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ПАРФЮМИ UTIQUE

Тайната на изключителната серия от парфюми Utique е изобилието на
естествени и ценни съставки с висока концентрация. Тяхната единствена
комбинация осигурява несравнимо чувство и качеството на ароматните масла.
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ТАЙНАТА НА ПАРФЮМИТЕ

Изключителното качество на парфюмите UTIQUE, съгласно списъка
на Международната номенклатура на козметичните съставки, се доказва
от факта, че всички парфюми съдържат подобни съставки: алкохол
(средно на парфюм), парфюмна композиция (парфюмно масло) и
вода.
Днес цената на парфюмите се определя основно от
парфюмната композиция, която съдържа различни съставки,
естествени и изкуствени.
Естествените съставки на парфюмната композиция,
а именно естествените ароматни масла, очевидно са по-скъпи.
Създавайки парфюмите UTIQUE използвахме скъпи и сложни
ароматни масла, които влияят и върху стойността на тези уникални парфюми.

И всичко това, за да задоволим
и най-взискателните потребители.
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ЧЕРНО
· Шафран – известен още като тъмно червено злато, благодарение на високата си цена и трудността
при обработката на суровия материал от аромата. Само плодника на цветето, състоящ се от три тъмно
оранжеви листа, се събрира ръчно в ранни зори, от цветята на Шафрана в Южна Азия. Колкото повече
съхнат и повяхват цветовете губят около 80% от своето първоначално тегло и придобиват своя
характерен аромат. Не е случайно, че цената на шафран варира от 1500 USD до повече от 8000 USD
за килограм.
· Vetiver - е ароматна трева от Индия и рядко се среща в природата. Плътния й корен достига от 2 до 4
метра дълбочина в почвата. Ароматните масла, които си използват за производството на парфюми се
извличат от корена й.
Екстрактът от корен на Vetiver е отличен стабилизатор и се добавя към луксозни парфюми.
· Сандалово дърво – маслото от сандалово дърво е една от най-ценните съставки на парфюмите. Тези
дървета не се секат - по време на дъжд те се събарят, изтръгват от почвата, и след това корените им са
по-богати на ароматно масло. Сандаловото дърво има богат и характерен аромат с леки тонове на
дървесина.
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РУБИН
· Oud - е една от най-скъпите съставки на парфюми в света, с богат и фин аромат.
Тази съставка се извлича от дървета в Азия от рода Aquilaria. С тяхната ценна смола,
която произвежда дървото Агар. В природата, не се разрешават много дървета за
производството на Oud, тъй като смолата се генерира само на стволове и клони на
дървета, които са заразени или наранени. Повече от 30 кг. Агар са необходими, за да
се дестилира на 20ml. Oud, за да се получи 20 ml. ценен парфюм. Най-красивия
аромат, ограничената наличност и трудностите при неговото събиране, правят цената на
Oud много висока. Средните стойности на цената на Oud e 50 000 USD за килограм.
· Vanilla - ароматът на истинската ванилия е съставът на около двеста
ароматни вещества. Само в тази форма се прибавя към най-известните дизайнерски
продукти. Една от спецификациите на парфюмерийната индустрия е използваната в
парфюмите Ванилия да е синтетичен заместител.
Защо? Защото цветовете на Ванилията се отварят само за един ден, и може да
бъдът оплодени от специфичен вид колибри или пчели, които имат хобот и се
срещат само в Мексико.
В някои области, където има изобилие от плантации с ванилия, цвета се
опрашва на ръка. Жените, които участват в този процес опрашват до 2000 цвята
на ден. За три месеца се пренася прашец от един ванилов цвят на друг. След
оплождането, плодът узрява за период от 4 до 9 месеца.
·Жасмин – това е символа на парфюмерийната индустрия. Ароматът е съставен от
над 100 ароматни съставки. За да създадете един килограм екстракт, са
необходими около 200 кг. от цвета на жасмина. Всяко цвете трябва да бъдат
събрано на ръка, и така се повишава цената на маслото.
CISTUS INCANUS (Памуклийка) - ароматната му смола, която се каза лауданум,
използвана като лекарство, като съставка в парфюмите и в тамяна, още от 400 г. пр.н.е.
Среща се в Северна Африка и страните от Средния изток, в голяма част от
Средиземноморието и е често срещано в Гърция. Памуклийката е многогодишен храст,
който расте на групи в сухи и неплодородни почви, в полупланинските и планински
райони на Средиземноморието. Дълбокия му аромат е още един компонент от
класическите парфюми, включително продукти, принадлежащи към най - скъпите марки.
· Амбра - е вкаменена смола от иглолистни дървета. Това е благородна суровина с
високо търсене, която отлежава в продължение на години или дори в продължение на
векове в земята или морска вода. Съществуват два ценни вида: жълта и бяла, които се
използват за създаването на ароматни масла.
· Балсамови нотки - суровините от смола и балсам са някои от най-старите парфюмни
съставки и обикновено са част от парфюм с ориенталски характер. Дават на композициите,
оригиналност и уникална дълбочина. Извличат се от кората на дървото под формата на
"сълзи" от кристална смола.

· Черен мускус - е един вълнуващ аромат, произведен от Ambrette семена, които осигуряват
по-сладък, тежък, цветен аромат, подобен на мускуса. Идеален за жени и за мъже.
Счита за афродизиак. Toзи аромат е дълготраен.
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ЗЛАТО
Ирис - коренището на Ириса се използва в парфюмната промишленост. Подготовката на корена на Ириса е един
сложен процес и отнема много време. За да получите корен, коренища на Ириса се събрират, почистват се
перфектно, нарязват се, изсушават се и могат да бъдат съхранявани от 3 до 5 години. Само корените, които се
нуждаят от време, докато изсъхнат придобиват фантастичен и уникален аромат. Елегантният, таен аромат на
ирисво масло поддържа своята сила и качество с течение на времето.
·Индийско орехче - е плода на дървото Myristica fragrans . Това е едно необичайно растение, което започва да
дава плодове само след около седем години. Парфюмите, съдържащи тази съставка имат пикантни и
по-изразителни тонове и цената им се увеличава съответно.
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ЛУКСОЗНО
МАСЛО ЗА ЛИЦЕ
Този козметичен продукт е 100% натурален! Създаден е от сертифицирани висококачествени масла, не съдържа
консерванти, парабени и изкуствени оцветители. Цената му отразява автентичността, качеството и изобилието от
перфектно съчетани съставки, които съдържа.
▪ Neroli масло - цветовете на маслото се берът на ръка в първите етап, когато се отварят пъпките етап и веднага се
дестилират на пара. Килограм цвят осигурява само 0,5-1 грама от маслото нероли, с автентичен, силен и свеж
аромат. Това масло е една от най-скъпите съставки, използвани в ароматерапията, и се счита като афродизиак.

· Маслото Rosa Mosqueta – Rosa Mosquetais принадлежи към категорията на дивите рози, обаче има най-ценното
масло - благодарение на уникалната комбинация от витамин А под формата на транс-ретиноева киселина на ненаситени
мастни киселини. Това е маслото на една Rosa Mosqueta, която расте в хладен, влажен, планински район в Южните
централни региони на Чили. Маслото се характеризира с високо съдържание на омега-6 и омега-3 мастни киселини и
съдържа огромно количество на витамин С. Те предпазват от действието на свободните радикали и предотвратява
фотостареене на кожата. Препоръчва се за хора, които често са изложени на слънчева светлина или на тези, които
ползват солариум.

· Масло от черен кимион - нарича се златото на фараоните - наред с другите неща - защото е

открилито в
гробницата на Тутанкамон. В арабските култури черния кимион е наречен благословен плод а й пророка Мохамед
казва, че черния кимион е лечение за всички болести, освен смъртта. Използва се между другото в медицинското
лечение на мюсюлмани, гърци и римляни. Той съдържа огромно количество антиоксиданти - конкретно витамин А и
Е, които действат като мощни антиоксиданти, защитаващи организма от свободните радикали.
▪ Масло от здравец – създава се чрез дестилация на листата и стъблата здравеца на пара, събрани
веднага след цъфтеж, когато ароматът е много интензивен. Масло от здравец има характерен приятен
и дълготраен аромат.
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ЛУКСОЗНО МАСЛО
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА КОСАТА
Внимателно подбраните ценни съставки на продукта хидратират, подхранват и се грижат за състоянието на косата.
Маслото е създадено от висококачествени естествени масла и не съдържа консерванти, парабени и изкуствени оцветители.

·

Аргановото масло – създава се от дървото Argania Spinosa, известно също като дървото на живота, което
расте само в екологично чист район на Мароко, който влезе в списъка на биосферните резервати
от ЮНЕСКО през 1998г. За производството на един литър от това ценно масло са необходими приблизително 32
килограма от плодове на дървото Argania. Процесът на производството на маслото отнема около 24 часа. Поради тази
причина Аргановото масло е известно й като златото на Мароко и неговата стойност е висока, поради продължителността на
производствения процес, необходим за придобиване му и фантастичните качества, които трудно се подценяват от някой.

· Масло от ylang ylang – дърветата, от които се произвежда това парфюмно масло, основно се отглеждат във Филипините.
Тези дървета имат силно отличителен цвят и цъфтят само за около 20 дни. Съществуват различните разновидности на това
дърво, в резултат и цветовете му, а от там и различните аромати. Позовавайки се на здравето на косата, това масло спомага
за поддържане на равновесието на окосмяването на скалпа.
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FONTAINAVIE
LIFT EXTREME СЕРУМ ЗА
ОЧИ
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LIFT EXTREME
СЕРУМ ЗА ОЧИ
КАК ДЕЙСТВА?
Серума е много богат на активни съставки!
▪ Отличен, комбиниран ефект на пептида:
Пентапептид-18
и
Хексапептид-8
са
алтернативата
на
ботулиновият токсин (Botox). Води до отпускане на мускулите и по този
начин, намалява появата на бръчки.

· Тетрапептид-5 е интензивно хидратиращо вещество. Настройва, коригира
микроциркулацията, намалява поддуване на очите, в резултат натрупване на
течност в празнините на клетъчните пространства и подобрява
еластичността.
се използва при грижа за кожата и за намаляване на бръчките,
позволява на лицевите мускули да се отпуснат естествено, без да създават
много бръчки. Също така той може да стимулира производството на колаген
и еластин, които намаляват появата на фини линии и бръчки и осигуряват
младежки вид за дълъг период от време.
▪ Argireline

· Комбинирането на двата бикарбоната намалява появата на

пори и бръчки и

осигурява единна структура на кожата.

·Хидролизираният

растителен протеин се възприема
непрекъснато изглажда бръчките и лицевите дефекти.

от

кожата

и

· Пулулан: едно химично съединение от естествен произход, което се свързва с
водата и действа като антиоксидант. Подобрява кожата ви, опъва я и запълва
бръчките. Използва се главно в козметика за защита от стареене .
Натриев хиалуронат: Натриевият хиалуронат е естествен компонент на
човешката кожа. На мястото, където се прилага създава филтър, който
предпазва кожата от загуба на вода. Чрез поддържане на оптимално ниво на
влага в тъканите се предотвратява загубата на еластичност в резултат на
увеличаването на нов колаген и еластин.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ :

· Прилага се с потупване на минимално количество до и около участъка на
очите. Това е достатъчно за да постигнем желания резултат.

· Достатъчни са само 2-3 минути и видимите бръчки се изглаждат,
и кожата придобива мекота.

. Достатъчен за около 25 използвания.
. Това е идеалното козметично за използване преди важна среща,
вечерно излизане, а така също и за ежедневието.

· С честото използване на серума си осигурявате постепенното изглаждане на
бръчките, защото действа вътрешно и спомага кожата да регенира.
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