
 
 

ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА  WWW.REFANBG.COM 

 

 

 

REFAN КАТАЛОГ ДАМСКИ АРОМАТИ 

 

 

Парфюмна вода № 101 

Цветист, фантазиен 

Връх: алдехиден, лимон, бергамот, нероли 

Сърце: момина сълза, жасмин, роза, ирис 

База: ветивер, сантал, ванилия, амбра 

 

Парфюмна вода № 102 

Цветист, зелен 

Връх: лимон, мандарина, смокиня 

Сърце: лилия, кардамон, жасмин 

База: маслиново дърво, сантал, кедър, мускус 

 

Парфюмна вода № 103 

Цветист, плодов 

Връх: касис, личи, круша 

Сърце: мимоза, слива, давана, виолетка 

База: амбра, ванилия, мускус, кедър  
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Парфюмна вода № 104 

Цветист, плодов 

Връх: портокал, лимон, маракуя 

Сърце: магнолия, стефанотис 

База: мускус, кедър, ванилия 

 

Парфюмна вода № 105 

Цветист, плодов 

Връх: тропически плодове, лимон 

Сърце: портокалов цвят, роза, османтус 

База: пачули, амбрет, мускус 

 

Парфюмна вода № 106 

Цветист, зелен 

Връх: ябълка, зелен пъпеш, грейпфрут 

Сърце: момина сълза, тубероза, магнолия и роза 

База: сантал, мускус, амбра  

 

Парфюмна вода № 107 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: канела, портокал, бахар, пипер 

Сърце: карамфил, жасмин, роза, иланг иланг 

База: ванилия, бензое, пачули, опопонакс  
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Парфюмна вода № 108 

Дървесен, шипър, ориенталски 

Връх: кориандър, ангелика, карамфил пъпки 

Сърце: иланг, жасмин, зюмбюл, пачули 

База: цибет, дъбов мъх, сантал, ветивер  

 

Парфюмна вода № 109 

Ориенталски, цветист 

Връх: касис, зюмбюл, бергамот, малина 

Сърце: мед, тубероза, нарцис, турска роза 

База: пачули, ветивер, цибет, кастореум  

 

Парфюмна вода № 110 

Ориенталски, дървесен 

Връх: праскова, слива, бергамот 

Сърце: роза, карамфил, канела ирис 

База: сандалово дърво, тонка, ванилия, бензое  

 

Парфюмна вода № 111 

Цветист, плодов 

Връх: касис, манго, пъпеш, божур, пипер 

Сърце: роза, виолетка, нар, ананас 

База: мускус, сантал, тонка 
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Парфюмна вода № 112 

Цветист, фантазиен, зелен, алдехиден 

Връх: бергамот, виолетка, плодови ноти 

Сърце: роза, виолетка, нар 

База: ветивер, амбра, санталово дърво, тонка 

 

Парфюмна вода № 113 

Ориенталски, ванилов 

Връх: праскова, малина, бергамот 

Сърце: жасмин, карамфил, канела 

База: амбра, ванилия, тонка, опопонакс 

 

Парфюмна вода № 114 

Ориенталски, цветист 

Връх: личи, малина 

Сърце: роза, фрезия 

База: ветивер, кедър, пачули, амбра, ванилия 

 

Парфюмна вода № 115 

Цветист, зелен, дървесен, мускусен 

Връх: мандарина, портокалов цвят 

Сърце: тубероза, жасмин, момина сълза 

База: санталово дърво, мускус, ванилия, амбра 
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Парфюмна вода № 116 

Дървесен, плодов 

Връх: бергамот, портокал 

Сърце: захаросан портокал, пролетни цветя 

База: пачули, ванилия, ветивер 

 

Парфюмна вода № 117 

Ориенталски, дървесен 

Връх: червена ябълка 

Сърце: портокалов цвят, слива, жасмин 

База: канела, ванилия, сантал 

 

Парфюмна вода № 118 

Цветист, портокалов цвят, тубероза 

Връх: кориандър, слива, бахар, анасон 

Сърце: роза, тубероза, карамфил, канела 

База: амбра, сантал, опопонакс, мускус 

 

Парфюмна вода № 119 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: портокал, джинджифил, давана 

Сърце: жасмин, роза, шафран 

База: пачули, ветивер, стиракс 
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Парфюмна вода № 120 

Ориенталски, дървесен 

Връх: цитруси, зелени ноти 

Сърце: смокиня, хайвер, анимални ноти, водни ноти 

База: смокиново дърво, дървесни ноти, ориенталски ноти 

 

Парфюмна вода № 121 

Цветист, плодов 

Връх: лимон, лимет 

Сърце: ябълка, божур, бонбони 

База: ябълково дърво, кедър, мускуси 

 

Парфюмна вода № 122 

Цветист, упойващи цветя 

Връх: тропически плодове, зелени ноти, морски ноти 

Сърце: тубероза, портокалов цвят 

База: ванилия, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 123 

Цветист, тубероза, портокалов цвят 

Връх: бергамот, лимон, мандарина, праскова 

Сърце: тубероза, жасмин, момина сълза, роза 

База: сандал, мускус, амбра, кедър 
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Парфюмна вода № 124 

Цветист, плодов 

Връх: бергамот, ревен, плодови ноти 

Сърце: тубероза, роза 

База: пачули, сандал 

 

Парфюмна вода № 125 

Цветист, плодов 

Връх: мандарина, сладък грах 

Сърце: гардения, орхидея 

База: сандал, мускус, ванилия 

 

Парфюмна вода № 126 

Цветист, плодов 

Връх: розов пипер, киви, ревен 

Сърце: пъпеш, циклама, жасмин 

База: сандал, мускус 

 

Парфюмна вода № 127 

Дървесен, шипър, цветист, плодов 

Връх: розови пъпки, лимон 

Сърце: зюмбюл, жасмин, ирис 

База: амбра, пачули, ветивер  
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Парфюмна вода № 128 

Плодов, цветист 

Връх: ягода, касис, червена ябълка, цитрус 

Сърце: сладък грах, фрезия, жасмин, роза 

База: малина, сандал, мускус, амбра 

 

Парфюмна вода № 129 

Дървесен, цветист 

Връх: ябълка, бергамот 

Сърце: лилия, роза, жасмин 

База: ирис, кожа, санталово дърво, мускус 

 

Парфюмна вода № 130 

Цветист, плодов 

Връх: грейпфрут, касис, мандарина 

Сърце: роза,личи, божур  

База: мускус, ванилия, амбра 

 

Парфюмна вода № 131 

Цветист, алдехиден 

Връх: алдехиди, мандарина, бергамот, босилек 

Сърце: жасмин, портокалов цвят, момина сълза, карамфил 

База: сантал, ванилия, мускус, тонка  
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Парфюмна вода № 132 

Цветист, плодов 

Връх: бергамот, пъпеш, грейпфрут, нарцис 

Сърце: виолетка, божур, фрезия, момина сълза 

База: ирис, жасмин  

 

Парфюмна вода № 133 

Цветист, воден 

Връх: ябълка, водни ноти, лайка, кориандър, плодови ноти 

Сърце: воден жасмин, момина сълза, роза, праскова 

База: сантал, ванилия, ветивер, тонка, мускус  

 

Парфюмна вода № 134 

Плодов, цветист 

Връх: касис, гуава, вистерия, люляк 

Сърце: лотос, жасмин, азалеа, орхидея  

База: кедър, ветивер, мускус,  

 

Парфюмна вода № 135 

Цветист, портокалов цвят, тубероза 

Връх: касис, праскова, бергамот, мандарина 

Сърце: портокалов цвят, фрезия, жасмин, тубероза 

База: ванилия, тонка, амбра, мускус 
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Парфюмна вода № 136 

Цветист, плодов 

Връх: нар, юзу, заскрежен акорд 

Сърце: божур, магнолия, лотос 

База: амбра, мускус, махагон  

 

Парфюмна вода № 137 

Цветист, плодов 

Връх: лимон, мента, плодови ноти 

Сърце: водни ноти, жасмин, зелени ноти 

База: кедър, кафява захар, лабдан 

 

Парфюмна вода № 138 

Цветист, плодов 

Връх: фрезия, касис, мандарина 

Сърце: циклама, божур, манго 

База: амбра, ванилия 

 

Парфюмна вода № 139 

Ориенталски, ванилов 

Връх: бергамот, мандарина 

Сърце: маракуя, праскова, кайсия 

База: пачули, ванилия, карамел 
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Парфюмна вода № 140 

Цветист, воден 

Връх: зелена ябълка, водни ноти, лимон 

Сърце: лилия, фрезия, екзотични плодове 

База: сантал, кедър, подправки, мускус 

 

Парфюмна вода № 141 

Ориенталски, цветист 

Връх: трюфели, иланг иланг, бергамот, касис  

Сърце: орхидея, плодови ноти, лотус 

База: шоколад, тамян, пачули, санталово дърво, ванилия, ветивер 

 

Парфюмна вода № 142 

Ориенталски, цветист 

Връх: бергамот, портокалов цвят, гардения, индийско орехче 

Сърце: орлов нокът, тубероза, илангиланг, жасмин 

База: амбра, ванилия, сантал, кедър 

 

Парфюмна вода № 143 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: зелена мандарина 

Сърце: божур, жасмин 

База: дървесен акорд, мускус 
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Парфюмна вода № 144 

Цветист, пролетни цветя 

Връх: касис, фрезия, мандарина 

Сърце: момина сълза, жасмин, стефанотис, роза 

База: лимоново дърво, мускуси 

 

Парфюмна вода № 145 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: мандарина, кардамон, кимион, карамфил 

Сърце: илангиланг, сладък корен, манго, хелиотропа 

База: пачули, ванилия, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 146 

Цветист, воден 

Връх: люляк, мента, мандарина 

Сърце: водна лилия, пипер, праскова 

База: кедър, ванилия, мускус 

 

Парфюмна вода № 147 

Цветист, роза, виолетка 

Връх: бергамот, зелени ноти, алдехиди 

Сърце: роза, виолетка, нарцис, тубероза 

База: санталово дърво, ванилия 
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Парфюмна вода № 148 

Ориенталски, дървесен 

Връх: бергамот, зелени ноти, алдехиди 

Сърце: роза, виолетка, нарцис, тубероза 

База: санталово дърво, ванилия 

 

Парфюмна вода № 149 

Цветист, пролетни цветя 

Връх: мандарина, морски ноти, джинджифил 

Сърце: магнолия, орлови нокти 

База: мускуси, кедър 

 

Парфюмна вода № 150 

Ориенталски, цветист 

Връх: портокал, бергамот, личи, праскова 

Сърце: жасмин, лилия, момина сълза, слива 

База: ветивер, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 151 

Ориенталски, дървесен 

Връх: мандарина, маракуя 

Сърце: индийски жасмин, фрезия 

База: ветивер, ванилия  
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Парфюмна вода № 152 

Цветист, воден 

Връх: озонови ноти, ананас, пъпеш, касис 

Сърце: водна лилия, момина сълза, жасмин 

База: ветивер, сантал, праскова, къпина 

 

Парфюмна вода № 153 

Ориенталски, цветист 

Връх: сок от нар, плодови и зелени ноти 

Сърце: индийски жасмин, лотус, орхидея 

База: виолетка, амбра, мускус, дървесни ноти  

 

Парфюмна вода № 154 

Цветист, плодов 

Връх: бадиан 

Сърце: френска роза, божур 

База: роза 

 

Парфюмна вода № 155 

Цветист, плодов 

Връх: грейпфрут, касис, кайсия 

Сърце: момина сълза, роза, жасмин 

База: ябълков цвят, дървесен акорд 

 



 
 

ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА  WWW.REFANBG.COM 

 

Парфюмна вода № 156 

Цветист, плодов 

Връх: пъпеш, виолетка, маракуя 

Сърце: момина сълза, дива ягода 

База: мускус, сантал, пачули 

 

Парфюмна вода № 157 

Цветист, плодов 

Връх: севилски портокал, розов пипер, червена боровинка 

Сърце: жасмин, божур, виолетка, зелен чай 

База: кедър, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 158 

Цветист, плодов 

Връх: розов пипер, червена боровинка 

Сърце: роза, виолетка, какаови цветове 

База: масоя, пачули, ванилия 

 

Парфюмна вода № 159 

Дървесен, цветист 

Връх: фрезия, кардамон 

Сърце: виолетка, божур, праскова 

База: амбра, пачули, мускус, ванилия 
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Парфюмна вода № 160 

Цветист, плодов 

Връх: лимон, къпина, крушов нектар 

Сърце: розов божур, малина, роза, фрезия 

База: бял мускус, сантал, амбра 

 

Парфюмна вода № 161  

Ориенталски, цветист 

Връх: розов пипер, галбанум, ананас 

Сърце: тубароза, гардения, жасмин 

База: ванилия, ирис, бензое, пачули 

 

Парфюмна вода № 162 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: клементин, джинджифил, кардамон 

Сърце: чай, лотус, канела, карамфил пъпки 

База: шоколад, санталово дърво  

 

Парфюмна вода № 163 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: роза, фрезия 

Сърце: нарцис 

База: мускус, дъбов мъх 
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Парфюмна вода № 164 

Ориенталски, цветист 

Връх: мандарина, розов пипер 

Сърце: люляк, гераний, праскова 

База: пачули, амбра 

 

Парфюмна вода № 165 

Връх: шафран 

Сърце: роза, жасмин 

База: ветивер, нагармота, сантал 

 

Парфюмна вода № 166 

Дървесен, плодов, цветист 

Връх: портокал, бергамот 

Сърце: роза, жасмин 

База: пачули, ветивер  

 

Парфюмна вода № 167 

Дървесен, цветист 

Връх: личи, портокал,касис 

Сърце: басмати ориз, жасмин, роза 

База: санталово дърво, амбра, мускус  
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Парфюмна вода № 168 

Цветист, плодов 

Връх: пъпеш, циклама, папая, зелена ябълка 

Сърце: жасмин, ирис, лилия 

База: сантал, бензое, ванилия  

 

Парфюмна вода № 169 

Цветист, плодов 

Връх: малина, круша, фрезия, джинджифил, кардамон 

Сърце: лалета, жасмин, роза, ирис, османтус  

База: кедър, пачули  

 

Парфюмна вода № 170 

Цветист, упойващи цветя 

Връх: горчив портокал, сладък портокал, индийски жасмин 

Сърце: портокалови цветове, индийски жасмин 

База: ванилия, мед  

 

Парфюмна вода № 171 

Цветист, плодов 

Връх: маракуя, касис, манго, грейпфрут 

Сърце: божур, виолетка, жасмин, циклама 

База: мускус, кедър, амбра 
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Парфюмна вода № 172 

Ориенталски, цветист 

Връх: мащерка, мандарина, шафран 

Сърце: орхидея, иланг, лилия 

База: тонка, ванилия, палисандър, дъбов мъх 

 

Парфюмна вода № 173 

Ориенталски, дървесен 

Връх: кокос, слива, кайсия, бахар 

Сърце: роза, момина сълза, индийски жасмин, тубероза 

База: санталово дърво, ванилия, мускус, дървесни ноти 

 

Парфюмна вода № 174 

Цветист, воден 

Връх: водни, морски ноти 

Сърце: роза, морски ноти 

База: мускус, дървесни ноти, амбра  

 

Парфюмна вода № 175 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: лимон, портокал, мента, бергамот 

Сърце: ревен, жасмин, карамфил 

База: дъбов мъх, амбра, мускус  
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Парфюмна вода № 176 

Цветист, плодов 

Връх: червен грейпфрут, портокал, касис 

Сърце: момина сълза, жасмин 

База: амбра, ванилия, мускус, тонка 

 

Парфюмна вода № 177 

Цветист, роза, виолетка 

Връх: роза, божур, мандарина 

Сърце: роза, амбра 

База: дърво, амбра 

 

Парфюмна вода № 178 

Ориенталски, ванилов 

Връх: круша, бергамот, мандарина, ананас 

Сърце: момина сълза, жасмин, хелиотропа, ирис 

База: сантал, кедър, тонка, мускус  

 

Парфюмна вода № 179 

Цветист, плодов 

Връх: цитруси, божур 

Сърце: османтус, роза 

База: сантал, пачули 
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Парфюмна вода № 180 

Цветист, дървесен, мускусен 

Връх: зелена нота, на кора на дърво 

Сърце: индийски жасмин, бадем 

База: дървесна нота, тонка, сладък корен 

 

Парфюмна вода № 181 

Цветист, ориенталски 

Връх: слива, индийски орех, българска роза 

Сърце: жасмин, портокалов цвят, орхидея, илангиланг, тубероза 

База: кашмир, амбра, ванилия, ирис, сантал 

 

Парфюмна вода № 182 

Ориенталски, ванилия 

Връх: зелени ноти, мандарина 

Сърце: роза, жасмин, портокалови цветове 

База: ванилия, санталово дърво, тонка 

 

Парфюмна вода № 183 

Цветист, пролетни цветя 

Връх: черешови цветове 

Сърце: албициа, жасмин 

База: кедър, мускус 
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Парфюмна вода № 184 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: бергамот, мандарина, розов пипер 

Сърце: карамфил, хелиотроп 

База: тонка, амбра, елеми, пачули  

 

Парфюмна вода № 185 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: бергамот, лимон, петигрен 

Сърце: портокалов цвят, бадем, хвойна 

База: кипарис, кедър, галбанум, ким, мускус 

 

Парфюмна вода № 186 

Ориенталски, дървесен 

Връх: портокалов цвят, праскова, кокосов орех 

Сърце: роза, тубероза, ирис, хелиотропа 

База: ванилия, карамел, бензое, кедър  

 

Парфюмна вода № 187 

Цветист, плодов 

Връх: бергамот, пъпеш, праскова, круша 

Сърце: фрезия, момина сълза, роза, виолетка 

База: ванилия, сантал, кедър  
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Парфюмна вода № 188 

Цветист, фантазиен 

Връх: алдехиди, бергамот 

Сърце: жасмин, роза 

База: мускус 

 

Парфюмна вода № 189 

Цветист, плодов 

Връх: зелена ябълка, синчец  

Сърце: жасмин, бяла роза 

База: кедър, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 190 

Ориенталски, цветист 

Връх: грейпфрут, бергамот, листа от касис  

Сърце: орхидея, сок от кактус 

База: амбра, кедър, ванилия 

 

Парфюмна вода № 191 

Цветист, плодов 

Връх: лимонови листа, зелен люляк 

Сърце: вистерия, зелен чай, цвят на праскова, червен божур 

База: бял кедър, мускус, амбра 
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Парфюмна вода № 192 

Цветист, упойващи цветя 

Връх: портокал, малина, нероли  

Сърце: портокалов цвят, жасмин, гардения 

База: мед, пачули, ванилия, хранителни ноти 

 

Парфюмна вода № 193 

Цветист, дървесен, мускусен 

Връх: фрезия, праскова, слива, зелени ноти  

Сърце: момина сълза, роза, жасмин, илангиланг 

База: санталово дърво, кедър, ванилия, тонка 

 

Парфюмна вода № 194 

Цветист, упойващи цветя 

Връх: лотус 

Сърце: жасмин, фрезия, орхидея, роза 

База: ванилия, амбра, санталово дърво 

 

Парфюмна вода № 195 

Цветист, плодов 

Връх: портокал, лимон, грейпфрут, касис  

Сърце: момина сълза, чаена роза, канелени листа 

База: танака, мускус, кедър 
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Парфюмна вода № 196 

Дървесен, плодов 

Връх: гардения, фрезия  

Сърце: жасмин, турска роза, кориандър 

База: ванилия, пачули, ветивер 

 

Парфюмна вода № 197 

Дървесен, цветист 

Връх: пипер, фрезия 

Сърце: хелиотропа, жасмин, българска роза 

База: кедър, сантал, тамян 

 

Парфюмна вода № 198 

Ориенталски, ванилия 

Връх: ананас, лимон, анасон 

Сърце: момина сълза, роза, жасмин, сладък корен 

База: горчив бадем, тонка, ванилия, хелиотроп 

 

Парфюмна вода № 199 

Цветист, плодов 

Връх: манго, мандарина 

Сърце: фризия, ирис 

База: сантал, кедър 

 


