


VÍTEJTE
VE VOŇAVÉM SVĚTĚ PARFÉMŮ

VOŇAVÝ SVĚT PARFÉMŮ

DRUHY VŮNÍ
Představujeme vám novou značku UNIQ COSMETICS, která vám přináší 
potěšení ze světa vůní. Klademe velký důraz na vysokou kvalitu našich 
produktů. Všechny parfémy UNIQ obsahují 20 % silně koncentrované 
parfémové kompozice. Zrají mnoho týdnů, každý jinou dobu, aby bylo 
dosaženo té nejlepší kvality. Jednotlivé výrobní šarže jsou podrobně 
testovány a analyticky hodnoceny na dostatečnou sytost, hustotu, 
index lomu, vzhled, barvu atd. Na základě výstupních hodnot je vytvořen 
protokol ověření kvality a teprve poté putuje parfém do výrobní linky a je 
stáčen do flakónů z renomovaných evropských skláren.Každý parfém 
získal certifi kát Zhodnocení bezpečnosti kosmetického prostředku a je 
notifi kován v evropském registru CPNP. Žádný z našich produktů není 
testován na zvířatech. Jsme si jisti, že si z naší pestré řady dámských
i pánských parfémů vyberete ten pravý a přiblížíte se s ním svému snu.

Z říše unikátních vůní Vás zdraví náš tým
UNIQ COSMETICS

Parfém je směs přírodních esenciálních olejů a dalších aromatických látek vydávajících specifi ckou a příjemnou vůni. Jeho účelem je 
vyvolat pozitivní pocity a touhy, či podtrhnout charakter nositele. Už staré civilizace podlehly před 4000 lety tajemnému kouzlu voňavých 
olejů. Egypt a Mezopotámie byly první země, kde začali lidé využívat vonné oleje pro osobní potěšení. Do té doby se vůně užívaly převážně 
k náboženským účelům. V dnešní době rozlišujeme podle podílu vonných látek 5 druhů parfémových produktů.Nejintenzivnější vůní 
je parfém s podílem vonných látek 15 % a více. Poté následuje parfémová voda s podílem 8–15 %, toaletní voda 4–8 %, kolínská voda 3–5 %
a nejméně aromatická je osvěžující voda. Každý parfém se skládá ze tří částí, nebo-li vrstev, které se postupně uvolňují. Po nanesení parfému je
v prvních okamžicích cítit hlava. Po pár minutách se vůně rozvine v srdce a po několika hodinách se projeví základ. Kvalitní parfémy se sestavují tak, 
aby ve všech fázích rozvíjení vůně byl zajištěn harmonický průběh.

Podle vůně se parfémy dělí do několika základních skupin, které se mezi sebou mohou prolínat a kombinovat.

KVĚTINOVÁ Jedná se o nejrozšířenější vůni určenou především pro dámy. Může být svěží i sladká, vhodná 
na denní i večerní použití. Hlavní složky tvoří květiny, zejména jasmín, růže, konvalinky, ylang-ylang, tuberóza, 
kosatec, fi alka a další.
ORIENTÁLNÍ Obvykle se jedná o těžší a smyslnou vůni vhodnou především pro večerní příležitosti. Záhadnost 
dodává jak dámám, tak i pánům. Převládajícími složkami jsou ambra, vanilka, kadidlo, santalové dřevo a koření.
OVOCNÁ Sladší druh vůně s výraznou ovocnou složkou určený především pro dámy. Zahrnuje výtažek 
broskve, jablka, meruňky, černého rybízu a dalších.
DŘEVITÁ Zemitá vůně tvořená na teplém přírodním základě. Hodí se pro večerní příležitosti u dam i u pánů.
Ve složení dominuje santalové, cedrové a růžové dřevo.
CHYPROVÁ Tradiční, elegantní, spíše ženská vůně pro celodenní použití. Mezi základní složky řadíme 
větvičník, bergamot a pačuli.
CITRUSOVÁ Svěží a šťavnatá vůně vhodná pro obě pohlaví. Výraznou citrusovou složku tvoří hlavně 
pomeranč, bergamot a citron.
KAPRADINOVÁ (FOUGÉRE) Typicky pánská svěží vůně plná fantazie. Zahrnuje zejména kapradí, kumarin
a často i levanduli.
ZELENÁ Čerstvá svěží vůně pro denní nošení hlavně v teplých dnech. Ve složení se nachází mech, jehličí, 
zelené listy, konvalinka a další. Mohou obsahovat i některé mořské rostliny.
VODNÍ Typicky svěží vůně pro každodenní nošení. Ve složení převládá vodní meloun a vodní květy.



WWDÁMSKÉ
PERFÉMY

16.
SVĚŽÍ KVĚTINOVÁ / OVOCNÁ / MOŠUSOVÁ

Jedinečná kompozice romantických tónů květin, šťavnatého ovoce a vzácných 
přísad udělají z každého okamžiku drahocennou chvíli. Vůně nadchne svojí jedno-
duchou rafi novaností. Je vhodná pro každou příležitost.
HLAVA bergamot, mandarinka / SRDCE lotus, ibišek, červený pomeranč
ZÁKLAD cedr atlas, mošusy

17.
RŮŽOVÁ / DŘEVITÁ

Květinová, pudrová a svěží vůně protkaná čistotou a hravostí. Je nabitá nespou-
taností a tvořivostí. Vyjadřuje cit pro styl dokonalé ženy milující módu, eleganci
a nápaditost. Je vhodná pro všechny příležitosti ve všech ročních obdobích.
HLAVA broskev, bergamot, aldehydy / SRDCE tuberoza, ylang-ylang, iris, hyacint
ZÁKLAD cedr, santalové dřevo, mošus

18.
KVĚTINOVÁ

Láskyplně opojná vůně zakládající si na originalitě, prozíravosti a intenzitě.
Vyjadřuje smyslnost a jemnost, dokáže však dodat potřebnou vážnost, nadhled 
a sebejistotu. Je vhodná pro jakoukoli příležitost.
HLAVA galbanum, zelené prvky, citrus / SRDCE lilie, růže, jasmín
ZÁKLAD mošus, santal, vanilka

19.
SLADKÁ / CITRUSOVÁ / KVĚTINOVÁ / DŘEVITÁ

Neodolatelné esenciální dobrodružství plné čerstvé pikantnosti, květinového 
opojení a dřevitého základu. Dokáže probudit divokou dámu s neskrývanou 
ženskou smyslností. Je určena především dívkám a mladým slečnám. Hodí se 
na večerní akce.
HLAVA mandarinka, grapefruit / SRDCE jasmín, frézie
ZÁKLAD mošusy, santalové dřevo, vanilka

20.
SVĚŽÍ OVOCNÁ / KVĚTINOVÁ / MOŠUSOVÁ

Poutavá, intenzivní a současně lehká esence inspirovaná křehkostí duše.
Fascinující a důvěryhodná vůně určená pro silné a nezávislé ženy. Hodí se pro 
všechny události.
HLAVA pomeranč, bergamot, černý rybíz / SRDCE jasmín, růže
ZÁKLAD cedrové dřevo, mošus

11.
JEMNÁ KVĚTINOVÁ / OVOCNÁ

Přitažlivá dámská vůně evokující vzrušující kouzlo magické noci. Vyjadřuje
ženskou smyslnost, rafi novanost a neotřelou nápaditost. Je skvělou volbou pro 
večerní společenskou akci. Svůdné aroma nenechá žádného muže klidným.
HLAVA ylang-ylang, bergamot / SRDCE jasmín, fi alka / ZÁKLAD mošus, santal

12.
SVĚŽÍ CITRUSOVÁ / OVOCNÁ / KVĚTINOVÁ,

Kouzelná vůně protkaná lehkými květinovými tóny jara. Vyjadřuje čirou radost 
ze života. Opojná sladká esence vyvinutá pro výjimečnou ženu. Je vhodná pro 
každodenní použití.
HLAVA sicilský citron, bílý šeřík / SRDCE květy wisterie, listí zeleného čaje, květy 
broskve, pivoňka / ZÁKLAD dřevo z bílého cedru, mošusy, ambra

13.
SLADKÁ / KVĚTINOVÁ / CITRUSOVÁ / DŘEVITÁ / MOŠUSOVÁ / AMBROVÁ

Výrazná a smyslná vůně orientu. Každá žena se s ní bude cítit lehká a svěží. 
probudit vášeň, energii a dodat sebejistotu. Je vhodná pro každodenní použití
i pro slavnostní příležitosti.
HLAVA zelené tóny, pomeranč, kaki / SRDCE lotosový květ, orchidea
ZÁKLAD mošus, santal

14.
OVOCNÁ / KVĚTINOVÁ / MOŘSKÁ / DŘEVITÁ / AMBROVÁ

Vůně volnosti, přírody a netušených možnosti. Sladká, ale osvěžující. Nevtíravá, 
přitom výrazná. Uklidňující, avšak vyzývavá. Vytváří pocit dokonalé harmonie. 
Vhodná je pro každodenní použití nejlépe v letním období.
HLAVA citrón, ovocné tóny / SRDCE jasmín, zelené tóny, akord mořské vody
ZÁKLAD mošus, santal

15.
SLADKÁ KVĚTINOVÁ / OVOCNÁ / DŘEVITÁ

Skvostná vůně pro ženy hýčkající smysly úchvatnou kombinací svůdných
květin a opojného ovoce. Pomůže nahlédnout do tajemství svádění. Je vhodná 
pro každodenní použití i pro večerní společenskou akci.
HLAVA bergamot, mandarinka / SRDCE lotus, ibišek, červený pomeranč
ZÁKLAD cedr Atlas, mošusy
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PERFÉMY

21.
JEMNÁ OVOCNÁ / ZELENÁ / KVĚTINOVÁ / MOŠUSOVÁ

Vytříbená omamná vůně, čistá jako křehká duše ženy. Vyjadřuje půvab, sílu
a ženskost s nádechem tajemna. Je vhodná pro každodenní použití po celý rok.
HLAVA zelená nota, bambus / SRDCE květy lotusu, mořské tóny
ZÁKLAD mošus, balsa

22.
SVĚŽÍ ZELENÁ / OVOCNÁ / KVĚTINOVÁ

Něžná a líbivá ovocně-květinová vůně. Působí jemně a čistě, ale zároveň velice 
žensky až smyslně. Je vhodná pro každou ženu, do práce i na sport v průběhu 
celého roku.
HLAVA pomeranč / SRDCE pivoňka, lotos, magnolie
ZÁKLAD bíle květy, mošusy

23.23.
CITRUSOVÁ / KVĚTINOVÁ

Dokonalá harmonická vůně snoubící lehkost, svěžest a čistotu s jemným
nádechem záhadnosti. Je stvořená pro ženu delikátní, elegantní a vytříbenou, 
která ví o své přirozené kráse a chce ji zdůraznit. Je vhodná pro použití během dne
i na romantické večery.
HLAVA citrusy, máta, zelené prvky / SRDCE jasmín, růže, fi alka
ZÁKLAD santal, cedr, mošus

24.24.
SVĚŽÍ OVOCNÁ / VZDUŠNÁ

Podmanivá vzrušující vůně plná energie a lehkosti. Dokáže vyvolat pocit
nevinnosti asoučasně neodolatelného pokušení a tajemství. Je vhodná pro 
ženy všech věkových kategorií a nejlépe se nosí v jarním a letním období.
HLAVA jablko, okurka, grapefruit / SRDCE magnolie, konvalinka, růže, fi alka
ZÁKLAD santalové dřevo, ambra, mošus

25.25.
SVĚŽÍ CITRUSOVÁ / DŘEVITÁ / KVĚTINOVÁ / AMBROVÁ

Svěží letní ovocně-květinová vůně dokáže pohltit svojí energií a jedinečností.
Je vytvořená pro ženu, která se chce cítit nespoutaně a nebojí se výzvy. Hodí 
se pro ženy všech věkových kategorií.
HLAVA zelené jablíčko, Sicilský cedr, modré květy
SRDCE jasmín, bílá růže, bambus / ZÁKLAD cedrové dřevo, ambra, mošus

26.
JEMNÁ KVĚTINOVÁ / DŘEVITÁ / MOŠUSOVÁ

Přitažlivě energická výraznější vůně symbolizující krásu, lehkost a svobodu.
Je stvořená pro svůdně půvabnou ženu, která se nesnaží fl irtovat za každou 
cenu a dokáže vyjádřit své vnitřní emoce. Hodí se pro všechny moderní ženy.
HLAVA pepř, frézie / SRDCE heliotrop, jasmín, Ibišek, růže
ZÁKLAD cedrové dřevo, santalové dřevo

27.
SVĚŽÍ KVĚTINOVÁ / OVOCNÁ

Nadčasová a přitom originální vůně snoubící čerstvé květy s teplými slunečními 
paprsky. Je vyjádřením absolutní ženskosti. Hodí se pro každodenní nošení do 
práce i do společnosti.
HLAVA švestka, broskev, fi alky / SRDCE růže, orchidej, magnolie
ZÁKLAD mošus, vanilka, santalové dřevo

28.
ORIENTÁLNÍ / KOŘENITÁ / BALZAMICKÁ

Orientální nadčasová vůně se sladkým nádechem dokonalosti. Ve své nositelce 
probudí ďábelskou kombinaci síly, neodolatelnosti a touhy jít za svými životními 
cíli. Je ideální volbou pro sebevědomé ženy, které si chtějí pohrát s vlastní přiro-
zeností a rády přitahují pozornost.
HLAVA anýz, skořice, muškát / SRDCE jasmín, pomerančový květ, karamel
ZÁKLAD vanilka, pačule, santal, tonka

29.
OVOCNÁ / CHYPRÉ

Výjimečně smyslná vůně zahalená rouškou jedinečnosti a pokušení.
Je vytvořená pro velmi náročnou ženu toužící po nevšedních zážitcích. Hodí se 
pro všechny události.
HLAVA bergamot / SRDCE jasmín, růže / ZÁKLAD pačule, vanilka, mošus

30.
ZELENÁ / KVĚTINOVÁ / OVOCNÁ

Vzdušná harmonická vůně plná svěžesti a energie inspirovaná nespoutanou
přírodou. Průzračné a čisté esence dokáží podpořit dobrou náladu a chuť něco dělat.
Je vhodná pro ženy všech věkových kategorií a nejlépe se nosí během letních dnů.
HLAVA bergamot, citron, pomeranč / SRDCE jasmín, karafi át, rebarbora
ZÁKLAD mošus, ambra



MMPÁNSKÉ
PERFÉMY

71.
MINTOVÁ / OVOCNÁ / BALZAMICKÁ

Nevšední elegantní vůně podtrhující jedinečnou osobnost každého muže.
Dokáže ukázat tu správnou cestu, jak být neodolatelný. Je vytvořená pro muže 
toužící po síle a odvaze.
HLAVA ledová máta, bergamot / SRDCE geránie, jablko
ZÁKLAD vanilka,

72.
FOYERE / BALZAMICKÁ / MOŠUSOVÁ

Orientální sexy vůně pro opravdové gentlemany. Dokáže zahalit tělo do smyslně 
provokativního aroma a probudit touhu po nových dobrodružstvích. Jedineč-
ným způsobem kombinuje mužnost a citlivost. Nejlépe se nosí v letním období.
HLAVA kardamom, bergamot / SRDCE levandule, pomerančový květ, růže
ZÁKLAD tonka, vanilka, mošus

76.
SVĚŽÍ MANDARINKOVÁ / MINTOVÁ / MOŘSKÁ / DŘEVITÁ / AMBROVÁ

Vyzrálá a osobitá svěží vůně plná vzrušujících momentů. Představuje krásu 
mužského těla, jeho sílu, nezkrotnost a vášeň. Je vytvořena jak pro muže milující 
adrenalin, zábavu a sport, tak i pro muže dávající přednost okamžikům svádění.
HLAVA mandarinka, máta peprná, mintová nota
SRDCE zázvor, Iris / ZÁKLAD vetiver, mošusy, ambra

77.
CITRUSOVÁ / MOŘSKÁ / KOŘENITÁ / DŘEVITÁ

Přirozeně elegantní opojná vůně připomínající silný mořský vítr. Vyjadřuje
svobodu, mužnost a sexapeal. Je stvořena pro muže, který se nebojí být
středem pozornosti. Hodí se na běžné nošení i do společnosti.
HLAVA bergamot, citron, limetka, mandarinka / SRDCE koriandr, cyclamen,
mořské noty / ZÁKLAD mosušy, pačule, cedrové dřevo, dubový mech

78.
CITRUSOVÁ / KOŘENITÁ / DŘEVITÁ

Dřevitá mužná vůně plná svěžesti. Představuje rozvážného sexy muže
oplývajícího smyslností a neobyčejným charisma. Hodí se k celodennímu
nošení a je skvělým doplňkem ve všech situacích.
HLAVA citrusy, zázvor / SRDCE jablko, levandule, estragon
ZÁKLAD cedr, santal, mošus

79.
CITRUSOVÁ / KOŘENITÁ / DŘEVITÁ

Výrazná moderní vůně spojující nekonvenční, leč rafinovaný styl. Dokáže
podtrhnout jedinečnou osobnost nositele. Je určena pro vyzrálé a vysoce
kultivované muže.
HLAVA skořice, kardamom, citrusy / SRDCE levandule, římský kmín
ZÁKLAD cedr, vanilka, santal

80.
SVĚŽÍ FOUGERE

Jasná a čistá vůně mnoha rozměrů a osobní identity. Dokáže evokovat vášeň 
a touhu překonat sám sebe. Je stvořena pro mladistvé muže, kterým nechybí 
elán a chuť překonávat překážky.
HLAVA zelené jablko, bergamot, grapefruit / SRDCE geranie, muškátová z květů, 
hřebíček / ZÁKLAD pačule, mech dubový, santalové dřevo, cedrové dřevo

73.
ZELENÁ / DŘEVITÁ / MOŠUSOVÁ

Nadčasová svěží vůně s tóny jemné hřejivosti. Dokáže evokovat pocit
optimismu a přirozenou krásu a eleganci. Je vhodná k použití během dne i večer 
pro muže všech věkových kategorií.
HLAVA fi alkové listy, červené ovoce, brandy / SRDCE piment, levandule, jasmín
ZÁKLAD cedr, mošus

74.
CITRUSOVÁ / KOŘENITÁ / DŘEVITÁ

Nekonvenční orientálně-dřevitá vůně vytříbeného stylu. Svojí hravou kompozicí 
dokáže nabourat každodenní stereotyp a dovolí vnímat svět jiným způsobem.
Je stvořená pro sebevědomé muže, kteří znají svoji cenu a rádi do sebe investují.
HLAVA pepř, citron, pomeranč, grapefruit / SRDCE jasmín, zázvor, cedr, vetiver
ZÁKLAD pačule, santalové dřevo, olibanum,  labdanum

75.
CITRUSOVÁ / SLADKÁ / KOŘENITÁ / DŘEVITÁ / AMBROVÁ

Neotřelá kompozice svěžesti, smyslnosti a kořeněné nezkrotnosti. Představuje 
životní putování úspěšného a ctižádostivého muže. Ve svém nositeli dokáže 
probudit důvtip a šarm. Je vhodná pro dny všední i nevšední.
HLAVA mandarinka, grapefruit / SRDCE skořice, růže, směs koření
ZÁKLAD pačule, ambra, prvky kůže
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