
 
 

ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА WWW.REFANBG.COM 

 

 

REFAN КАТАЛОГ МЪЖКИ АРОМАТИ 
 

 

 

Парфюмна вода № 201 

Ароматичен, свеж 

Връх: морски, свежи ноти, кориандър 

Сърце: нероли, гераниум 

База: кедър, дъбов мъх, мускус  

 

Парфюмна вода № 202 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: бергамот, лимон, сечуански пипер 

Сърце: кедър, какао 

База: гваяк, кедър, амбра 

 

Парфюмна вода № 203 

Ориенталски, дървесен 

Връх: лавандула, салвия, бергамот 

Сърце: гераниум, роза, момина сълза, жасмин 

База: пачули, кедър, сантал, ванилия  
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Парфюмна вода № 204 

Дървесен, ароматичен, воден 

Връх: салвия, лимон, бергамот, розово дърво 

Сърце: индийско орехче, карамфил, мащерка, озонови ноти 

База: кедър, сантал, кожа, мускус 

 

Парфюмна вода № 205 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: лавандула, риган, лимон, босилек 

Сърце: канела, карамфил, кориандър, пачули 

База: амбра, дъбов мъх, кожа, ванилия 

 

Парфюмна вода № 206 

Ароматичен, билков 

Връх: лимон, бергамот, шампанско, мандарина 

Сърце: аеричен акорд, ирис, салвия, лавандула 

База: морски мъх, амбра, сантал, тонка  

 

Парфюмна вода № 207 

Дървесен, подправъчен 

Връх: мандарина, кориандър, розово дърво, лавандула 

Сърце: роза, карамфил, канела 

База: сантал, ванилия, амбрет, мускус 
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Парфюмна вода № 208 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: мандарина, бергамот 

Сърце: листа от виолетка, индийско орехче, карамфил пъпки 

База: ветивер, пачули, кожа 

 

Парфюмна вода № 209 

Ароматичен, свеж 

Връх: свежи, аерични ноти, цитруси 

Сърце: черен пипер, индийско орехче, лют пипер 

База: кожа, мускус, кедър, санталово дърво  

 

Парфюмна вода № 210 

Ориенталски, дървесен 

Връх: босилек, пелин, грейпфрут 

Сърце: бахар, канела 

База: амбра, бензое 

 

Парфюмна вода № 211 

Ориенталски, дървесен 

Връх: лимон, тагетис, салвия 

Сърце: бонбони, канела, кардамон, толу балсам 

База: пачули, амбра, розово дърво 
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Парфюмна вода № 212 

Дървесен, подправъчен 

Връх: грейпфрут, мандарина, портокал, бергамот 

Сърце: амирис, черен пипер, цвят на кафе 

База: ветивер, пачули 

 

Парфюмна вода № 213 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: бергамот, мандарина, портокал 

Сърце: гераниум, петигрен 

База: кедър, ветивер, мускус 

 

Парфюмна вода № 214 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: мандарина, портокалов цвят, лимон, бергамот 

Сърце: жасмин, момина сълза, хелиотропа, канела 

База: ванилия, тонка, пачули, санталово дърво 

 

Парфюмна вода № 215 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: мандарина, бергамот, галбанум 

Сърце: хвойна, борови иглички, лавандула, жасмин, виолетка, индийско орехче 

База: кедър, санталово дърво, ветивер, мускус 
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Парфюмна вода № 216 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: лимон, джинджифил, грейпфрут 

Сърце: водни ноти, джинджифил, хвойна 

База: мускус, кедър, амбра 

 

Парфюмна вода № 217 

Цитрусов, ароматичен 

Връх: лимон, птигрен, розмарин, ананас 

Сърце: кориандър, жасмин, циклама, ирис 

База: кедър, тонка, дъбов мъх, мускус 

 

Парфюмна вода № 218 

Ориенталски, дървесен  

Връх: свежи ноти 

Сърце: портокалов цвят, ветивер 

База: ванилия, мускус 

 

Парфюмна вода № 219 

Дървесен, подправъчен 

Връх: мандарина, грейпфрут, мента 

Сърце: роза абсолю, канела, подправки 

База: кожа, пачули, дървесни ноти, амбра 
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Парфюмна вода № 220 

Ароматичен 

Връх: лимон, салвия, лавандула, естрагон 

Сърце: кориандър, пипер, гераниум, канела 

База: кедър, сантал, тонка, мускус 

 

Парфюмна вода № 221 

Дървесен, ароматичен 

Връх: индийско орехче, черен пипер, юзу 

Сърце: лоза, фрезия, водни ноти 

База: гваяк, дървесни ноти, мускус 

 

Парфюмна вода № 222 

Дървесен, подправъчен 

Връх: бергамот, виолетка, бахар 

Сърце: черен чай, канела, маслиново дърво 

База: тютюн, мускус, смирна 

 

Парфюмна вода № 223 

Ориенталски, дървесен  

Връх: лимон, мандарина  

Сърце: кедър, кориандър, виолетка 

База: амбра, стиракс, лабданум 
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Парфюмна вода № 224 

Aроматичен, свеж 

Връх: морски ноти, мандарина, зелена нота 

Сърце: фрезия, момина сълза, роза, жасмин 

База: кипарис, мускус, кедър, гваяк 

 

Парфюмна вода № 225 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: касис, бадиан, мандарина, лавандула 

Сърце: гераниум, джинджифил, пипер  

База: пачули, толу балсам, атласки кедър, ванилия 

 

Парфюмна вода № 226 

Ароматичен, свеж, воден 

Връх: лимон, лимет, мандарина, бергамот 

Сърце: кориандър, водни ноти, фрезия, циклама  

База: кедър, пачули, дъбов мъх, мускус 

 

Парфюмна вода № 227 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: мента, лавандула, бергамот 

Сърце: канела, кимион, портокалов цвят  

База: ванилия, тонка, сантал, кедър 
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Парфюмна вода № 228 

Ароматичен, билков 

Връх: зелена ябълка, мента, лавандула, грейпфрут 

Сърце: карамфил, салвия, индрише  

База: борови иглички, ветивер, пачули, дъбов мъх 

 

Парфюмна вода № 229 

Ориенталски, дървесен  

Връх: лимон, кафе 

Сърце: кардамон, лавандула  

База: китайски кедър, пачули, опопонакс, амбра 

 

Парфюмна вода № 230 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: бергамот, лимон, мандарина, портокалов цвят 

Сърце: момина сълза, гераниум, роза, жасмин 

База: кедър, тонка, амбра, бензое 

 

Парфюмна вода № 231 

Дървесен, подправъчен 

Връх: индийско орехче, акорд на джин, кардамон 

Сърце: тагетис, циклама, какаово дърво 

База: пачули, амбра 
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Парфюмна вода № 232 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: бергамот, мандарина, копър, кардамон 

Сърце: лавандула 

База: пачули, амбра, мускус 

 

Парфюмна вода № 233 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: бергамот, босилек, виолетка 

Сърце: карамфил, розов пипер, канела, кардамон, индийско орехче 

База: сантал, ветивер, мускус 

 

Парфюмна вода № 234 

Ориенталски, дървесен 

Връх: грейпфрут, галбанум, бергамот, босилек 

Сърце: индийски жасмин, хвойна, хелиотропа, бор 

База: кедър, пачули, сантал, бензое 

 

Парфюмна вода № 235 

Ароматичен, свеж  

Връх: грейпфрут, пъпеш, вербена, босилек 

Сърце: какис, виолетка, лавандула 

База: гваяк, кедър, пачули, мускус 
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Парфюмна вода № 236 

Ориенталски, дървесен 

Връх:бергамот, лавандула, кориандър, мента 

Сърце: пачули, атласки кедър 

База: кафе, стиракс, тонка, мускус 

 

Парфюмна вода № 237 

Ароматичен, свеж, дървесен 

Връх: круша, лимон, босилек 

Сърце: розмарин, кипарис, джинджифил 

База: мускус, дървесни ноти 

 

Парфюмна вода № 238 

Дървесен, ароматичен  

Връх: заскрежен метал, кардамон, роза  

Сърце: чай, виолетка, зелена нота 

База: кожа, лишей, дървесна нота, амбра 

 

Парфюмна вода № 239 

Ароматичен, свеж 

Връх: лимон, лавандула, пелин, босилек 

Сърце: кориандър, мащерка, виолетка, роза 

База: кожени ноти, кедър, сантал, дъбов мъх 
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Парфюмна вода № 240 

Дървесен, подправъчен 

Връх: джинджифил, кардамон 

Сърце: тютюн, хвойна 

База: тиково дърво, кедър, сантал, мускус 

 

Парфюмна вода № 241 

Ароматичен 

Връх: розмарин, салвия, розово дърво 

Сърце: лавандула, гераниум, тонка 

База: дървесен мъх, мед, мускус, амбра 

 

Парфюмна вода № 242 

Ароматичен 

Връх: лимон, пелин, хвойна, босилек 

Сърце: салвия, мед, роза, жасмин 

База: пачули, тютюн, канела, кедър, кожени ноти 

 

Парфюмна вода № 243 

Ароматичен, билков 

Връх: дафинов лист, пелин, кориандър, бергамот 

Сърце: карамфил, канела, гераний, жасмин 

База: ветивер, пачули, амбра, мускус 
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Парфюмна вода № 244 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: розмарин, птигрен, лавандула, нероли  

Сърце: галбанум, салвия, гераниум, жасмин 

База: кедър, сантал, дъбов мъх, амбра 

 

Парфюмна вода № 245 

Дървесен, ароматичен 

Връх: черен пипер, джинджифил, судачи  

Сърце: босилек, кедър, салвия 

База: пачули, секвоя, кожа, амбра 

 

Парфюмна вода № 246 

Ароматичен, свеж 

Връх: мандарина, птигрен, портокал  

Сърце: сантолин, посидония, морски ноти 

База: амбра, дървесни ноти 

 

Парфюмна вода № 247 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх:птигрен, лавандула, грейпфрут 

Сърце: кедър, ветивер 

База: амбра, мускус 
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Парфюмна вода № 248  

Ориенталски, ароматичен 

Връх: джинджифил, мандарина, лимонова трева 

Сърце: гераниум, кедър, розмарин 

База: амбра, мускус, дъбов мъх, бензое  

 

Парфюмна вода № 249  

Дървесен, ароматичен 

Връх: киви, мандарина, портокал 

Сърце: елеми, салвия, иглички от кедър 

База: гваяково дърво, мускус, дъбов мъх  

 

Парфюмна вода № 250  

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: бергамот, мандарина, лимон, ябълка 

Сърце: циклама, ирис, роза, жасмин 

База: кедър, сантал, тонка, мускус  

 

Парфюмна вода № 251  

Ориенталски,ароматичен 

Връх: лимон, бергамот, лавандула 

Сърце: кимион, ориенталски сладки ноти, анасон 

База: гваякова дървесина, тонка зърна, амбра  
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Парфюмна вода № 252 

Ориенталски, подправъчен 

Връх: бергамот, мандарина, пипер, кардамон 

Сърце: лавандула, кориандър, канела, индийско орехче 

База: агар, ветивер, тонка, амбра и мускус 

 

Парфюмна вода № 253 

Ориенталски, ароматичен 

Връх: грейпфрут, розмарин, мащерка 

Сърце: кориандър, подправки, хелиотроп 

База: тонка зърна, ветивер, мускус  

 

Парфюмна вода № 254 

Ароматичен, свеж 

Връх: бергамот, мандарина, грейпфрут, хвойна 

Сърце: розмарин, пипер, розово дърво 

База: мускус, дървесни ноти, тамян, дъбов мъх 

 

Парфюмна вода № 255 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: бергамот, лавандула 

Сърце: гардения, джинджифил, черен пипер 

База: сантал, ветивер, тамян, мускус  
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Парфюмна вода № 256 

Дървесен, цветист, мускусен 

Връх: ирис, салвия, лавандула, бергамот 

Сърце: ирис, какао, амбра 

База: ветивер, пачули, кожени ноти 

 

Парфюмна вода № 257 

Ароматичен, билков 

Връх: лавандула, анасон, копър, босилек 

Сърце: пачули, кардамон, ветивер, сантал 

База: амбра, дъбов мъх, мускус, кожа 

 

Парфюмна вода № 258 

Дървесен, подправъчен 

Връх: лавандула, кипарис 

Сърце: санталово дърво, кедър, тамян 

База: пачули, сантал, мускус 

 

Парфюмна вода № 259 

Ароматичен, цитрусов 

Връх: лимон, петигрен, розмарин, босилек 

Сърце: жасмин, роза, карамфил, ирис 

База: дъбов мъх, ветивер, мускус 
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Парфюмна вода № 260 

Дървесен, подправъчен 

Връх: грейпфрут, лимон, горчив портокал, джинджифил 

Сърце: зелен чай, перила, мате, розов пипер 

База: кедър, карамфил, индийско орехче, гваяк 

 

Парфюмна вода № 261 

Ориенталски, дървесен 

Връх: мандарина, горчив портокал, мента 

Сърце: пачули, карамфил, кимион 

База: сантал, бор, листа от пачули, тютюн 

 

Парфюмна вода № 262 

Дървесен, подправъчен 

Връх: мандарина, алдехиди, портокал, водна нота 

Сърце: нероли, черен пипер, атласки кедър 

База: ветивер, тонка, мускус, амбра 

 

Парфюмна вода № 263 

Ориенталски, дървесен 

Връх: грейпфрут, кориандър, босилек 

Сърце: кардамон, джинджифил, портокалов цвят 

База: кедър, амбра, тютюн 
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Парфюмна вода № 264 

Дървесен, ароматичен 

Връх: бергамот, лавандула, виолетка 

Сърце: салвия, пелин, ветивер 

База: син кедър, смирна, кожа 

 

 

 

 

 


