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PerfmePerfmePerfme
Izgalmas  
illatvilágok

Az illatok felejthetetlenné teszik a 
pillanatokat. Elvarázsolnak és 
elcsábítanak, majd játékos 
vonzerejükkel és vad szenvedélyükkel 
magukba bolondítanak. Ragyogást 
kölcsönző sztárillatok, dizájnillatok vagy 
időtlen klasszikusok – az LR parfümjei 
sokoldalúságukkal lebilincselnek.

Az LR Health & Beauty a parfümjeiről 
vált híressé világszerte, így számos 
nemzetközi sztár megbízik a 
szakértelmünkben, ha a saját 
illatkompozíciójukról van szó. 

Minőségi összetevők, egyedülálló 
karakterek, magas parfümolaj tartalom 
és tartós illatok – ezek az LR parfümök 
jellemzői, melyek kizárólag neves 
illatházakkal együttműködve 
valósíthatók meg.
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PerfmePerfme
könnyed    intenzív könnyed    intenzív 

könnyed    intenzív könnyed    intenzív 

Virágos illatok, amelyeket egy vagy több virág 

(jázmin, rózsa, írisz stb.) kombinációja határoz 

meg, gyakran cseppnyi zöld illatjeggyel (fű, levél) 

keverve, amelyek természetes frissességet 

kölcsönöznek az illatnak.

Alkalom: bármilyen alkalomra, az év bármely 

szakában

Típus: rendkívül nőies, romantikus, stílusos, 

elegáns

VIRÁGOS – ZÖLD – ELEGÁNS

Gyümölcsös illatok, szilva, őszibarack, feketeribizli 

vagy alma, virágos illatjegyekkel kombinálva.

Alkalom: bármilyen alkalomra, napközbeni vagy 

akár esti viselet, tavasszal és nyáron

Típus: életvidám, spontán, egyszerű, mégis érzéki

VIRÁGOS – GYÜMÖLCSÖS – 
ÉRZÉKI

Keleties, intenzív illatok, vanília, egzotikus 

fűszerek, pacsuli és fás illatok kombinációjával, 

virágos jegyekkel gazdagítva.

Alkalom: inkább esti programhoz, a téli 

időszakban vagy ünnepélyes alkalmakra

Típus: érzéki, kifejező, extravagáns, csábító

Könnyed, virágos illatok friss, gyümölcsös 

jegyekkel (pl. citrusgyümölcsök, dinnye, vagy licsi 

illatával), amelyeket fás, mohás illatokkal és 

pacsulival kevertünk.

Alkalom: élénkítő illatok napközbeni, különösen 

nyári viseletre

Típus: lendületes, magabiztos, természetes, 

inspiráló

KELETIES – PÚDERES –  
CSÁBÍTÓFRISS – VIRÁGOS – INSPIRÁLÓ

1. AZ ILLATCSALÁD MEGHATÁROZÁSA

A SztárBoxban a női és férfi illatokat 4-4 nagy illatcsaládba soroltuk, A-tól D-ig. Egy-egy illatcsaládban az 

illatok intenzitásuk szerint tovább rendeződnek. Válogass az illatcsaládok között alkalom, típus, hangulat 

és saját ízlésed alapján.

Áttekintés:   Női illatok Ê5. oldal  

Férfi illatok Ê21. oldal

2. AZ ILLATOK KIVÁLASZTÁSA ÉS KIPRÓBÁLÁSA

Az illatokat először fújjuk papírcsíkra, így teszteljük őket.

Ha megtaláltad a neked tetszőt, akkor érdemes a bőrre fújni 

és hosszabb viselet alapján dönteni.

3. A DÖNTÉS

Hagyj magadnak időt a döntésre, hiszen az illat csak a bőrrel 

való érintkezés után pár perccel bontakozik ki igazán, és 

illékonyságától függően módosul.

Hogyan találd meg a saját illatod?

Exkluzív illatélmények – az LR-től

FÉRFI 
ILLATOK  

21. OLDAL

Válaszd ki a Te illatodat

PARFÜM – A LÁTHATATLAN VONZERŐ

A parfüm az egyéni ízlés és stílus kifejezője.  
Olykor szerelem első látásra, olykor idővel kialakuló 
szenvedély. A megfelelő választásnál nagy szerepet 
játszik az aktuális alkalom, a hangulat, a nap- és az 
évszak. 
A varázsszó tehát: tesztelés! Ne ess azonban túlzásba 
– maximum négy illatot szagolj meg egymást követően, 
majd tarts egy kis szünetet!
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presented by  
Emma Heming-Willis

virágos · gyümölcsös · csábítótengeri · virágos · inspiráló

A romantikus pillanatok érzéki 
ragyogása

A mágikus tisztaság ragyogó 
pillanatai

ESSENCE OF ROSEESSENCE OF MARINE

Lightning Eau de parfum 
Essence of rose
50 ml    30330-2   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Lightning Eau de parfum 
Essence of marine
50 ml    30330-1   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

keleties · púderes · csábító

A határtalan életenergia ragyogó 
pillanatai

ESSENCE OF AMBER 

Lightning Eau de parfum 
Essence of amber
50 ml    30330-3   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Lightning illatszett 
Essence of marine Eau de parfum · 50 ml  10.290,– 
Essence of rose Eau de parfum · 50 ml  10.290,–
Essence of amber Eau de parfum · 50 ml 10.290,–

Egyenként összesen 30.870,–

Szettben csak 26.490,–

30334   84p

SZETT ENGEDMÉNY

Az értékes kristályok a „Crystals from Swarovski®“ 

pecséttel minősítettek. Csak ez a jelzés garantálja a 

Swarovski® kristályok valódiságát.

A nyomkövetési szám segítségével akár a kristályok 

valódiságát is ellenőrizheted.

Lightning Kollekció 
Az élet esszenciája  
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MEU by Cristina Ferreira
Eau de parfum

50 ml    30120   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Lovingly by Bruce Willis
Eau de parfum 
50 ml   3630   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

„Az illatot az Emma iránti szerelmem inspirálta“

Bruce Willis
szerelmének
tanújele

Egészen személyes történet 

inspirálta a világsztárt, hogy 

feleségének, Emma Heming-

Willisnek illatot ajándékozzon. 

Szeretetének jeleként jött létre a 

Lovingly – az illat, amely olyan 

szenvedélyes, akárcsak ez a 

páratlan szerelmi vallomás.

A csokornyi fehér virág és a friss 

citrusgyümölcsök fuvallata, bájjal és 

életörömmel teli, érzéki aurával vesz 

körül. A szantálfa és a pézsma 

pedig melegséget és romantikát 

kölcsönöz ennek a feledhetetlen 

kreációnak. Ez az igaz szerelem!

Bemutatja: Emma Heming-Willis

Cristina Ferreira Portugáliában már régóta a legnagyobb 

televíziós szupersztár. Előadóművészként napi szinten 

kápráztatja el rajongóit a maga szimpatikus és 

természetes módján. Rajongóinak személyes 

ajándékként pedig élete első parfümjét, a „MEU“-t adja, 

ami annyit jelent, hogy „enyém“. Cristina első illata 

tükrözi sokoldalú személyiségét: egy varázslatos illatot 

teremtett a bergamott, a rózsa és a vanília jegyeiből. 

Tiszta eleganciát, bájos nőiességet, változatosságot, 

hitelességet és kedvességet sugároz.

Természetesen 
ellenállhatatlan:
Cristina Ferreira
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Guido Maria Kretschmer illatszett 
Eau de parfum hölgyeknek · 50 ml 10.290,–
Eau de parfum uraknak · 50 ml 10.290,–

Egyenként összesen 20.580,–

Szettben csak 18.990,–

30230   63p

Guido Maria Kretschmer
Eau de parfum 
hölgyeknek
50 ml    30200   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Nemes, részletgazdag 

csomagolás: stí lusos 

dizájner doboz elegáns 

szaténnal és a 

divattervező személyes 

idézetével.

„Haute parfum“  
      nőknek 
  Guido Maria 
Kretschmertől
Nemzetközi divattervezőként Guido Maria 

Kretschmer évek óta nagy hatással van a 

trendekre. Folyamatosan alakítja és 

formálja a divatvilágot. A tökéletes 

megjelenéshez egy igazán egyedülálló 

illat is dukál, ezért kifejlesztett egy 

illatkollekciót férfiaknak és nőknek. 

Hasonlóan a ruha kollekcióihoz, az 

illatokba is belecsempészte egyediségét: 

stílusos eleganciáját és szeretetét. 

A női illat egy összetéveszthetetlen 

kompozíció. 

A gyengéd csábítás és az időtlen pompa 

találkozása – a fejjegyektől egészen az 

alapjegyekig. A mandarin, rózsa és vanília 

illatcsokor parázsló csábítást kölcsönöz a 

parfümnek.

A Guido Maria Kretschmer férfi illatot 

a 25. oldalon találod.

„Meg kell szeretnünk az 
embereket ahhoz, hogy 
együtt tudjunk érezni 
velük és divatot tudjunk
teremteni nekik. Ugyanez 
a helyzet egy jó parfüm 
kifejlesztésénél is. Nem 
elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy 
érintsen.”
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 „The sun is the most  
beautiful light of the world.  

Let your light shine!“ 

 2013

Karolina Kurkova
Eau de parfum

50 ml   3660   40p   

10.290,– 
(20.580 Ft/100 ml)

Karolina by Karolina Kurkova
Eau de parfum

50 ml    30100   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

díjra jelölve

Önfeledt könnyedség,
        magával ragadó energia

Hagyd magad elcsábítani a 

jázmin, a tubarózsa és a meleg 

vanília jegyeitől. Egy csepp édes 

méz elandalítja az érzékeket. 

Csillogás és báj kísérik ezt az 

illatot, amely a nemzetközi 

kifutók világát idézi. Egyedülálló, 

eleven kompozíció, amellyel 

Karolina a szülőhazája, 

Csehország előtt tiszteleg.

      Egy
szupermodell
mágikus bája

Karolina Kurkova második illata 

sokoldalú személyiségének jegyeit 

tükrözi. Ahogy a napsugarak 

körbetáncolják Karolinát, úgy 

burkolja be viselőjét a pillekönnyű, 

életigenlő, impulzív illat. Friss 

zöldek, rózsabors, rózsa és ibolya 

találkozása a lágy vaníliával és 

szantállal. Az eredmény: 

leheletfinom, virágos parfüm, 

amely olyan inspiráló akár a nap 

első sugara a hajnali horizonton.
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Harem
Eau de parfum 
50 ml   3400   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Ellenállhatatlanul
keleties
A kelet fényűző bája. A Harem a friss mandarin és 

az ínycsiklandóan édes csokoládé-karamell 

elragadó kompozíciója. A mesébe illő kreációt igéző 

jázmin és erőteljes pacsuli teszi teljessé. 

Csábító klasszikus az érzéki pillanatokhoz. 

Sensual Grace
Eau de parfum

50 ml    30150   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Beautyqueen
Eau de parfum 
50 ml   30134   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Tele bájjal és 
érzékiséggel

A Te világod, 
a Te kifutód

A modern nőiesség értelmezése – 

elegancia, finom kényelem, titkozatos 

érzékiség. A Sensual Grace egy lenyűgöző 

illat a rózsa, a vanília, az ámbra és az 

értékes édes aromák keveréke. Egy 

varázslatos illat, ami bujaságot és nőies 

aurát kölcsönöz viselője számára.

A világ a lábaid előtt hever. Üvegcsébe 

zárt siker és csillogás a szépségkirálynők 

üdeségével. Gyümölcsös-friss mandarin, 

romantikus rózsa, igéző jázmin és pézsma 

keveréke.

Klasszikus
kísértés

Femme Noblesse
Eau de parfum
50 ml   30372   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Az elegáns és púderes illat klasszikus, időtlen 

megjelenést kölcsönöz. Egyedülálló illatkompozí-

ció narancsvirággal, ylang-ylanggal, vaníliával és 

értékes tonkababbal. Izgalmas, magával ragadó 

parfüm stílusos nőknek.
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Brilliant Look 
Eau de parfum

50 ml    30095   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Pseudonym
Eau de parfum 
50 ml   3407   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

TOP 
TERMÉK

Rockin‘ Romance
Eau de parfum 
50 ml   3250   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Inspirálóan 
friss
Szenvedélyessége minden ajtót megnyit. Az 

illat friss, szokatlan zamatával csábít el 

bennünket. Az egyedülálló illatkreáció üde 

citrusos jellegével, romantikus rózsás, 

varázslatos ylang-ylang és meleg cédrusfa 

jegyeivel egyszerre áraszt energikus és buja 

atmoszférát. Sokoldalú illatrobbanás, akár a 

kalandos élet.

Heart & Soul
Eau de parfum 
50 ml   3650   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Lélegzetelállítóan 
gyümölcsös
A Heart & Soul az öntudatos nőiesség 

szimbóluma. Inspiráló és szenvedélyes. 

Az érzéki gyümölcsös illatvarázs fekete 

ribizli, vörös szilva, rózsa és vanília 

keverékével rendkívüli kisugárzást 

kölcsönöz, mely megerősíti a nők 

különleges kisugárzását.

Vérpezsdítő, nőies, izgalmas.

Egyszerűen
ragyogó
Pimasz, inspiráló, természetes, romantikus – 

a gyümölcsös bergamott, a narancsvirág, a 

jázmin és a csábító pacsuli robbanékony 

illatkombinációja megragadja a modern, 

nőies életérzést és felejthetetlenül izgalmas 

megjelenéssé varázsolja.

A bájos visszafogottság magabiztos 

érzékiségre vált. A Pseudonym varázsa a 

barack, áttetsző tavirózsa, csábító ibolya 

és szantálfa titokzatos, nőies illat-

kompozíciójában rejlik.

Könnyed,  
mégis érzéki
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SANTORINIHAWAII

ANTIGUA

MARBELLA

VALENCIALOS ANGELES

 19

EAU DE 
PARFUM  

EGYENKÉNT CSAK

4.490,–

18 

01 LR Classics   
HAWAII
A legutóbbi csodás nyári flört 
emléke. Egzotikus illatkombináció 
fahéjból, kerti vaníliavirágból, 
tonkababból és vaníliából.

Eau de Parfum
3295-106 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

Illatutazás 
klasszikusokkal!

03 LR Classics   
ANTIGUA
Mint egy szenvedélyes 
csók a fehér homokos 
strandon. Virágszimfónia 
rózsából, íriszből, ibolyából 
és jázminból.

Eau de Parfum 
3295-123 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)

05 LR Classics   
VALENCIA
La Dolce Vita! Mediterrán szellő a 
bőrödön. Citrusfélékkel, virágos 
jegyekkel és csábító pézsmával 
inspirál.

Eau de Parfum
3295-126 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml) 

02 LR Classics  
SANTORINI
Olyan, mint egy napfelkelte, 
amely minden érzékedet 
lebilincseli. A frézia, a jázmin 
és pézsma varázslata.

Eau de Parfum
3295-120 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

04 LR Classics  
MARBELLA
Ellenállhatatlan kísértés és tiszta 
luxus. Narancs, rózsa, jázmin 
adnak légyottot az értékes 
pacsulinak.

 

Eau de Parfum 
3295-124 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

06 LR Classics  
LOS ANGELES
Elbűvölő, lüktető, élettel teli. 
Élénkítő illat és pezsgő koktél a 
fekete ribizli, a gyöngyvirág, a 
vanília és a rózsaszín bors 
keveréke.

Eau de Parfum
3295-127 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml) 

Üdvözlünk az illatok paradicsomában!  

Az exkluzív LR Classics illatok a világ legszebb 

pontjaira csábítanak. Vásárlás Marbellán, reggeli a 

hírességek sétányán Los Angelesben, vagy hétvégi 

szörfözés Hawaii-on? Váltogasd az illatokat 

évszak, hangulat vagy alkalom szerint! Inspirálódj 

és élj meg minden nap egy izgalmas illatutazást!
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könnyed    intenzívkönnyed    intenzív

könnyed    intenzívkönnyed    intenzív

Nemes fás illatok kombinációja erőteljes, 

gazdag illatokkal, mint a vetiverfű és a pacsuli. 

Zöld és citrusos illatok lazítják, frissítik az illat 

összképét.   

Alkalom: mindennapos viseletre, ünnepi 

alkalmakra is

Típus: férfias, kifejező, stílusos, elegáns

FÁS – ZÖLD – ELEGÁNS

Fűszeres, gyógyfüves illatok (kardamom, 

rozmaring, levendula stb.), a férfias hatásért. 

Zöld, citrusos zamat kerekíti ki az illatokat.

Alkalom: bármilyen alkalomra, hétköznapi 

viseletként

Típus: magabiztos, aktív, karizmatikus

AROMÁS – ZÖLD – 
KARIZMATIKUS

Keleties illatjegyek (vanília, egzotikus fűszerek, 

fás illatok vagy ámbra) aromás, citromos 

jegyekkel dúsítva.

Alkalom: inkább estére, partikra, téli viseletre

Típus: kozmopolita, izgalmas, extravagáns, 

sármos

Élénkítő, dinamikát sugárzó citrusos, tengeri 

illatok.

Alkalom: hétköznapokra, informális alkalmakra, 

nyáron, sportoláshoz

Típus: aktív, laza, modern, természetes, sportos

KELETIES – FŰSZERES – 
SÁRMOS

FRISS – TENGERI – 
SPORTOS

Alapillat

Szívillat

Sziporkázó illatok

Válaszd ki a Te illatodat

Fejillat

AMIT MINDIG SZERETTÉL VOLNA TUDNI A PARFÜMÖKRŐL:
Mi a fej-, szív- és alapillat?

A fejillat az első illathullám, amely megcsapja az orrod, amikor  

magadra fújod a parfümöd. A szívillat akkor bomlik ki, amikor  

a fejillat elillant.  

Ez a parfüm központi ereje. Az alapillat benne lebeg a fej- és a 

szívillatban is, de az egyetlen, amelyik még hosszú órákig érződik.

Hogyan tároljam a parfümömet?

A parfümöt mindig hűvös, száraz helyen jó tartani, az eredeti csomagolásában. Erős napfény vagy 

hő megváltoztathatja a színét, illatának intenzitását és csökkenti az eltarthatóságát is.

Hogyan tegyem fel az illatot?

Azok a testrészek ideálisak, ahol intenzívebb a vérellátás. Ott melegebb a bőrfelület és így a parfüm 

is jobban párolog. Ilyenek a nyak, a dekoltázs, a csukló belső oldala vagy a térd- és könyökhajlat, 

illetve a tarkótájék. Tegyünk egy cseppet a fül mögé is!
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Bruce Willis
Personal Edition
Eau de parfum
50 ml   2950   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Bruce Willis 
Eau de parfum
50 ml   3505   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

Leheletnyi
halhatatlanság
A ravasz fickók örökké élnek – akárcsak 

Bruce Willis. Nagyvonalú, férfias és 

fékezhetetlen. Az akcióhős illata: 

erőteljes szantálfa és fűszeres, borsos 

illat keveredik nyugalmat árasztó 

vetiverrel és energiadús grépfrúttal.

Citrusgyümölcsök és fekete bors gondoskodnak az üde 

élményről, az aromás jegyek egy leheletnyi dohánnyal 

megbolondítva félreismerhetetlenül férfias eleganciát 

sugároznak. Az erőteljes alapjegyek a valódi bőr illatával 

és az értékes oud fa aromájával keveredve egyedi 

illatélményt nyújtanak, amely Bruce Willis, a 

magánember kisugárzását idézi.

Absolutely 
  private

díjra jelölve
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Guido Maria Kretschmer illatszett 
Eau de parfum hölgyeknek · 50 ml  10.290,–
Eau de parfum uraknak · 50 ml   10.290,–

Egyenként összesen 20.580,–

Szettben csak 18.990,–

30230   63p

A Guido Maria Kretschmer női illatot 

a 9. oldalon találod.

SZETT ENGEDMÉNY

Nemes, részletgazdag 

csomagolás: stí lusos 

dizájner doboz elegáns 

szaténnal és a 

divattervező személyes 

idézetével.

Guido Maria Kretschmer
Eau de parfum uraknak
50 ml   30220   40p

10.290,–
(20.580 Ft/100 ml)

„Haute parfum“  
  férfiaknak 
  Guido Maria 
Kretschmertől
Épp úgy, mint a női illat, a férfi 

parfüm is a divattarvező 

aláírásával jelzett: elegáns, 

értékes, időtlen és autentikus. 

Egyedülálló és rafinált 

illatkompozíció. A bergamott, a 

bors és a bőr férfias, friss-aromás 

akkordjai ellenállhatatlan 

kisugárzást kölcsönöznek az illat 

viselőjének. Újra és újra 

kibontakoznak a bőrön a nemes, 

fűszeres és friss esszenciák. 

„Nem elég, hogy elkápráztat, 
meg is kell, hogy érintsen.“
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Jungle Man
Eau de parfum 
50 ml   3430   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Racing
Eau de parfum 
50 ml   30027   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Just Sport
Eau de parfum 
50 ml   30000   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

TOP 
TERMÉK

Jungle Man – egy valódi ikon
Történelmet írtunk, amikor kitaláltuk. Egy 

illat, amelynek eszében sincs elrejtőzni, 

mégis titokzatos marad. Egy aura, amely 

mindenkit feldob. Az ember 

legszívesebben megtapsolná, de tudja, 

nem közönségre vágyik. Sokkal inkább 

hasonlít kalandot kereső hőshöz. 

A szabadság vezeti, megszelídíthetetlen. 

A férfiak a kalandvágyuk miatt kedvelik, 

a nők... nos, nekik sosem elég belőle.

LR Parfümök –
stílusos kreációk
Erőteljes, rabul ejtő illatok. Lóerők nélkül 

nincs adrenalin. Kockázat nélkül nincs 

izgalom. Mit jelent a stílus? Egyéni 

karaktert, sajátos elképzeléseket. 

Illataink ennek jegyében készülnek. Ezek 

teszik jó útitárssá, kfinomult ízlésű 

barátainkká őket. Nyugodtan rájuk 

bízhatod magad!

A kaland
szabadsága

Vad és független élet! Minden nap 

egy új kaland. A Jungle Man 

levendula, zöld menta és különleges 

tonkabab egyvelegével bódít el 

mindenkit. 

Adrenalin
bomba

Vigyázz, 
kész... 
rajt!

Felrázó, dinamikus illat 

azoknak a férfiaknak, akik 

szeretik a kihívásokat, és 

mindig újrade finiálják a 

sikert! Az illat hetyke 

naranc csal, kardamom 

illatával, csábító jázminnal 

és erőteljes cédrusfa 

aromájával győz meg 

bennünket.

Sportosság, elegancia és 

férfiasság tökéletes elegye. 

Friss citrus gyümölcsök, 

gyömbér és fűszeres 

kardamom lendületes 

aromája keveredik érzéki 

elegáns fás és pézsmás 

jegyekkel – laza életstílust 

sugároz!
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Metropolitan Man
Eau de parfum

50 ml    30190   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Terminator
Eau de parfum
50 ml   3414   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Ocean‘Sky
Eau de parfum 
50 ml   1580   28p

7.290,–
(14.580 Ft/100 ml)

Világi férfiaknak
Mindig megelőzi 
a korát

Az óceán
hősei

New York, London, Párizs, Milánó, Tokió – a világi férfi 

mindenhol otthon érzi magát. Az ő parfümje: elegáns, alkalmi, 

érzéki és vagány. A citrusos bergamott, a csokoládé, a 

paprika és a vetiver olaj keveréke.

Markáns, titokzatos, megalkuvás nélküli. 

Különösen férfias parfüm, klasszikus és 

időtlen jegyekkel. Lényegretörő illat citrusos 

bergamottal, friss citrommal és karizmatikus 

ámbrával.

Fölénk tornyosulnak a hullámok, emelkedik az 

adrenalin. Tekintetünk átfogja az egész partot. 

Mandarin, dinnye, eukaliptusz és pacsuli keveréke 

idézi fel bennünk a tenger frissességét. 

Merülj el a könnyedség és lazaság világában! Egy 

leheletnyi nyár egész évben.
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EAU DE 
PARFUM 

EGYENKÉNT CSAK

4.490,–

01 LR Classics   
SINGAPORE
Sármos és titokzatos. 
Kontrasztos és mindig tele 
meglepetésekkel. Keleti-
fűszeres illatjegyek 
kapcsolódnak össze 
cédrusfával és vaníliával.

Eau de Parfum
3295-151 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

02 LR Classics   
MONACO
A metropoliszok luxusával és 
exkluzivitásával bűvöl el. 
Fűszeres gyömbér, frissítő 
narancsvirág, dús ámbra és 
válogatott dohánylevelek 
elegyével csábít.

Eau de Parfum
3295-159 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)    

03 LR Classics   
STOCKHOLM
Skandinávia divatvárosa: dizájn, 
divat, lüktető partik. Könnyed, fás 
illat cédrusfából, ámbrából és 
bergamottból.

Eau de Parfum
3295-160 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

04 LR Classics  
NIAGARA
Hatalmas vízesések, a 
természet elemi ereje. Az illat 
is ilyen: tengeri jegyek, 
levendula és cédrusfa 
keveredése önt erőt beléd.

Eau de Parfum
3295-161 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

05 LR Classics   
BOSTON
Azoknak, akik habzsolják az 
életet. Változatos és multikulti. 
Friss, gyümölcsös 
illatkombináció: almával, 
naranccsal, ámbrával és 
cédrussal.

Eau de Parfum 
3295-162 | 50 ml   16p

4.490,–
(8.980 Ft/100 ml)   

       LR Classics –  
 városnézés vagy 
világkörüli út?

Kalandvágyó típus vagy, aki szereti a 

nagyvárosokat? Akkor jó helyen jársz. Városnézés 

a divatos Stockholmban, üzleti megbeszélés az 

egzotikus Szingapúrban vagy hálózatépítés az 

exkluzív Monacóban? Az LR Classics illatokkal 

kedved szerint igazi álomutazásra indulhatsz. 

A modern parfümök a világ távoli országaiba is 

elkalauzolnak.


