
 

Nuty głowy: bergamotka, cytrusy, pomarańcza, liście mięty                               
Nuty serca: rabarbar, jaśmin, odrobina selera, goździki
Nuty bazowe: ambra, piżmo, mech

Świeży zapach Noemi Tea Leaf w sam raz dla kobiet poszukujących świeżego zapachu na co 
dzień. Rześkie aromaty i lekkość nut zapachowych to połączenie, które poprawia humor i nadaje 
życiu pozytywnych kolorów. Figlarna bergamotka, cytrusy i goździki to idealne połączenie, 
dopełnione zapachem mchu. Dla wszystkich, którzy chcą czuć energię każdego dnia

 

Nuty głowy: grejpfrut, ogórek, magnolia
Nuty serca: tuberoza, konwalia, róża, �ołek, jabłko
Nuty bazowe: ambra, drewno sandałow

Skomponowanie woni owoców z aromatem kwiatów idealnie łączy się w perfumetce Noemi 
Smashing. Delikatna tuberoza, róża i �ołek, jest wzmocniona o akcent magnolii i grejpfruta. 
Gdzieś z tyłu można wyczuć drewno sandałowe, które sprawia, że aromat jest świeży i mocno 
inspirujący.

 

Nuty głowy: grejpfrut, ogórek, magnolia
Nuty serca: tuberoza, konwalia, róża, �ołek, jabłko
Nuty bazowe: ambra, drewno sandałow

Skomponowanie woni owoców z aromatem kwiatów idealnie łączy się w perfumetce Noemi 
Smashing. Delikatna tuberoza, róża i �ołek, jest wzmocniona o akcent magnolii i grejpfruta. 
Gdzieś z tyłu można wyczuć drewno sandałowe, które sprawia, że aromat jest świeży i mocno 
inspirujący.

 

Nuty głowy: cytrus, wetyweria, pieprz, mięta
Nuty serca: imbir, drewno sandałowe, jaśmin
Nuty bazowe: grejpfrut, drewno cedrowe

Porywający, męski zapach, w którym przeważają akcenty cytrusów i imbiru. Współczesna kom-
pozycja dla indywidualistów, którzy lubią szybkie tempo życia. Zapach Noemi Azur spodoba się 
tym Panom, którzy szukają wyraźnych zapachów, wyrażających ich skomplikowany charakter

 
Nuty głowy: olejek neroli, brzoskwinia, karaibska magnolia, orchidea
Nuty serca: wiciokrzew, piżmo, migdały
Nuty bazowe: ambra, tonka, sekwoja 

Kobieca Noemi Fever to zapach emanujący zmysłowością i tajemnicą. Dla kobiet, które lubią 
skrywać w sobie sekret, ten kwiatowo- brzoskwiniowy zapach będzie idealnym dopełnieniem 
każdej kreacji. Intensywnie świeży, rozbudza zmysły i potęguje pożądanie.

Fever - Eau de Parfum 15 ml

Tea Leaf  - Eau de Parfum 15 ml

Smashing - Eau de Parfum 15 ml

come - Eau de Parfum 15 ml

azur - Eau de Parfum 15 ml



 

Nuty głowy: cytrusy, cynamon
Nuty serca: bergamotka, jabłko, 
Nuty bazowe: drzewo cedrowe, sandałowe oraz oliwkowe

Współczesny zapach dla nowoczesnego mężczyzny, który dobrze czuje się w XXI wieku. 
Modny i porywający, nadaje charakteru i pokazuje, jak cieszyć się życiem. Drzewno-orientalny 
zapach Noemi General to świeżość i lekkość już za jednym psiknięciem.

 

Nuty głowy: cytryna, malina
Nuty serca: jaśmin, kwiat pomarańczy, gardenia
Nuty bazowe: paczula, miód 

Zapach dla kobiet – zmysłowy, świeży, z elementami kwiatowymi. Na początku jednak zapach 
zaskakuje nutami pomarańczy i malin, które po upływie czasu rozwijają się w bardziej kwiatowe 
aromaty. Zapach Milionaire Women  jest dla kobiet zdeterminowanych, które z uporem dążą 
do celu.

 

Nuty głowy: mięta pieprzowa, mandarynka 
Nuty serca: cynamon, róża, kardamon
Nuty bazowe: ambra, biała skóra, paczula

Kultowe Noemi Milionaire dla mężczyzn to propozycja niezwykle zdecydowana, 
ale równocześnie lekka, nadająca się do używania na co dzień. Świeży aromat, z elementami nut 
kwiatowych i owocowych, przyprawiony ostrzejszymi nutami, to zapach mężczyzny nowoczesne-
go, który zdecydowanie kroczy przez życie.inspirujący.

 

Nuty głowy: bergamotka, grejpfrut, pomarańcza, ananas, melon
Nuty serca: kwiat lotosu, gardenia, frezja, delikatna konwalia
Nuty bazowe: drzewo sandałowe oraz piżmo 

Noemi Addiction to zmysłowa energia zamknięta w malej perfumetce. Pobudza, długo pachnie i 
przede wszystkim – nie przytłacza. Owoce takie jak grejpfrut, pomarańcza i ananas, w połączeniu 
z kwiatem lotosu to świeżość, lekkość, kobiecość – czego od perfumy oczekiwać więcej?

 
Nuty głowy: pomarańcza, bergamotka
Nuty serca: róża, jaśmin
Nuty bazowe: paczula,  wetyweria, wanilia, piżmo 

Śmiały zapach Noemi Madam to perfuma dla kobiet zdecydowanych i odważnych, które nie boją 
się połączenia zapachu pomarańczy i bergamotki, z głębokimi nutami paczuli i piżma. Od kom-
pozycji Madam promieniuje świeżość i orient, odpowiedni dla każdej kobiety ciekawej świata.

Madam - Eau de Parfum 15 ml

general - Eau de Parfum 15 ml

millionaire wOMEN - Eau de Parfum 15 ml

millionaire men - Eau de Parfum 15 ml

addiction- Eau de Parfum 15 ml



 

Nuty głowy: tymianek, mandarynka, szafran
Nuty serca: lilia, orchidea, ylang-ylang
Nuty bazowe: palisander, esencja dębu, wanilia, fasola tonka

Ciepły zapach Noemi Good&Evil to kwiatowo orientalna propozycja, dla każdej kobiety, która 
chce wyeksponować swoją kobiecość. Piękne nuty kwiatów dominują nad lżejszymi owocowymi 
akcentami, co daje poczucie lekkości każdego dnia.

 

Nuty głowy: bergamotka, cytryna, neroli
Nuty serca: jaśmin, kwiat róży, lilia
Nuty bazowe: wanilia, ambra, drzewo sandałowe 

Symbol piękna i elegancji w Noemi Five Stars przywodzi na myśl kultowy zapach, synonim 
elegancji i piękna. Kwiatowa eksplozja, dopełniona wanilią i drzewem sandałowym, to klasyk 
w czystej postaci. Zapach, który każda kobieta powinna posiadać w swojej torebce!

 

Nuty głowy: bergamotka, melon, brzoskwinia i gruszka
Nuty serca: frezja, konwalia, kwiat róży, �ołek
Nuty bazowe: cedr, drzewo sandałowe, kwiat wanilii

Damska woda Noemi Ti Ador to piękna kwiatowa kompozycja dla kobiet, które chcą zawsze 
pachnieć świeżo i czarująco. Zapach harmonijny i kobiecy, dopełniony nutami drzewa 
sandałowego i kwiatem wanilii to marzenie każdej kobiety. To zapach, który emanuje 
zmysłowością i kobiecością na co dzień. 

 

Nuty głowy: grejpfrut, cytryna
Nuty serca: gardenia, pachnący groszek, 
Nuty bazowe: nuty drzewne, piżmo

Kobiece Noemi Buongiorno to niezwykle świeży i subtelny zapach, przeznaczony tylko dla 
optymistek! Bardzo rześki, nadaje się na każdą porę roku, której chcemy podarować odrobinę 
radości. Wyważony zapach dla zadowolonej kobiety, który może jej towarzyszyć na co dzień. 

 
Nuty głowy: bergamotka, szczypta kardamonu, lawenda
Nuty serca: kwiat pomarańczy, cynamon, kminek
Nuty bazowe: wanilia, piżmo, bób tonka

Męski zapach Noemi Gentelman idealnie podkreśla indywidualność charakteru każdego mężczy-
zny. Mieszanka lawendy, mięty i nut drzewnych to ciekawy aromat, który będzie odpowiedni dla 
mężczyzn odrobinę romantycznych, jednak wciąż podążających własnymi ścieżkami.

Gentleman - Eau de Parfum 15 ml

Good & Evil - Eau de Parfum 15 ml

Five stars - Eau de Parfum 15 ml

Ti ador- Eau de Parfum 15 ml

buongiorno Eau de Parfum 15 ml



 

Nuty głowy: czarna porzeczka oraz gruszka
Nuty serca: irys, płatki jaśminu, kwiat pomarańczy
Nuty bazowe: bób tonka,  paczula, wanilia , odrobina czekolady

Poczuj, że życie jest piękne z perfumami Noemi Wonderfu Life. Niezwykle kobiecy, słodki zapach, 
pełen kwiatów, dopełniony paczulą i wanilią. W sam raz dla kobiety nowoczesnej,  która chce 
cieszyć się niezależnością i nieskrępowaną wolnością.

 

Nuty głowy: cytrus, persymona
Nuty serca: jaśmin, rozmaryn
Nuty bazowe: cedr, paczula, białe piżmo, róża

Męskie perfumy Crystal Water inspirowane śródziemnomorskim klimatem, zawierają w sobie 
wspomnienia wakacji: wolność, świeżość i zapach morza. Zapach jest lekki, nadaje się 
na codzienne wyjścia do pracy jak i na kolację. Dla mężczyzny szukającego uniwersalnych 
rozwiązań.

 

Nuty głowy: granat i daktyle
Nuty serca: kwiat lotosu oraz czarna orchidea
Nuty bazowe: ambra, �ołek, drzewo mahoniowe

Pełen energii, kobiecy Noemi Air for you to propozycja dla seksownych, pewnych siebie osób, 
które nie wahają się wyrażać swoich uczuć zapachem. Egzotyka kwiatów i owoców łączy się 
w całkiem zaskakujący, nowoczesny zapach, który z powodzeniem może nam towarzyszyć 
każdego dnia. 

 
Nuty głowy: głóg, czarna porzeczka
Nuty serca: róża, �ołek, akacja
Nuty bazowe: wanilia, białe piżmo

Noemi Fiore to perfuma dla Pań, które szukają zapachu na co dzień. Nie zawiera w sobie tajemni-
cy, jest otwarta, lekka i rześka, jednocześnie delikatnie intrygująca dla otoczenia. Czarna porzec-
zka w połączeniu z różą i �ołkiem daje zapach kwiatowo-owocowy, który z przyjemnością umili 
Twój każdy dzień.

Fiore - Eau de Parfum 15 ml

WONDERFUL LIFE - Eau de Parfum 15 ml

CRYSTAL WATER - Eau de Parfum 15 ml

Air for you - Eau de Parfum 15 ml
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