 F
Egy megálmodott virágos ajánlat olyan 
nők számára, akik értékelik az intimitást és 
a csendet. A friss citrom és a fekete ribizli 
illatjegyei megvédik Önt a nagyvárosi zajtól 
és a sietségtől, ugyanakkor komfort-érzetet 
és üde érzést biztosítanak Önnek a teljes 
napra. Ennek a kompozíciónak a szívét a 
gardénia és a sárga rózsa virágai, valamint 
a fehér barack és a narancs virágjai alkotják 
– ezeknek hosszantartó aromája hűséges 
marad Önhöz a kettesben eltöltött roman-
tikus estén át. Ezt az illatot a Celine Dion 
– Celine Dion illattól megbűvölten pont az 
Ön számára dolgoztuk ki.

FM 41 E
Ciprusfélék üdítő kivonata. Nagyon tartós 
és káprázatos, egymás kiegészítő illatokból 
készült összeállítás, amely Önt örömteli és 

derűlátó állapotba hozza. Illatjegyei: korian-
der, fekete ribizli, sárgaszilva, rózsa, moha, 
pacsuli, pézsma. Ezt az illatot a City Glam 
– Giorgio Armani illatától megbűvölten 
pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 47 F
Ez egy virágos, klasszikus és nagyon előkelő 
illat, amely csodálatosan kiemeli minden nő 
varázsát, eleganciáját és stílusát. Tubarózsa 
és ylang-ylang aromái, rózsa, ibolya, vala-
mint jázmin édes illatának egyesítésével, 
áttörve az ámbra, pézsma és vanília erős 
akcentusával. Ezt az illatot a 5th Avenue 
– Elizabeth Arden illatától megbűvölten  
pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 71 F
Ideális virágos illat olyan nőknek, akik 
imádnak kockáztatni és nyerni. A pünkösdi 
rózsa és a rózsabors csábító összekötése az 
érzéki licsi-szilvával, a gránátalmával, vala-
mint az ananásszal – ez okozza azt, hogy 
a boldogság mindig az Ön oldalán fog 
állni, és a szantálfa és jázmin hozzáadása 
pedig azt eredményezi, hogy senki sem 
fog tudni Önnek ellenállni, hacsak Ön nem 
akarja másképpen. Ezt az illatot az Envy Me 
– Gucci illatától megbűvölten pont Önnek 
dolgoztuk ki.

FM 72 F
Ha nem tud dönteni: Afrika vagy Ázsia, 
vagy inkább Ausztrália? – akkor válassza 
mindezt egyszerre! És haladéktalanul 
induljon elragadó utazásra a derűlátás, 
vitalitás és életöröm útvonalán. Poggyászra 
nem lesz szüksége, jegyre azonban ..... 
Nos, ezt sikeresen helyettesíti virágos 
keverékünk. Az összetevők a narancs, a 
jázmin és az ibolya akcentusai, a szan-
tálfa, a vanília és a vadpézsma jegyeinek 
hozzáadásával. Ezt az illatot az energiával 
teli nőknek alkottuk meg, a Touch of Pink 
– Lacoste illatától megbűvölten.

FM 74 F
A gyertyafényes antik fürdő varázslata. Ez a 
titokzatos, virágos illat sáfrányból, pézsmá-
ból, tömjénből, íriszből és vaníliából tevődik 
össze. Ez az illat elviszi Önt Kleopátra, az 
egyiptomi királynő idejébe, és annak az 
örök szépségnek az erejét fogja kelteni 
Önben, amely magával ragadta ennek 
a világnak a leghatalmasabb uralkodóit 
is. Ezt az illatot Önre gondolva alkottuk 
meg, a Mania – Giorgio Armani illatától 
megbűvölten.

FM 75 A
Orientális illat, amely tökéletesen beszéli 
az érettség, elegancia és érzékiség nyelvét. 

Meggyőzően szól mind a szívhez, mind 
az intellektushoz. Ezt a rózsa, bors, szegfű, 
szantálfa, liliom, valamint a vetiver erős 
aromáját tartalmazó keveréket érzékeny 
és intelligens nőknek dedikáljuk, az Opium 
– Yves Saint Laurent illattól megbűvölten.

FM 77 F
A modern nő – de igazából milyen is? 
Lehetséges, hogy egyidejűleg emancipált 
és érdeklődést keltő? Szexis és finom 
egyszerre? Egyáltalán: létezik-e ilyen nő? 
Ezt nem tudjuk. Ám ilyen illat biztosan 
létezik. Igen, tényleg, mi hoztuk ezt létre. 
Úgy tettük ezt meg, hogy összekötöttük a 
bátor jázmin illatjegyet a citrusok könnyű 
aromájával, és a gardéniának, a naran-
csvirágoknak, valamint a borostyánnak 
köszönhetően az érdeklődést felébresztő 
és csábító hátteret adtunk neki. Ezt az 
illatot a Pure Poison – Christian Dior illatától 
megbűvölten pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 80 E
A ciprusok illata, amely összeköti magában 
a leányos ártatlanságot és nyitottságot a 
női temperamentummal. A zöld mandarin 
és az eper levelei, az ibolya és a jázmin, 
valamint a pacsuli és az epres szörbet 
aromáinak keveréke. A karamellizált pop-
corn, valamint a pézsma okozza, hogy ez 
az illat rendkívül friss, egyidejűleg érzéki és 
mély. Ezt az illatot a Dior Cheri – Christian 
Dior illatától megbűvölten pont Önnek 
dolgoztuk ki.

FM 81 F
Van Gogh-nak a bátyjához írt leveléből: 
„... és szerelmes lettem. És az Ő illata! 
– leírhatatlan. Hogyan festhetném le? 
Színes virágos paletta alkotja a képet, 
amelynek közepén a kifinomult magnólia, 
és a gyöngyvirágból, rózsából és ibolyából 
kötött virágcsokor dominál. Az alma 
csábító pirossága és a zöld uborka adják 
meg ennek a kompozíciónak a dinamikus 
ellentétet. És az egészet a fehér ámbra 
zárja érzéki foglalatba, egzotikus fákkal 
együtt. Káprázatos!” Ezt az illatot a DKNY Be 
Delicious Women – Donna Karan illatától 
megbűvölten pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 84w B
Évszázadok óta az ember arról álmodott, 
hogy ugyanúgy, mint a madarak, sza-
badon tud siklani az égbolton. Egyesek 
szárnyakat konstruáltak, mások gépeket. 
Mégis a legjobb módszer az égi gyönyör 
élvezetéhez az a módszer, amely tekintetbe 
veszi a kardamont, friss ananászt, papayát, 
jázmint, ibolyát, pézsmát és a zöld teát. 
Pont ezekből az összetevőkből hoztuk létre 

Önnek ezt a könnyű és tiszta citrusos illatot, 
amelynek köszönhetően szabadon vitor-
lázhat a képzelet országába. Ezt az illatot a 
One – Calvin Klein illatától megbűvölten  
pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 96 F 
Érdeklődést keltő illat, amely az ösztönös 
és magabiztos nőknek való. Erejének titka 
az illatjegyek precíz összeválogatásában 
rejlik, amelyek a mesteri csábítás tervét 
végrehajtják. Első lépés, hogy  a férfiben 
érdeklődést keltenek egy lédús mandarin, 
ibolya és rózsafa alkotta csokorral. Ezután 
a kifinomult gardénia és a friss mimóza 
árnyékai villámsebesen felkeltik benne 
a szenvedélyt. A sikert a mélyebb, érzéki 
szürke ámbra, a pézsma és a vanília jegyei 
pecsételi meg. Ezt az illatot – a roman-
tikus és határozott nőkre gondolva – az 
Amarige – Givenchy illatától megbűvölten 
dolgoztuk ki.

FM 97 F 
Őrült és extravagáns illat. Nappal cse-
lekvésre mozgósít, és pozitív energiával 
tölti fel Önt, este pedig Hamupipőkéből 
elbűvölő királylánnyá változtatja. A varázslat 
nem tűnik el akkor sem, ha éjfélt üt az 
óra... Ezt az illatot a nárcisz, gyöngyvirág, 
frézia, rózsa, gardénia, fekete ribizli, pézsma 
és tölgyfamoha illatjegyei alkotják. Ezt a 
virágos illatot pont az életkedvvel teli és 
leleményes nőknek szántuk, a Gucci Rush 2 
– Gucci illatától megbűvölten.

FM 98 A 
A frissítő és tonizáló citrusok erejét 
mélyítettük el édes virágokkal, aztán 
az egészet bebugyoláltuk barátságos, 
melegséggel tele fák illatjegyeivel. Ideális 
ajánlat tavaszra és nyárra. Az alapját a 
szantál- és cédrusfák, valamint az ámbra 
alkotja. Ezt az orientális illatot éppen olyan 
nők számára hoztuk létre, a Mexx Woman 
– Mexx illatától megbűvölten, akik szeret-
nek meglepetést okozni.

FM 101 A
Rafinált, erotikával és titokzatossággal teli 
aroma, amelynek orientális akcentusai az 
„Ezeregyéjszaka meséi” című könyv rend-
kívüli légkörére emlékeztetnek. Illatjegyei: 
fehér pézsma, vanília, tömjén, narancsvirág, 
gyöngyvirág, liliom, körte és bergamott. 
Ezt az illatot olyan nőknek dedikáljuk – az 
Armani Code – Giorgio Armani illatától 
megbűvölten –, akik szeretnek kitűnni.

FM 102 A
Orientális, őrülten spontán illat, amely forr 
a lelkesedéstől és a frissességtől. Ebbe 
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a kicsi flakonba nagy nehezen sikerült 
belehelyeznünk az Örömteljes Nagyság 
Őfelségét. Szabadítsa ki őt onnan, cserébe 
odavarázsolja Önnek a virágzó rétet, a 
gondtalan pikniket a folyóparton a legjobb 
barátok társaságában vagy – mivel az 
Örömteljes Nagyság Őfelségének olyan a 
természete – bármit, amit csak megkíván. 
Illatjegyei: a pézsma exkluzív fajtája, 
szantálfa, damaszkuszi rózsa, gyöngyvirág, 
ciklámen, barack és sárgadinnye kifinomult 
aromája, valamint zöldcitrom és narancs 
citrusos akkordjai. Ezt az illatot a Cool Water 
Game – Davidoff illatától megbűvölten 
pont Önnek dolgoztuk ki.

FM 103 A
Olyan halálosan érzéki és csábító illat, hogy 
csak rendkívüli felügyelet mellett kellene 
forgalmazni. Rossz lányoknak szántuk, 
akiknek diétája tiltott gyümölcsökből áll. 
Illatjegyei: ámbra, vanília, vadpézsma, 
tömjén, szantálfa, pacsuli, pünkösdirózsa, 
írisz, vadjázmin, eper, fekete ribizli, sár-
gadinnye, tengeri algák, citrusok. Ezt az 
orientális illatot éppen Önnek dedikáljuk 
– megfontoltságára alapozva – a Red 
Delicious – DKNY illatától megbűvölten.

FM 104 A
Címzett: SZésFVTN (Szabadság és Függet-
lenség Vágyával Teli Nő). Összetétele: virá-
gos-citrusos kompozíció, spontán, mint egy 
tánc az esőben, és őrült, mint a kötéltáncos 
akrobatikája. Illatjegyei: balzsamfa, vanília, 
Tonka-bab, pézsma, szantálfa, tömjén, 
jázmin, gyöngyvirág, rózsa, golgotavirág, 
nektarin, bergamott. Feladó: FM. Ezt az 
illatot a Sun Delight – Jil Sander illatától 
megbűvölten éppen Önnek dolgoztuk ki.

 FM 105 F
Ön arról álmodozik, hogy mindig fiatalnak 
és vonzónak érezze magát? Hogy min-
denütt, ahol csak megjelenik, a vágy tárgya 
legyen? Már nem kell az ördögnek eladnia 
lelkét, és megkötni vele a szerződést. 
Nyúljon rafinált virágos-citrusos illatunkhoz, 
amelyben harmonikusan egyesülnek az 
ámbra, vanília és pézsma, a rózsa, jázmin és 
a gyöngyvirág illatjegyei, valamint a zöld és 

a vizes akkordok. Ezt az illatot az Envy Me 2 
– Gucci illatától megbűvölten általában a 
nőknek alkottuk meg, legyenek bármilyen 
korban is.

FM 108 F 
Az érzékiség és fékezetlen ösztönösség 
keveréke; egy kétarcú nő, aki szeret provo-
kálni és szereti felkelteni az érdeklődést. A 
bátorságnak és a merészségnek a kifino-
mult flörttel való egyesítése egyidejűleg 
mond az érdeklődő férfinak „igen”-t és 
„nem”-et. Illatjegyei: vanília, nemes fafajták, 
pézsma, pacsuli, rózsa, jázmin, narancsvirág, 
tubarózsa, bergamott. Ezt az illatot a 
Cat Deluxe – Naomi Campbell illatától 
megbűvölten éppen Önnek dolgoztuk ki.

FM 109 A
Ajánlat olyan nőnek, aki ki akarja fejezni 
a belső szépséget és a világ elől elrejtett 
érzékiséget. Keleties, kifinomult és harmo-
nikus illat. A vanília, a pézsma, a fa akcentu-
sainak, a rózsa, a jázmin és a gyöngyvirág 
jegyeinek, valamint a zöld és citrusos 
akkordok egyedi egyesítésének köszönhe-
tően könnyen megszerzi a mesebeli herceg 
szívét. Természetesen sokáig és boldogan 
fognak élni! Ezt az illatot a Belong – Celine 
Dion illatától megbűvölten éppen Önnek 
dolgoztuk ki.

FM 121 F
Van 1000 ötlete percenként? Szétveti Önt 
az energia, és minden érdekli, ami Ön körül 
zajlik? Mindig szeretne táncolni, énekelni, 
új embereket megismerni? Ezt a modern, 
csábító virágos illatot a bátor, felszabadult 
nőknek címezzük, akik minden pillanatot úgy 
kezelnek, mint a legcsodálatosabb kaland 
ígéretét. Illatjegyei: luisianai magnólia, körte, 
lótuszvirág, tubarózsa, jázmin, rózsa, ciklámen, 
vanília, szantálfa. Ez az illatot direkt Önnek 
hoztuk létre, a Curious – Britney Spears 
illatából ihletet merítve.

FM 122 F
Minden időszakra kitűnő virágos illat, amely 
ihletet nyújt olyan nőknek, akik belesze-
rettek az életbe. A függetlenség kivonata, 
amelyben a virágok ereje elbűvölően egy-

esül a meleg fával és az átkaroló pézsma-
aromával. Ez az érdeklődést keltő és eredeti 
aroma minden nőt elvarázsol, bármely 
korú legyen is. Illatjegyei: gránátalma, 
szilva, mandarin, rózsabors, pünkösdirózsa, 
jázmin, tubarózsa, gyöngyvirág, szantálfa, 
vanília, írisz, pézsma. Ezt az illatot direkt 
Önnek hoztuk létre, az Inspiration – Lacoste 
illatából ihletet merítve.

FM 123 F
Egy illat, amit a művészlelkű romantikus 
nőknek dedikálunk. Ennek az illatnak köszön-
hetően Ön kifejezi belső szépségét, kifino-
multságát és érzékenységét. Ez az örömteli, 
finom érzékiséget sugárzó virágos aroma a 
mandarin, fekete ribizli, frézia, jázmin, liliom, 
rózsa, citrusfa, pézsma, ámbra és sárgabarack 
illatjegyekből tevődik össze. Ezt az illatot 
direkt Önnek hoztuk létre, a  Boss Femme 
– Hugo Boss illatából ihletet merítve.

FM 124 F
Elegáns, mély és intenzív illat, a bátor 
és független nők számára. Három 
illat-akkordja a nőt mutatja be, három 
felvonásban. Ibolya illatjegye bátorságot és 
magabiztosságot fejez ki, a málna-aroma 
kiemeli a felragyogást és az intelligenciát, 
az íriszvirág illata pedig a derűs érzékiséget 
testesíti meg. Többi illatjegye: ribizli, rózsa, 
narancsvirág, Tonka-bab, mazsola. Ezt az 
illatot direkt Önnek hoztuk létre, az Inso-
lence – Guerlain illatából ihletet merítve.

FM 125 F
A keringő szerelem fuvallata, amely a színes 
álmodozások világába vezet be. Finom, 
gyengéd, romantikus és egyaránt nagyon 
csábító illat. A vágyat átfonja az ártatlanság, a 
szekszepilt a lányos kellem. Illatjegyei: man-
darin, gardénia, zöldborsó, vaníliás orchidea, 
mandula, szerecsendió, szantálfa, pézsma. Ezt 
a virágos illatot Önnek hoztuk létre, a Nina 
– Nina Ricci illatából ihletet merítve.

FM 126 F 
Ajánlat a klubéletet kedvelő nőknek. Fénylő 
parkett, a zene forró ritmusai, és a szív 
gyors verése. Tekintetek százai, számtalan 
illat, és azok között egy királynő – Ön. A 

virágillatoknak ez a kacér keveréke számtalan 
felejthetetlen élményt és hajnali órákig 
tartó mulatságot garantál Önnek. Illatjegyei: 
körte, tőzegáfonya, ánizs, frézia, magnólia, 
szantálfa és cédrusfa, pézsma. Ezt a virágos 
illatot direkt Önnek hoztuk létre, az Emporio 
Remix for Her – Giorgio Armani illatából 
ihletet merítve.

FM 127 A
Tiszta, bársonyos és egy kicsit leányos illat. 
A kihívó és bátor nő részére, aki hangsú-
lyozni szeretné függetlenségét. Ennek 
köszönhetően a szenvedély hőfoka hirtelen 
felszökik, felgyújtva a férfi arcán a vágy 
pírját.  Illatjegyei: mandarin, sárgadinnye, 
fehér meggy, maracuja, golgotavirág, 
jázmin, pünkösdirózsa, frézia, rózsa, 
narancsvirág, rózsaszínű pézsma, moha, 
blonde woods, pacsuli. Ezt az illatot Önnek 
dolgoztuk ki, a Glow After Dark – J Lo 
illatától inspirálva.

FM 128 F
A metamorfózis rendkívülien aromás virágos 
illata, ennek köszönhetően Ön úgy fogja érezni 
magát, mint egy drága, rendkívüli ragyogású 
gyöngy. A modern, magabiztos és szexis nő 
névjegykártyája. Nappali és esti alkalmakra 
egyaránt ideális. Illatjegyei: fehér pünkösdi-
rózsa, frézia, rózsabors, narancs, mogyoró, 
kumquat. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a 
Noa Perle – Cacharel illatából ihletet merítve.

FM 129 F
Sugárzó virágos illát, amely emlékeztet 
az óceán forró ritmusaira. A vidámságot 
kedvelő nőknek szánt kompozíció. Opti-
mista és lelkesedő természetét a vízililiom 
tiszta akkordjával fejezték ki - ennek édes, 
vizes illata frissít, ugyanakkor felébreszti 
a boldogság és az elégedettség érzetét. 
Érezze szabadnak magát, vonja uralma alá 
az elemi erőket! Illatjegyei: Zöld levelek, 
tea, bársonyos mécsvirág, csillaggyümölcs, 
pünkösdirózsa, vízililiom és görögdinnye, 
cédrusfa, pézsma és ámbra. Ezt az illatot 
Önnek hoztuk létre, az Into The Blue 
– Escada illatából ihletet merítve.

FM 130 F
Virágos illat, amely kedvez az érzelmek 
kifejezésének, és támogatja a meleg, 
holdfényes éjszakai szerelmi tálkákat. Ebbe 
a finom kompozícióba a romantikus és 
lángoló szerelem ígérete van bezárva. 
Illatjegyei: mandarin, magnólia, hibiszkusz-
virág, a tej érintése, egzotikus fák. Ezt az 
illatot Önnek hoztuk létre, az Always for Her 
– Aramis illatából ihletet merítve.

FM 131 A
Finom, mesteries koszorú csillámlik a nyár 
aromájával. Azért fontuk össze őket, hogy 
bámulatba ejtsen és frissítsen. Kiemeli az Ön 
természetes szépségét, és úgy fogja tőlük 
érezni magát, mint a virágzó rétek istennője, 
akit a természet hódolata jeléül megaján-
dékozott az illatai közül a legszebbikkel. 
Illatjegyei: piros grapefruit, bergamott, kínai 
aranymagnólia, fehér liliom, mimóza. Ezt a 
virágos illatot Önnek hoztuk létre, a Happy 
– Clinique illatából ihletet merítve.

FM 132 F
Íme, a veszélyes és egyidejűleg exkluzív 
illat – mint az aranyláncra kötött fekete 
párduc. Az érzéki, elegáns és luxus nőknek 
dedikálva, akiknek kristálytiszta tekintete 
felhevíti a vágyakat és behatol a lélek 
legmélyebb zugaiba. Illatjegyei: gardénia, 
pünkösdirózsa, narancs, pézsma, alma, 
szantálfa, tubarózsa. Ezt a virágos illatot 
Önnek hoztuk létre, a Crystal Noir – Versace 
illatából ihletet merítve.
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Tudta, hogy …  némely illat az autóban befolyásolhatja a vezetők reakcióit, valamint az autóvezetés módját. A koncentráció javítását szolgálják a menta, a fahéj és a 
kávé illatai – ezek erősítik többek közt a gondolkodást. A jázmin, kamilla vagy levendula pedig álmosító hatású lehet, ezeknek az ellazító, relaxáló hatása csökkenti az autóvezetők 
éberségét.
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illatok  férfiaknak

illatanyag tartalom 16%
mennyiség 50 ml

ár: 2950 Ft

Az FM férfi  illatvonala egy gazdag illatkincstár, melyből a legkülönbözőbb ízlésű és korú urak válogathatnak. Megtalálhatóak 
közöttük a világ legjobb márkái által inspirált illatok, úgyszintén az FM márkával jelzett eredeti illatok. Gondoskodtunk a kalandvágyók-
ról, a lázadókról, az amorózókról, a klasszika szerelmeseiről, vagyis mindazokról, akik értékelik a jó közérzetet, és a jó minőséget. 
Győződjön meg róla, mennyire különleges kínálatot készítettünk Önre gondolva, és milyen előnnyel jár egy jól megválasztott illat. 

FM 43 C
Bizonyos férfiakra nem vonatkozik a 
gravitáció törvénye. Ön is egyike lehet 
ezeknek, hála annak a dinamikus, üdítő 
kompozíciónak, amely nem evilági szabad-
sággal ajándékozza meg Önt. Illatjegyei: 
kardámon, rózsabors, mandarin, koriander, 
boróka, frézia, jacaranda-fa, kakaó, amyris-
szantálfa. Ezt a fougère illatot éppen Önnek 
dolgoztuk ki, a Hugo Energise – Hugo Boss 
illatától megbűvölten.

FM 51 B
Néha az elemi erők – az állandó harctól 
elfáradva – átmeneti ölelésben egyesül-
nek. Ezt a rendkívüli pillanatot sikerült 
megfognunk a dinamikus és egyidejűleg 
nagyon kifinomult citrusos illatban: a 
szabadság illatában. Kiegészítő érzékiséget 
ad neki a szerecsendió, valamint a szantálfa 
kivonata. Ezt az illatot éppen Önnek dolgo-
ztuk ki, az Echo Davidoff – Davidoff illatától 
megbűvölten.

FM 52 A 
Tiszta és üdítő aroma, a mai férfi szimbó-
luma, aki ellenáll a szezonális divatnak és 
hűséges a klasszikus stílusirányzatokhoz. 
Ez a keleties illat megismételhetetlenségét 
a cédrusfa, az alma, valamint a bergamott 
illatjegyeinek, érzékiséget pedig a fahéjnak 
és a szegfűszegnek köszönheti. Ezt az illatot 
pont a kifejezett és állandó ízlésű férfiaknak 
hoztuk létre, a Boss – Hugo Boss illatától 
megbűvölten. 

FM 54 C
A titokzatosság ködébe burkolt férfiak 
névjegykártyája. Senki sem tudja, honnan 
jött és merre megy. De mindig jó benyo-
mást hagy maga után... – meg ezt a kelle-
mes aromát, amelyben fel lehet ismerni a 
bergamott zöld illatjegyeit, valamint menta 
és zsálya, gyógyfüvek és erdeifenyő, tovább 
jázmin, levendula, cédrus, tölgymoha és 
szantálfa illatait. Ezt a fougère illatot pont 
Önnek alkottuk meg, a Hugo – Hugo Boss 
illatától megbűvölten. 

FM 56 E 
Kipirult arccal nézi az ökölvívó párbajokat, 
majd amikor senki sem látja, könnyeket ejt 
Rómeó és Júlia tragikus szerelmért? Cso-
dálatos. Ciprus-jellegű kompozíciónk a lonc 
és a szantálfa kivonatát, gyanta-cseppeket 
és cédrus-esszenciát tartalmaz, aminek a 
segítségével legellentétesebb érzelmeit is 
ki tudja fejezni. Ezt az illatot Önnek aján-
ljuk, a Fahrenheit – Christian Dior illatától 
megbűvölten.

FM 57 B
Ajánlat a XXI századi magabiztos, nemes 
lelkű és oltalmazó természetű lovagok 
részére. Citrusos kompozíció, melynek ereje 
felkelti álmából Csipkerózsikát, a királylányt, 
és segít, hogy az Ön legrejtélyesebb álmai 
is megvalósuljanak. Illatjegyei: szilva, alma, 
grapefruit, fahéj, kardámon, bors, valamint 
jamaikai rum és szantálfa. Ezt az illatot direkt 
Önnek hoztuk létre, a Lacoste pour Homme 
– Lacoste illatából ihletet merítve.

FM 60 D
Rendkívül izgató illat, melegséggel 
teljes és elbűvölően karizmatikus. Ezt az 
illatot a modern és szenvedélyes férfinak 
dedikáljuk, akinek gazdag a lelke, és aki 
nagyon érzékeny a szépségre. Illatjegyei: 
narancs, menta, gyömbér, kínai gyömbér 
(galanga), vetiver, moha, pézsma. Ezt a fás 
illatot Önnek hoztuk létre, az Emporio City 
Glam for Him – Giorgio Armani illatából 
ihletet merítve.

FM 61 D
Fás aroma, ami egy tökéletes férfit rejt 
látomásként magában. A japán yuzu, a 
földközi zsálya, vetiver, cédrusfa, guajakfa, 
szantálfa, kardámon és pézsma illatjegyei-
nek egyesítésétől dinamikus és érzéki lett. 
Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, az Empo-
rio Armani Night for Him – Giorgio Armani 
illatából ihletet merítve.

FM 63 E
Az igazi harcos ciprusos illata. Nincs lehe-
tetlen dolog. Már nincs. Legalább is az Ön 
számára. Legyőzhetetlen összetétele: kölni 
akkord, rozmaring mandarinnal, szantálfa, 
pacsuli, vetiver, ámbra, tölgymoha. Ezt az 
illatot Önnek hoztuk létre, az Adidas Black 
– Adidas illatából ihletet merítve.

FM 64 A
FM 64. A nők megbolondulnak Önért. Elég, 
ha megfelelő ürügyet találnak. Számos 
megfigyelés bizonyítja, hogy a legmegfe-
lelőbb ürügyet az elegáns és érzéki, keleties 
cédrusfa és guajakfa, mandarin, ánizs, 
rozmaring, pézsma, Tonka-bab, valamint 
olajfa virágainak egyesítése. Ezt az illatot 
Önnek hoztuk létre, a Black Code – Giorgio 
Armani illatából ihletet merítve.
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James Bond-nak Q-hez címzett leveléből: 
„Kedves Q! A misszió sikerrel járt. Köszönöm 
azt a két gyorslövő ceruzát és a lézerrel 
ellátott órát. A parfüm, amit küldtél, 
magabiztosságot nyújtott számomra akció 
közben. Keleties, nagyon férfias, elbűvölő 
és érzéki – legalábbis ezt erősítették meg 
azok a nők, akiknek örömmel (méghozzá 
milyennel!) nyújthattam segítséget.” Illatje-
gyei: tubák, méz, szantálfa, vetiver, pézsma. 
Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a Joop! 
Homme – Joop illatából ihletet merítve.

FM 68 C
A rafinált irónia és lazaság keveréke. Izgató, 
energizáló kompozíció, ami a férfiasság 
esszenciáját fejezi ki a szantálfa és cédrusfa, 
valamint levendula, dohány, bergamott, 
citrom és narancs illatjegyeinek köszön-
hetően. Ezt a fougère illatot Önnek hoztuk 
létre, a Men – Dolce & Gabbana illatából 
ihletet merítve.

FM 84m B
Előkelő, tiszta és friss illat. Az olyan nyugodt 
férfiak barátja, akik értékelik a lélek harmó-
niáját és derűjét. Ez a rendkívüli bergamott, 
kardámon, friss ananász, papaya, jázmin, 
ibolya, rózsa, pézsma és zöldtea egyesítése 
révén jött létre, és Önnek a könnyedség 
és szabadság tartós érzését nyújtja. Ezt a 
citrusos illatot Önnek hoztuk létre, a One 
– Calvin Klein illatából ihletet merítve.

FM 85 D
Az elegáns, magabiztos és egyszerre lírai 
férfi névkártyája. Ennek a fás illatnak a fris-
sessége kiszabadítja a pozitív energia-réte-
get, és vitalitást biztosít, ezért ez tökéletes 
ajánlat minden napra és minden időszakra. 
Az előtérbe az ánizs illatjegye került itt, 
amelyhez az ámbra, vetiver és bergamott 
társul. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, az 
Air – Kenzo illatából ihletet merítve.

FM 93 B
Citrusos, nagyon friss és aromás keverék. 
Ebben az illatban sosem fog csalódni. 
Tökéletes ajánlat az individualista részére, 
aki szeret egyedül tevékenykedni és meg-
becsüli az extrém kihívásokat és az erede-
tiséget. Illatjegyei: bergamott, gyömbér, 

levendula, kardámon, szantálfa, valamint 
rózsafa, repkény, tölgyfa és narancsvirág 
olaja. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, az 
Azarro – Chrome illatából ihletet merítve.

FM 100 C
Felszabadult és független férfiaknak való 
illat, amely eredeti és klasszikus stílussal 
rendelkezik. Illatjegyei: repkény levele, brazil 
menta, koriander, kardámon, bors, ciprusfa, 
kasmír, vörös cédrus, tömjén és mirha. Ezt a 
fougère illatot Önnek hoztuk létre, a Sander 
– Jil Sander illatából ihletet merítve.

FM 106 E
Futni, ugrani, repülni, úszni! Szabad 
pillanatokban örülni az életnek, és nőket 
meghódítani! Ez a pozitív energiával tele, 
érdeklődést keltő, sokoldalú, aktív férfiak-
nak való ciprus-aroma azt nyújtja Önnek, 
hogy az erő mindig Önnel lesz. Illatjegyei: 
pézsma, jázmin, írisz, bergamott és citrusok. 
Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, az Always 
for Him – Aramis illatából ihletet merítve.

FM 107 C 
A vízparton töltött vakációnak, a csillagos 
ég alatti tábortüzeknek és az első fiatalkori 
szerelemnek az emléke ez az üdítő kompo-
zíció. Ez az illat eltölti Önt életvidámsággal 
és optimizmussal, amelyekkel megaján-
dékozza hozzátartozóit is. Ezt a fougère 
illatot Önnek hoztuk létre, a Cool Water 
Game – Davidoff illatából ihletet merítve.

FM 110 E
A modern elegancia és a klasszikus stílus 
innovatív keveréke. Esszencia, a nők álma-
inak esszenciája, amelyek az ideális férfiról 
szólnak, aki egyben bravúros hódító és 
szenvedélyes szerető; talpraesett oltalmazó 
és megértő partner. És mindez egyetlen 
testben. Egy illatban. Vanília, pézsma, 
borostyán, narancsvirág és gyöngyvirág 
egyesített ereje. Ezt a ciprusos illatot Önnek 
hoztuk létre, a La Male – J. P. Gaultier illatá-
ból ihletet merítve.

FM 111 E 
Készüljön fel egy expedícióra a férfi-felin-
dulások és élmények világába, amelynek 
célja – a kaland, tétje – a szabadság. Itt 
a szív tényleg gyorsan és erősen ver. Az 
egyetlen belépő ebbe a világba egy nemes 

ciprusos kompozíció, amelynek összeté-
tele: borostyán, cédrus, pézsma, pacsuli 
és geránium. Ezt a ciprusos illatot Önnek 
hoztuk létre, a Zegna – Zegna illatából 
ihletet merítve.

FM 112 E
Ennek a rafinált és érzéki ciprusos aromá-
nak az olasz stílusa kiemeli az olyan férfi 
magabiztosságát és karizmáját, aki ki akar 
tűnni a tömegből. Illatjegyei: pézsma, 
borostyán, rozmaring, afrikai geránium, 
citrom, bergamott. Ezt az illatot Önnek 
hoztuk létre, a Essenza di Zegna – Zegna 
illatából ihletet merítve.

FM 113 E
Meglepő ciprusos kompozíció, az erotika 
nagy dózisával átitatva. Ez a nem kon-
vencionális illat azoknak a férfiaknak lett 
megalkotva, akik az élettel behunyt szem-
mel bánnak, és arcukon titokzatos, diszkrét 
mosoly vendégeskedik. Illatjegyei: vanília, 
pézsma, borostyán, grapefruit, narancs.  Ezt 
az illatot Önnek hoztuk létre, a Pure Man 
– Bruno Banani illatából ihletet merítve.

FM 133 D
A Földközi-tenger tiszta levegőjének 
fuvallata: meleg és frissítő, örömöt árasztó 
és optimizmussal teli. Ezt az illatot azoknak 
a férfiaknak ajánljuk, akik értékelik a termé-
szetességet és kedvelik az ösztönösséget. 
Minden földrajzi szélességen, minden 
évszakban és a nap minden órájában 
tökéletesen beválik. Illatjegyei: bergamott, 
mandarin és narancs, muskátli, a keserű 
narancs ágaiból és leveleiből nyert olaj, 
valamint tengeri szél, cédrusfa, vetiver, 
pézsma, Ezt a keleties illatot Önnek hoztuk 
létre, a Friends Men – Moschino illatából 
ihletet merítve.

FM 134 C
Ez az energetizáló, friss illat, egy trópusi 
szigetre röpíti  a gondolatot, melyet langyos 
tengeri szellő leng körül. Egy enigmatikus 
és érzéki férfira gondolva született meg 
ez az illat, aki kifogástalan és választékos 
ízlésével tűnik ki. Akit a megérzési soha nem 
vezetnek félre. Illatskála: hedione – jázmin, 
mandarin, bergamott, neroli, sarkantyúvirág, 
cédrusfa, pacsuli, fehér ámbra, és vízskála 
koncentrátum. Ezt az illatot, az Ön számára 

készítettük az Acqua Di Gio – Giorgio Armani 
illattól megihletetten.

FM 135 C
A belső nyugalom és harmónia ereje.  
Nagyon elegáns, aromás intenzív illat, mely 
egy kiváló, a természettel harmóniában 
élő férfi benyomását kelti. Az ő talányos, 
tengermélységű hipnotizáló ereje, leveszi a 
nőket lábukról. Illatskála:  mandarin, keserű 
narancs, santolin, tengeri fű, ásványi ámbra. 
Ezt az illatot kizárólag  az Ön számára 
készítettük az Acqua Pour Homme – Bulgari 
illattól ihletetten.

FM 136 B
Lédús, citrusos, érzéki illat. Frissítő ajánlat a 
sportos és érzékeny, humorérzékkel rendel-
kező férfiaknak, akik ugyanúgy gondosan 
ápolják a testüket, ahogyan az érzelmeiket 
is. Ez a modern érzékenység és életerő 
egyesítése az egyedülálló zöldalma, berga-
mott, zöld citrom, kardámon és cédrusfa 
keverékkel. Ezt a fougère citrusos illatot 
Önnek hoztuk létre, az Silver Black/ Onyx 
– Azzaro illatából ihletet merítve.

FM 137 B 
Ez a citrusos illat olyan, mint egy varázsla-
tos, szexis és közvetlen üzenet, amely 
egyenesen a nők szívébe talál, majd foglyul 
ejt. A határozott férfinak ajánljuk, akik 
értékelik a kipróbált és hatékony szerelmi 
hódítás módszereit. A citrusok domináns 
illata kellemes frissességet kölcsönöz neki. 
Illatjegyei: pálmalevelek, zöld és citrusos 
jegyek, bergamott, bazsalikom, kolendra, 
zsálya, pézsma, szantálfa, vetiver, Tonka-
bab. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a 
Crave – Calvin Klein illatából ihletet merítve.

FM 138 A
Friss és meleg illat, amelynek mélysége a 
férfi vonzó erejét rejti magában. Tökélete-
sen összecseng az erős és határozott férfi 
jellemével. A pikáns bors illata érdeklődést 
kelt, és a titokzatosság auráját hozza létre 
Ön körül, amit a nők biztosan fel kívánnak 
fedezni. Illatjegyei: bergamott, mandarin, 
fekete bors, ánizs, kardámon, szerecsendió, 
levendula, koriander, fahéj, szantálfa, pacsu-
li, cédrus, mohák, vanília, ámbra, pézsma. 
Ezt az illatot Önnek dolgoztuk ki a Soul Man 
– Hugo Boss illatától inspirálva.

FM 139 D
A diadal fás illata, amely a legmagasabb 
dobogóra emeli Önt. Vele mindig ver-
senytárs nélküli és győzhetetlen lesz. A 
bűbájnak ez a szexis, egy kicsit pikánsan 
fiús megtestesítője életerőt és törekvést 
ad Önnek, de nem hiányzik belőle sem 
az elegancia, sem a színvonal. Illatjegyei: 
grapefruit, sáfrány, vanília, szantálfa, man-
darin, görögdinnye, ibolya, sárga pipacs, 
gyöngyvirág, orchidea, vetiver, pézsma, 
ámbra. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, a 
True Star Men – Tommy Hilfiger illatából 
ihletet merítve.

FM 140 C
Ez a kesernyés üröm és az egzotikus fűsze-
rek illata elmélyül a gyógyfüvek és gyümöl-
csök aromáival. Hipnotizáló, érdeklődést 
keltő, érzéki. Olyan férfiaknak hozták létre, 
akik fantáziadúsak és jó humor-érzékűek, 
és szeretik az utolsó leheletig tartó jó 
mulatságokat. Illatjegyei: körte, tőzegáfo-
nya, ánizs, frézia, lóhere, heliotrop, fehér 
cédrus, pézsma, szantálfa. Ezt a fougère 
illatot Önnek hoztuk létre, az Emporio 
Remix for Him – Giorgio Armani illatából 
ihletet merítve.

Tudta, hogy …  az első ismert személy, aki érdeklődött az illatok után, Arisztotelész volt. Osztályokra osztotta őket, amely alapján hat fő illatcsoportot 
különböztetett meg: édes, erős, savanyú, zsíros, keserű és büdös.
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FM 151 D
Azért vannak az akadályok, hogy legyőzzük 
őket. Az illemszabályok pedig azért, hogy 
áthágjuk őket. A mi fás illatunkat azért hoz-
tunk létre, hogy Ön mindig erre emlékez-
zen. Az illatunkat a friss, erősen üdítő és 
energiát felszabadító aromája különbözteti 
meg. A puha gyümölcscukorka zamata 
idővel elillan, és szóhoz jutnak citrusos 
jegyei. A kompozíció összetétele: mexikói 
törpecitrom, levendula, verbéna, rozmaring, 
rózsafa, majoránna, vetiver, pacsuli, szan-
tálfa, cédrus és ciprusfa. Ezt az illatot Önnek 
hoztuk létre az L’homme – Yves Saint Lau-
rent illatából ihletet merítve.

FM 152 F
Az extravaganciának és eleganciának a 
manifesztációja. Ez különbözteti meg a 
magabiztos, energikus és kreatív férfiakat. 
Nagyon gondosan összeválogatott és 
rafinált kompozíció, amely harmonikusan 
egyesíti nehezebb (fűszeres, fás, ámbrás 
és bőrökre utaló) illatjegyeit a könnyebb 
(fehérbors, gyömbér, írisz, vetiver és fehér 
tömjén) illatjegyekkel áttörő egységbe. 
Ezt a fás illatot Önnek hoztuk létre, a Gucci 
pour Homme – Gucci illatából ihletet 
merítve.

FM 153 D
Ez a rafinált fás kompozíció egyedi erejét az 
ellentétek játékának köszönheti. Spontán 
és érzékeny férfiak tetszését nyeri meg, 
akik bátran mennek a szív hangja után. 
Tőzegáfonya és babérlevél adnak az illatnak 
frissességet, a balzsamos füstölők pedig ezt 
az illatot finom rezgésbe hozzák, a nemes 
fák tónusai aztán tovább fokozzak ezt az 
érzést. Érzéki pacsuli illata meg nem ismé-
telhető jellemet ad még hozzá. Illatjegyei: 
babérlevél, tőzegáfonya, texasi cédrusfa, 
kínai cédrusfa, tömjén. Ezt az illatot Önnek 
hoztuk létre, a Tumulte pour Homme 
– Christian Lacroix illatából ihletet merítve.

FM 154 D 
A szabadság és függetlenség himnusza, 
amelyet a határozott és magabiztos férfiak 
részére komponáltunk. Mély, éles füvek 
illatjegye, amely egy idő után átváltozik a 

kifinomult és gyengéd geránium illatává.  
Fantasztikus összhangban van a sportos 
típussal éppúgy, mint az előkelő gentleman 
megjelenésével. Illatjegyei: bors, gyömbér, 
sudachi gyümölcs, bazsalikom, cédrus 
levelei, zsálya, pacsuli, mamutfenyő fa, irha, 
ámbra. Ezt a fougère illatot direkt Önnek 
hoztuk létre, az Euphoria Men – Calvin Klein 
illatából ihletet merítve.

FM 155 D
Rafinált fás illat, a magabiztos professzio-
nalisták számára, akik mindazt elvárják az 
élettől, ami a legjobb, és sosem tekintenek 
visszafelé. Luxust és eleganciát teremt 
maga körül, amelyektől könnyen függővé 
lehet válni. Illatjegyei: bergamott, man-
darin, kardámon, muskátli, vetiver, naran-
csvirág, mirha, pézsma, szantálfa, vanília, 
sáfrány, pacsuli. Ezt az illatot direkt Önnek 
hoztuk létre, a Prada pour Homme – Prada 
illatából ihletet merítve.

FM 156 C 
Az elegancia és az exkluzív élet 
megerősítése. Szexis, titokzatos és egy 
kicsit veszélyes illat. A modern, csillogó és 
tanult férfinak címezték, aki a város zajában 
függetlennek érzi magát, és a „bungee 
jumping” sportot űzve – igazán szabadnak 
érzi magát. Illatjegyei: fekete pacsuli, bors, 
mangó, ébenfekete pézsma. Ezt a fougère 
illatot Önnek hoztuk létre, a Polo Black 
– Ralph Lauren illatából ihletet merítve.

FM 157 D
Az olyan rafinált férfi névjegykártyája, aki 
könnyen éri el a sikereket mind a magán-, 
mind a szakmai életben. A meglepő kele-
ties akkordok és a klasszikus fás aromáinak 
egyesítése felejthetetlenné változtatja ezt 
az illatot, és nincs szabadulás hipnotizáló 
vonzereje alól.  Maga után hagyja a férfierő 
és a dominancia benyomását, melynek 
minden nő teljes bizalommal és élvezettel 
veti magát alá. Illatjegyei: mexikói törpe-
citrom, tömjén és ánizs, kókusztej, tea, 
galanga-gyökér, vetiver, mirha, pacsuli, Ezt 
a fougère illatot Önnek hoztuk létre, a Due 
Uomo – Laura Biagiotti illatából 

ihletet merítve. 

FM 158 C 
Elegáns, sikkes, az egzotikus gyümölcsök 
friss jegyének és jellegzetes cédrus-
aromájának köszönhetően bevésődik az 
emlékezetbe. Ez a diszkrét és karakter-teljes 
kompozíciót olyan felnőtt férfiak számára 
hoztuk létre, akiket magabiztosság, intel-
ligencia és magas színvonalú személyes 
kultúra jellemez. Illatjegyei: mandarin, 
rózsabors, grapefruit, narancsfa ágaiból és 
leveleiből nyert olaj, cédrusfa levele, gerá-
nium levele, ánizscsillag, cédrusfa, pacsuli, 
vetiver, heliotrop és pézsma. Ezt a keleties 
illatot Önnek hoztuk létre, a Selection 
– Hugo Boss illatából ihletet merítve. 

FM 159 D 
Izgató fás illat az energikus hódító és 
kalandvágyó férfiak részére, aminek 
köszönhetően Ön úgy fogja érezni magát, 
mint a rendíthetetlen vitorlázó, aki a saját 
Boldogság Szigeteire hajókázik. Ez a kom-
pozíció megszeretteti magát a pragmatikus 
és romantikus természetű férfiakkal. 
Illatjegyei: cédrusok, tea, rózsa, páfrány, 
vetiver, rózsafa, kénvirág és Tonka-bab. Ezt 
a fougère illatot Önnek hoztuk létre, az 
Amor pour Homme – Cacharel illatából 
ihletet merítve.

FM 160 F
A született lazaságot, függetlenséget és a 
felderítő szenvedélyét egyesíti magában. 
Itt az ideje, hogy megismerje az ámulatba 
ejtő fás aromáknak ezen kompozícióját, 
citrusok, bergamott és fekete ribizli hoz-
záadásával. Megtalálja benne a frissességet, 
energiát, és a szabadság világához való 
kulcsot, ami pont Önre vár. Illatjegyei: 
paradicsom levelei, fekete ribizli, citrusok, 
vízi virágok, bergamott, rózsa, fekete bors, 
szantálfa, pacsuli. Ezt a fougère illatot 
Önnek hoztuk létre, az Essential – Lacoste 
illatából ihletet merítve.

illatanyag tartalom 16%
mennyiség 100 ml

ár: 3900 Ft
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Tudta, hogy …  a XVII. századi Franciaországban a test higiéniához sokkal gyakrabban használ-
tak parfümöt, mint vizet. Nagyon elterjedt volt például az, hogy a szájukban fahéjas vizet tartottak, amely 
a leheletnek kellemes illatot adott. Külön parfümök voltak a királyoknak, mások a városlakóknak, és megint 
mások a szegényeknek. Az illatos zacskókat a hónuk alatt hordták, vagy a csípőn, de a ruhákban is elrejtet-
ték őket.

illatok
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Virágos illat, amely nagyon összefüggő 
egységbe fonja össze elemi természetét 
kifinomult és gyengéd illatjegyeivel. 
Kitűnő minden időjárásra. Színes és 
precízen összeállított csokor jellemzi a 
gazdag és érzékeny lelkű nőt, és a fa-
aroma meleg fuvallata adja meg ennek a 
kompozíciónak a sikket és az eleganciát. 
Ezt az illatot főképpen az optimista nők 
fogják értékelni, akik mindkét lábbal a 
földön járnak. Illatjegyei: jég akkordjai, a 
guz és a gránátalma gyümölcsei, pün-
kösdirózsa, magnólia, lótuszvirág, ámbra, 
acajon-fa, pézsma. Ezt az illatot Önnek 
hoztuk létre, a Bright Crystal – Versace 
illatából ihletet merítve.

FM 142 A
Keleties vanília, szantálfa és Tonka-bab 
keveréke, friss virágszirmok kivonatával. Ez 
a titokzatos és szenvedélyes illat nagyon 
sokáig hangzik, a levegőben maga után 
hagyva tartós nyomait, melyet követve a 
férfi más illatok labirintusában is könnyen 
megtalálja az utat Önhöz. Illatjegyei: 
selyemvirág, mandarin-levél, narancsvirág, 
bolgárrózsa, Tonka-bab. Óvatosan – erős 
függőséget okozz! Ezt a fougère illatot 
Önnek hoztuk létre, a Dior Addict – Chri-
stian Dior illatából ihletet merítve.

FM 143 F
Olyan gyengéd illat, mint a köd, amely az 
érésben lévő gyümölcsökkel és virágokkal 
teli gyümölcsös fölött lebeg. Szórakoztat 
a pezsgő mandarin, a fekete ribizli és az 
áfonya optimista jegyeivel; megigéz és 
átölel a jázmin, a heliotrop és a cédrusfa 
meleg zamatával. A keleties érzékenység-
nek a klasszikus sikkel való egyesítése. Ezt 
a virágos illatot a rafinált nőkre gondolva 
alkottuk meg, akik szeretnek a figyelem 
központjában lenni, az Eau de Parfum II 
– Gucci illatából ihletet merítve.

FM 144 A
Egzotikus és elegáns illat, a megfontolt, de 
azért a kaland ízeit kedvelő nők számára. 
Nagyon érzéki és rafinált bolgárrózsa, 
bergamott és mandarin egyesítése a 
nagyon kihívó jázmin, vetiver, fehér pézsma, 
tömjén és az intenzív írisz illataival. Érezhető 
rózsabors akcentusai váratlan pikantériát 
adnak Önnek. Ezt a keleties illatot Önnek 
hoztuk létre, a Sensuelle – Chanel illatából 
ihletet merítve.

FM 145 F
Nagyon ötletes, plasztikus variáció, amelyet 
még az ecset géniusza sem szégyellne. 

Nagyon virágos illat – örömteli, friss, 
csintalan. Meg van színezve egy cseppnyi 
őrültséggel és gondtalan szórakozással. 
Illatjegyei: körte, görögdinnye, bergamott, 
gyöngyvirág, tömjén, lótusz, szantálfa, 
ámbra, fekete ribizli, grapefruit. Ezt az illatot 
Önnek hoztuk létre, a Dalimix – Salvador 
Dali illatából ihletet merítve.

FM 146 F
Virágos illatok egyesítése a könnyű fűsze-
res jeggyel – nagyon gyengéd nappal, 
de a napnyugta után érdeklődést keltő 
és varázslatos. Ezt az illatot az ízléses 
és elegáns, ám egyidejűleg kifinomult 
nő számára alkottuk meg, amelynek 
segítségével a férfi gyengédséggel és 
ajándékokkal kívánja megajándékozni 
Önt. Illatjegyei: jamaikai bors, bíbor színű 
frézia, hibiszkusz, jázmin, bolgárrózsa, 
cédrusfa, szantálfa, tömjén. Ezt az illatot 
Önnek hoztuk létre, a Lacoste Pour 
Femme – Lacoste illatából ihletet merítve.

FM 147 F
Ajánlat minden nő számára, aki mentes 
minden korláttól és tabutól. Virágos illat, 
amely felébreszti a vágyat, és egyidejűleg 
a biztonság érzetét nyújtja. Javítja a kedvet 
és megnyugtatja az érzékeket. Illatjegyei: 
mandarin, bergamott, licsi, vanília, ámbra, 
pézsma, vetiver, jázmin, liliom, szilva, gyön-
gyvirág. Ezt a szexis és csábító kompozíciót 
a sikeres nőknek alkottuk meg, a The One 
– Dolce Gabbana illatából ihletet merítve.

FM 148 C
Ez a természeti csoda a friss virágok csokrá-
nak egy púderos köddel való ritka össze-
kapcsolódásából született, amit kifinomult 
citrom-jeggyel színeztek meg. Örömteli, 
meleg, üdítő – pont olyan nőknek, akik 
bámulatba ejtenek személységükkel, akik 
szeretik, ha észreveszik őket és udvarolnak 
nekik. Pont Önnek. Illatjegyei: ibolya-levelek, 
mogyoró, bors, lóhere, cédrus, pézsma, 
vadrózsa, nárcisz, meggy. Ezt a keleties 
illatot Önnek hoztuk létre, a Miracle Forever 
– Lancome illatából ihletet merítve. 

FM 149 A
A kaland és életkedv szelleme fejeződik ki 
ebben a keleties illatban, amely izgalmas 
utazásokat juttat eszünkbe szép és egzo-
tikus országokba: Indiába, Indonéziába, 
Japánba, Thaiföldre.... Illatjegyei: meg-
gyvirág, frangipáni-virág, fehér tea, rizsfőzet, 
vanília. Ezt az illatot Önnek hoztuk létre, 
az Kenzo Amour – Kenzo illatából ihletet 
merítve.

FM 150 C 
Friss virágcsokor azoknak a nőknek, akik 
szeretnék kifejezni a bennük érlelődő 
érzékiségét és szekszepilt. A lányos ártat-
lanság édeni illata, amelynek láthatárán 
már fénylik a tilalom, ezért egyre vonzóbb, 
még vonzóbb gyümölcs. Illatjegyei: írisz, 
sarkantyúvirág, nektarin, vadrózsa, fehér 
pézsma. Ezt az illatot Önnek hoztuk 
létre, az Eden – Cacharel illatából ihletet 
merítve.

illatanyag tartalom 20%
mennyiség 50 ml

ár: 3900 Ft
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FM 114 TAKE ME B
Ez a virágos-citrusos illat úgy hat, mint 
a mágnes: magához vonzza azokat a 
férfiakat, akik érzéki, csábító és elegáns 
nőt keresnek. Ennek hipnotizáló édessége 
révén csak Öntől függ majd, hogy mi fog 
megtörténni, amikor a szívük végre talál-
kozik. Illatjegyei: vanília, szantálfa, tömjén, 
pézsma, frézia, pünkösdi rózsa, szicíliai 
kála, mandarin, barack. FM márkával jelzett 
eredeti illat.

A női és férfi illatok FM márkával jelzett vonala, 
amely azon közös tapasztalatok és ábrándozások alapján és eredményeképpen jött létre, hogy olyan 
parfümöket hozzunk létre, amely az Önök és a mi elvárásainknak egyaránt megfelelnek.

FM 115 BELIVE ME A  
Az élet sokszor emlékeztet egy olyan 
vásári bódéra, amelyik tele van fénylő 
csecsebecsével. Ön mégis mindig meg 
tudja találni közöttük az értékes és nemes 
aranyat. Pont ezért nyúl Ön ehhez a 
frissítő keleties kompozícióhoz, amely 
olyan nőknek készült, akik olyanok, mint 
Ön: bátrak, őszinték, és rafinált ízlésűek. 
Illatjegyei: tömjén, édes ámbra, pézsma, 
gyömbér, írisz, rózsa, jázmin, vízililiom, 
fehérbors, körte, mandarin. FM márkával 
jelzett eredeti illat

FM 116 FIND ME F 
Az optimista nő illata, aki imád osztozni 
örömén és mosolyán. Ez a virágos-citrusos 
kompozíció napsütéses és felhőtlen lelki 
állapotot biztosít Önnek, és a japántömjén, 
pacsuli, szantálfa, vad pézsma, fehér frézia, 
pünkösdirózsa, tubarózsa, fekete ribizli, 
geránium, valamint bergamott illatjegyei 
pompás hangulatba hozzák Önt, amelyben 
mások is részesülhetnek. FM márkával 
jelzett eredeti illat.

FM 117 DELIGHT ME F 
Emlékszik életének legboldogabb pillana-
taira? A káprázatos elragadtatásra, mintha 
csak Ön és boldogsága létezne? Szeretné 
újra érezni ugyanazt és ugyanúgy? Ez most 
lehetséges. Létrehoztunk egy virágos-citru-
sos illatot, amelynek köszönhetően ennek 
a pillanatnak a szépsége teljes erővel és 
intenzitással tér vissza Önhöz. Illatjegyei: 
szantálfa, tömjén, vanília, pézsma, ibolya, 
gyöngyvirág, zöldcitrom, gyömbér, rózsa-
bors, szilva, kardámon. FM márkával jelzett 
eredeti illat. 

FM 118 TELL ME F 
Ez a virágos-citrusos kompozíció a nőiség 
megerősítését fejezi ki. Az első időpillanat-
ban csak azért emeli ki a finomságot és a 
törékenységet, hogy egy pillanat múlva 
bemutassa a megcáfolhatatlan bájt és 
erőt, és elcsavarja a fejét mindenkinek, 
aki hatókörében találja magát. Illatjegyei: 
ámbra, pézsma, szantálfa, jázmin, rózsa, 
pünkösdi rózsa, ibolya, mandarin-virág. FM 
márkával jelzett eredeti illat.

FM inspirációk

illatanyag tartalom 20%
mennyiség 30 ml

ár: 2950 Ft
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Tudta, hogy … a Versailles-i palotában olyan parfümöket adnak el, 
amelyeket Maria Antoinette, a francia forradalom idejében lefejezett királyné 
illatszerei után mintáztak meg. Az illatot a történészek által megtalált XVIII. századi 
recept alapján rekonstruálták. Ennek összetevői többek között rózsa, írisz, nara-
ncsvirág, jázmin, pézsma és szantálfa illatjegyei voltak. A parfüm az  „A királynő 
nyomában” nevet viseli, egy üvegecske ára 350 euró. A kristály üvegecskében 
forgalmazott luxus verzióért nyolcezer eurót kell fizetni. Az ezek eladásából 
származó bevételt a Versailles-i palota restaurálásának támogatására fordítják.

illatanyag tartalom 16%
mennyiség 50 ml

ár:  2950 Ft

FM 120 SILVERMOON E 
Amikor eljön az érzelmek beáradásának 
ideje, valahol a végtelen univerzumban két 
égitest elkezdi egymást vonzani, vonzani, 
vonzani... Ennek a boldogságnak a tel-
jességét örökítettük meg a holdas ciprusos 
illatban, amely egyesíti a citrom és a gra-
pefruit frissességét a szantálfa és cédrusfa, 
valamint borostyán, tölgyfa, jázmin, kar-
dámon, boróka és bergamott mély illatje-
gyeivel. FM márkával jelzett eredeti illat az 
olyan férfi számára, aki magabiztos.

FM 119 SPECTRUM A
A szabad vadász rabul ejtő illata, aki először 
kiválasztja a célt, azután hibátlanul célba is 
talál – amivel általános elragadtatást és elis-
merést szerez magának. Ennek a pézsma, 
szantálfa, cédrusfa, heliotrop, almafa-virág, 
citromfa-virág és bergamott kihívó és kele-
ties egyesítésének nincsen gyenge pontja.  
FM márkával jelzett eredeti illat.

Ezt a vonalat –  amelyet eredeti, 
direkt az FM részére készített recept 
alapján dolgoztunk ki – az egyedi illat-
jegyek összeállítása különbözteti meg. 
Ennek köszönhetően sikerült létrehoznunk 
egy olyan parfümöt, amely teljesen 
új minőségű és megismételhetetlen 
szépségű. Egyidejűleg szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy a női és férfi Inspirációk 
legjobb neveinek ötletadói az FM Group 
tagjai. Szívélyesen gratulálunk és köszönjük!
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illatanyag tartalom 20%
mennyiség 30 ml

ár: 3150 Ft

feromonos 
illatok

feromonok 
Ezek az egyre nagyobb népszerűséget 
élvező, a szervezet által termelt illékony kémiai 
anyagok, melyeknek gyűjtőneve a görög 
nyelvből származik, „izgalomba 
hoznak bennünket”. A természet 
azért fejlesztette ki őket, hogy az 
illatok segítségével tudjunk egy-
mással kommunikálni: gyorsan és 
hatékonyan. A feromonok titka 
pont diszkrét erejükben rejlik, 
amellyel hatni képes a környeze-
tére, ez pedig azt eredményezni, hogy 
a feromonokat használó emberek más 
emberek szemében attraktívabbá, érdekessé, 
és szavahihetővé válnak. A tudományos kutatások 
bebizonyították, hogy az emberek majdnem fele 
fogékony a feromonok hatására. 

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 2-5 oldal)

FM   13 A
FM   18   E
FM   23  B
FM   33  B
FM   81  F 
FM   98 A
FM 127 A
FM 128  F

Tudta, hogy …  a piacon már elérhetők a fero-
monos trikók. Olyan T-shirt kinézettel rendelkeznek, ami nem 
különbözik a többitől, de át vannak itatva a csábító hatású 
szubsztanciával. Az emberi test által kibocsátott meleg hatására 
kiszabadulnak a benne lévő vegyületek, ennek köszönhetően a 
férfiak és nők egymásnak sokkal attraktívabbnak tűnnek.
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A feromonoknak köszönhetően: 
a nő és a férfi között emelkedik az érzelmek hőmérséklete.... a boldogság várható édes ígérete önti el Önt;

a szakmai kapcsolatokban bebiztosítja magának a sikereket;

a legértékesebb barátságokat fogja megkötni, és csodálkozni fog ezen, 
hogy az emberek barátságosak lesznek Önnel szemben, versengeni fognak jóakaratuk kimutatásával;

a jövője egy fényes út lesz, 
amely Önt az egyik győzelemtől 
a másikig fogja vezetni.

Próbálja ki a feromonokat tartalmazó FM márkájú parfümöket, és meggyőződhet arról, 
hogy mindaz, amit beszélnek és írnak róluk, az igaz. Próbálja ki ezt az elektrizáló erőt a saját bőrén.

illatanyag tartalom 16%
mennyiség 50 ml

ár:  3150 Ft

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 6-7 oldal)

FM   51  B
FM   52 A
FM   56  E
FM   63  E
FM 120  E
FM 134  C
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Tudta, hogy … a citrusos gyümölcsök illatának 
lehet befolyása a munka minőségére? Kiderült, hogy 
igen. Japán tudósok felfedezték, hogy ha az irodákba 
citrusos illatokat permeteznek be, akkor szinte több mint 
felével csökkent a komputereket kezelő dolgozók hibái-
nak mennyisége. 13



Diszkrét és megbízható támasz az aktív és dinamikus nők 
számára. Minden helyzetben megállja a helyét, ezért még 
a stresszel, erőfeszítéssel vagy sietséggel teli pillanatokban 

is biztos lehet abban, hogy az FM illata hű marad Önhöz, 
és tartós védelmet nyújt. Az Ön FM parfümjének illatával 

tökéletes összhangban levő parfümös 
dezodorjainknak kényelmes tartósságot 

és gyöngéd küllemet kölcsönöztünk, 
hogy mindig Önnel lehessen az, 

ami a legértékesebb.

dezodorok

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak(lásd 2-5 oldal)

FM   13 A
FM   21  F
FM   23  B
FM   33  B
FM   81  F
FM 127  A
FM 129  F
FM 132  F

mennyiség 50 ml

ár: 890 Ft

golyós dezodor
Sportoló életmódot folytat és ügyel az egészségére? Gondoskod-
tunk arról, hogy még a legintenzívebb erőkifejtés során is bizto-
sítsuk az Ön számára a frissesség és a teljes körű komfort érzését. 
Az FM márkanévvel ellátott Deo roll-on megszünteti az izzadással 
járó kellemetlenségeket, egyedi antibakteriális formulája pedig 
– a piacon levő többi hasonló dezodortól eltérően – nem zárja 
el a pórusokat és nem ingerli a bőrt. Ezentúl már csak a rekordok 
megdöntésére kell koncentrálnia. Szorítunk Önnek!

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 2-9 oldal)

FM   05  E
FM   13 A
FM   23  B
FM   25  F
FM   33  B
FM   81  F
FM 129  F
FM 141  F
FM 143  F
FM 147  F

újdonság
parfümös izzadásgátló

kozmetikumok nőknek
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ek
  

mennyiség 75 ml

ár: 1200 Ft
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tusfürdő és
testápoló balzsam

Az Ön teste is nap mint nap veszélyeknek van kitéve. A stressz, a sietség, 
a környezeti szennyeződés – mindez azt eredményezi, hogy a gyönyörű 
bőr megőrzése csak gondos és átfogó bőrápolás által válhat lehetővé. 
Az Ön bőre iránti gondoskodás érdekében hoztuk létre az FM tusfürdő 
gélt és testápoló balzsamot. Ezen termékek példába illő, harmonikus 
együttműködés eredményei, melyeknek célja a női test fiatalosságának és 
nedvességének megőrzése.

A luxus tusfürdő gél és testápoló balzsam ideális 
duettet képez, mely könnyedén ráhangolódik 
majd testének zenéjére!

A luxus FM tusfürdő aktív összetevőinek 
köszönhetően felfrissíti az Ön egész 
testét, és ellazítja az egész napi hajtás 
után. Egyedi és regeneráló formulája 
rugalmassá teszi és kisimítja a bőrt, 
valamint felkészíti a balzsam hatásának 
befogadására.

A nedvesítő hatású összetevők hosszantartó 
védelmet és nedvességet biztosítanak 

bőre számára napközben és éjszaka. 
Kellemes, nyugtató illata, valamint 

a tökéletes felszívódást elősegítő 
krémszerű állaga a tartós ápolás 

és nagyszerű közérzet garanciája.

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 2-9 oldal)

FM   05  E
FM   13 A
FM   21 F
FM   23 B
FM   33 B
FM   81 F
FM 127 A
FM 129 F 
FM 141 F 
FM 143 F

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 2-9 oldal)

FM   01  F
FM   05  E
FM   06  B
FM   13 A
FM   18  E
FM   21  F
FM   23  B
FM   25  F
FM   32 A
FM   33  B

FM   74  F
FM   81  F
FM   98 A
FM 121  F
FM 127 A
FM 129  F
FM 141  F
FM 142 A
FM 143  F
FM 147  F

mennyiség 200 ml

ár: 1600 Ft

újdonság

mennyiség 200 ml

ár: 1200 Ft
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golyós dezodor
 Energizáló és természetes formula az aktív férfiak 
részére. Gyengéden ápolja, hidratálja és frissíti a bőrt. 
Az egyedi, antibakteriális formulának köszönhetően 
megszünteti a túlzott izzadás következményeit, és 
a biztonság érzetét biztosítja minden körülmények 
között. Az FM márkával ellátott golyós dezodor a férfiak 
számára a frissesség garanciája, amelyben megbízhat.

újdonság

mennyiség 50 ml

ár: 890 Ft

parfümös izzadásgátló

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 6-8 oldal)

Az FM márkával jelzett borotvahabok a frissesség érzetet 
és vonzó kinézetet fognak biztosítani Önnek,

valamint érdekesebbé teszik a borotválkozást, 
kellemesebbé és könnyebbé változtatva, 

mint valaha is korábban. Magas minőség, 
gazdaságos formula és praktikus csomagolás – 

és mindez egyszerre, elérhető áron.

borotvahab

tusfürdők
Azért alkottuk meg, hogy 

maximálisan védje és ápolja a 
férfi bőrét. Gyengéden tisztít 

és hidratál, a hosszan tartó 
frissesség érzetét hátrahagyva. 
Megnyugtató és lazító hatású. 

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 6-8 oldal)

FM   52 A
FM   56  E
FM   63  E
FM   68  C
FM 107  C
FM 110  E
FM 120  E
FM 134  C
FM 135  C
FM 152  F

mennyiség 200 ml

ár: 1200 Ft

kozmetikumok férfiaknak
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ak
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after shave
Az FM márkával jelölt borotválkozás utáni after shave-ek bevált 
módszert jelentenek a sima, egészséges és jól megnedvesített bőrre. 
Nekik köszönhetően hatékonyan szabadulhat meg a bőr-irritációtól, 
arcbőre ragyogó fényt kapja. Ez az egyedi formula kedvenc reggeli 
rituálévá változtatja a borotválkozást minden férfi számára.

mennyiség 50 ml

ár:  1600 Ft

A termékek számozása megfelel az 
FM illatainak (lásd 6-9 oldal)

Változatos ajánlat azon férfiak részére, 
akik értékelik a kényelmet. 

A termék számozása megfelel az 
FM illatának (lásd 6 oldal)

FM 52   A

Az FM márkával jelzett borotvahabok a frissesség érzetet 
és vonzó kinézetet fognak biztosítani Önnek,

valamint érdekesebbé teszik a borotválkozást, 
kellemesebbé és könnyebbé változtatva, 

mint valaha is korábban. Magas minőség, 
gazdaságos formula és praktikus csomagolás – 

és mindez egyszerre, elérhető áron.

borotvahab

mennyiség 400 ml

ár:  1600 Ft
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mennyiség 20 ml

ár: 1750 Ft

parfümök

Az anya toalettasztala: királyság, mely 
felkelti minden kislány érdeklődését. Az 
első gyakorlatlan sminkelés, a túl nagy 
méretű magassarkú cipők, a kedvenc par-
fümjéből néhány csepp... Valójában nagyon 
kevés kell ahhoz, hogy a kis divathölgy 
bájos királylánynak érezze magát. Épp rájuk 
gondolva teremtettük meg a különleges illatok 
új sorozatát. Győződjön meg afelől, mennyire 
egyszerű a kis hölgy álmainak valóra váltása. Aján-
dékozza neki a varázslatos rózsaszín kis üvegcsét, 
mely tágra nyitja az illatok királyságába vezető kapu-
kat. Készüljön fel a királylány mosolyára!

FM 88 B
STRAWBERRY FRUIT
A Strawberry Fruit parfüm ideális összeállítás olyan lányok számára, akik 
imádják, ha kényeztetik őket. Édes tejszínbe mártott eper, málnás ízű 
serbet, szamócás fagyi... Mi lenne, ha mindezt egyszerre adnánk? Ma 
már hasfájás nélkül lehetünk ínyencek. Gyümölcsös, aromával teli trió... 
egy remek illat!

FM 89 F
CHOCOLATE PUDDING 
Energikus és kivételes, kissé csibészes, de lebilincselően bájos. Épp neki 
alkottuk meg az új Chocolate Pudding illatot. A csipetnyi vaníliával meg-
bolondított csokoládé-aromának köszönhetően minden csínytevést 
megbocsát majd a pajkos Pipi Langstrumpfnak.

újdonság
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tusfürdők
Íme, a fürdőszoba kalózainak kedvence: illatos 
és színes, tusoláshoz vagy fürdéshez való gél. 

A gyerek boldogságának pótolhatatlan forrása. 
Csodálatosan habzik, és kitűnően lemossa a 
mindennapi mulatozások és játék nyomait, 

egyidejűleg gondosan ápolja az Ön kincsének 
testét. A gél mesebeli, gyümölcsös illatának 

hatására a vízi kalandok legfiatalabb résztvevői 
önként beugranak a pelyhes habba.

FM 88g B 

STRAWBERRY FRUIT 
A nagyszerű pillanat, melyre minden gyer-
mek vár. A nyugtató aromás fürdőzés epres 
habban a végét járó nap minden izgalmát 
lecsillapítja, a szamóca és málna illata pedig 
mindent egy kellemes altatódallá rendez. 
Kellemes álmokat!

FM 90g B
TRENDY BOY
Ez a fürdéshez való zselé direkt a fiatal, 
nevető huncutoknak lett létrehozva, akik 
imádják a mulatást és a spontán játékot. 
Az erő és a frissesség érzését nyújtja. 
Eredményesen tisztítja és ápolja a bőrt. 
Fiúk számára ideális, akiket szinte szétfeszít 
az energia és az öröm – ennek a zselének 
köszönhetően minden kihívással meg-
birkóznak, és erőt merítenek a további 
játékhoz.

mennyiség 200 ml

ár: 1200 Ft

FÁSD
cédrusfa
szantálfa
pacsuli
vetiver

60, 61, 85, 133, 139, 
151, 153, 154, 155, 
157,159

CIPRUSOS E
tölgyfa-moha
bergamott

05, 18, 34, 41, 56, 
63, 80, 106, 110, 111, 
112, 113, 120

FOUGERE C
páfrány
levendula

43, 54, 68, 100, 107, 
134, 135, 140, 148, 
150, 156, 158

CITRUSOS B
törpecitrom
mandarin
narancsvirág

06, 23, 33, 51, 57, 84, 
88, 90, 93, 114, 136, 
137

KELETIES A
fűszeres illatok
Vanília
gyanta 

09, 12, 13, 14, 16, 24, 
26, 27, 31, 32, 52, 64, 
65, 75, 98, 101, 102, 
103, 104, 109, 115, 
119, 127, 131, 138, 
142, 144, 149

VIRÁGOS F
Rózsa
Jázmin
Orgonavirág
Gyöngyvirág

01, 04, 07, 08, 09, 10, 
11, 17, 21, 25, 29, 35, 
36, 38, 39, 47, 71, 72, 
74, 77, 81, 89, 96, 97, 
105, 108, 116, 117, 
121, 122, 123, 124, 
125, 126, 128, 129, 
130, 132, 141, 143, 
145, 146, 147, 152
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Az Ön kapcsolattartója

1161 Budapest, Rákóczi út 45.

telefon:
0036 (1) 402 1021
0036 (1) 402 0965
0036 (1) 402 0966
0036 (1) 405 2219
0036 (1) 405 5562

fax:
0036 (1) 402 1022

e-mail:
rendeles@fm-group.hu
info@fm-group.hu

www.fmgroup.hu
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