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№ Име на парфюм 
(дизайнер)

Ароматна 
група

Основни
 акорди

Преобладаващи 
парфюмни нотки Основни нотки

1 Tabacco Vanille
(Tom Ford)

Ориен-
талски

Сладък, 
подправки

Връхни нотки: подправки, тютюн
Сърдечни нотки: ванилия, тонка, какао, тютюн
Базисни нотки: дървесни нотки, сушени плодове

2 Mukhallat
(Montale)

Ориен-
талски Ванилия

Връхни нотки: перуански балсам
Сърдечни нотки: сладки бадеми, ягоди
Базисни нотки: мускус, ванилия

3 Sее
(Chloe) Пудра Флорален, 

мускус

Връхни нотки: бергамот, ябълков цвят
Сърдечни нотки: жасмин, иланг-иланг
Базисни нотки: мускус, сандалово дърво, ванилия

4 Tresor Midnight 
Rose (Lancome) Сладки Плодов, 

подправки

Връхни нотки: роза, малина
Сърдечни нотки: жасмин, божур, розов пипер 
Базисни нотки: мускус, ванилия

 

5
Black Opium
(Yves Saint 

Laurent)
Сладки

Ориен-
талски, 

кафе

Връхни нотки: круша, цвят портокал, розов пипер
Сърдечни нотки: кафе, жасмин
Базисни нотки: кедър, ванилия, пачули

6 Olympea       
(Paco Rabanne) Сладки Жасмин

Връхни нотки: джинджифил, жасмин, мандарина 
Сърдечни нотки: ванилия, сол 
Базисни нотки: сандал, кашмир дърво, кехлибар

7 Bamboo
(Gucci) Цитруси Жасмин

Връхни нотки: бергамот Сърдечни нотки: иланг-
иланг, лилия, портокалови цветчета 
Базисни нотки: кехлибар, сандал, ванилия

8 Poison Girl
(Christian Dior) Цитруси Флорален

Връхни нотки: горчив портокал
Сърдечни нотки: рози грасе, алени рози
Базисни нотки: бадеми, сандал, ванилия, тонка

9 White Patchouli
(Tom Ford)

Ориен-
талски Дървесен

Връхни нотки: бергамот, божур, кориандър, бели 
цветя Сърдечни нотки: жасмин, роза 
Базисни нотки: дървесни нотки, пачули, тамян 

10 Rose darabie
(Armani prive)

Ориен-
талски

Роза, 
дървесен

Връхни нотки: пачули
Сърдечни нотки: роза дамасцена, ванилия
Базисни нотки: екзотични дървесни нотки

11 Chocolate greedy 
(Montale)

Ориен-
талски

Кафе,   
какао

Връхни нотки: горчив портокал
Сърдечни нотки: сушени плодове, зърна тонка
Базисни нотки: кафе, какао, ванилия

12 Black Afgano 
(Nasomatto)

Ориен-
талски

Хашиш, 
кафе

Връхни нотки: зелени нотки, канабис
Сърдечни нотки: смола, тютюн, дървесни тонове 
Базисни нотки: тамян, агарово дърво

13 NY Patchouli 
(Bond No 9) Пачули Флорален

Връхни нотки: личи, бергамот, роза
Сърдечни нотки: люляк, пачули, крем
Базисни нотки: кедър, мускус, кехлибар, сандал
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14 BOMBSHELL 
(Victoria Secret) Плодов Сладък, 

маракуя

Връхни нотки: ягода, маракуя, ананас, мандаринa
Сърдечни нотки: момина сълза, орхидея, жасмин, 
божур Базисни нотки: дърво, мъх, мускус

15 Paradiso 
(Roberto Cavally) Цитруси Жасмин, 

свеж

Връхни нотки: круша
Сърдечни нотки: роза, орхидея
Базисни нотки: лавър, кипарис, бор

16 Modern Muse
(Estee Lauder) Пачули Сладък, 

плодов

Връхни нотки: мандарина
Сърдечни нотки: тубероза, орлови нокти, жасмин 
Базисни нотки: пачули, ванилия, мускус, кехлибар

17 Lа Nuit Tresor
(Lancome) Цитруси Плодов, 

круша

Връхни нотки: лимон, мандарина, бергамот
Сърдечни нотки: жасмин, тагетис, бяла роза 
Базисни нотки: шоколад, личи, тамян, пачули

18 Good Girl
(Carolina Herrera) Сладки

Флорален, 
ориен-
талски

Връхни нотки: кафе, бадеми
Сърдечни нотки: тубероза, жасмин самбак
Базисни нотки: какао, тонка

19 La Panthère           
(Cartier) Плодов Сладък, 

бели цветя

Връхни нотки: ягода, анасон, ревен, бергамот, 
сушени плодове Сърдечни нотки: портокалов 
цвят, роза, иланг-иланг, круша, гардения Базисни 
нотки: кожа, мъх, мускус, пачули

20 Mon Guerlain 
(Guerlain) Ванилия Свежи 

подправки

Връхни нотки: лавандула, бергамот
Сърдечни нотки: жасмин, ирис 
Базисни нотки: ванилия, сандал, кумарин

21
The Scent 

For Her
(Hugo Boss)

Плодов Флорален, 
сладък

Връхни нотки: мед, праскова, розов пипер, зелена 
мандарина Сърдечни нотки: османтус, фрезия, 
портокалов цвят Базисни нотки: какао

22 Narcotic Venus
(Nasomatto)

Бели 
цветя

Топъл, 
пикантен

Връхни нотки: крем, подправки
Сърдечни нотки: жасмин, тубероза 
Базисни нотки: мускус, ванилия

23 Gucci Bloom
(Gucci)

Бели 
цветя Дървесен

Връхни нотки: портокал, зелени цветове
Сърдечни нотки: жасмин самбак, тубероза 
Базисни нотки: орлови нокти, сандал, ирис

24 Apogee          
(Louis Vuitton) Флорален Зелен, 

дървесен

Връхни нотки: портокал, мандарина
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза, роза, 
магнолия Базисни нотки: дървесни, сандал, муск

25
Light Blue
(Dolce &          

Gabbana)
Цитруси Свеж, 

лимон

Връхни нотки: лимон, мандарина, бергамот
Сърдечни нотки: жасмин, тагетис, бяла роза 
Базисни нотки: праскова, амбра, мускус

26 Cool Water
(Zino Davidoff) Плодов Свеж, 

пъпеш

Връхни нотки: диня, ананас, водна лилия 
Сърдечни нотки: момина сълза, ирис 
Базисни нотки: сандалово дърво, ветивер
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27 Chanel 5   
(Chanel) Пудра Класически

Връхни нотки: бергамот, нероли, алдехиди
Сърдечни нотки: жасмин, иланг-иланг, ирис 
Базисни нотки: ветивер, пачули, ванилия

28
Dolce & Gabbana 

(Dolce &         
Gabbana)

Пудра Класически

Връхни нотки: бергамот,мандарина,тубероза 
Сърдечни нотки: момина сълза, иланг-иланг 
Базисни нотки: сандалово дърво, ванилия

29 Kenzo Femme 
(Kenzo)

Бели 
цветя

Класически, 
дървесен

Връхни нотки: бергамот, мандарина 
Сърдечни нотки: м.сълза, тубероза, кориандър 
Базисни нотки: ветивер, пачули, мъх

30
In the Mood for 

Love (Gianfranco 
Ferre)

Бели 
цветя

Дървесен, 
цитрусов

Връхни нотки: лимон, грейпфрут, магнолия
Сърдечни нотки: портокалов цвят, м. сълза 
Базисни нотки: амбра, мускус

 

31 Marry me
(Lanvin)

Пролетни 
цветя Лек цитрус

Връхни нотки: фрезия, праскова
Сърдечни нотки: магнолия, жасмин, роза 
Базисни нотки: кедрово дърво, мускус

32
BVL Omnia    
Crystalline 
(Bulgari)

Пролетни 
цветя

Лек, 
мускусен

Връхни нотки: мандарина
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза 
Базисни нотки: сандалово дърво, амбра, мускус

33 Be Delicious 
(DKNY) Плодов Свеж, 

плодов

Връхни нотки: грейпфрут, магнолия 
Сърдечни нотки: теменужка, тубероза, зелена 
ябълка Базисни нотки: сантал, амбра

34 Weekend    
(Burberry) Пудра Сладък, 

флорален

Връхни нотки: теменужка, мимоза
Сърдечни нотки: тубероза, пъпеш, иланг-иланг 
Базисни нотки: праскова, кедър, амбра

35
Lacoste pour 

femme
(Lacoste)

Сладки Свеж, 
плодов

Връхни нотки: лимон, мандарина, бергамот
Сърдечни нотки: жасмин, тагетис, бяла роза 
Базисни нотки: праскова, амбра, мускус

36 Bright Crystal 
(Versace)

Пролетни 
цветя

Воден, 
лотус

Връхни нотки: нар, магнолия 
Сърдечни нотки: божур, цвят на лотос 
Базисни нотки: амбра, мускус,кедрово дърво

37 Vanitas           
(Versace)  

Пролетни 
цветя

Лек     
цитрус

Връхни нотки: фрезия, лайм 
Сърдечни нотки: гардения, тиаре      
Базисни нотки: зърна тонка, кедрово дърво

38 Golden Touch 
(Max Marra)

Пролетни 
цветя

Цитрус, 
свежи 

подправки

Връхни нотки: портокал, джинджифил 
Сърдечни нотки: жасмин, бели цветя 
Базисни нотки: сантал, мускус, ванилия

39 BVL Omnia Coral 
(Bulgari)

Пролетни 
цветя

Свеж, 
дървесен

Връхни нотки: бергамот, червени плодове 
Сърдечни нотки: водна лилия, хибискус
Базисни нотки: кедрово дърво, бял мускус
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40 Noa
(Casharel) Пудра Флорален

Връхни нотки: бели цветя, лилия, жасмин
Сърдечни нотки: кориандър, кафе 
Базисни нотки: ванилия, тамян, кедър

41 BVL Amethyste 
(Bulgari) Пудра Дървесен

Връхни нотки: водна лилия, грейпфрут
Сърдечни нотки: ирис, роза
Базисни нотки: хелиотроп, бял мускус

42 Cristal Noir
(Versace) Пудра Ориен-

талски

Връхни нотки: мандарина, касис               
Сърдечни нотки: момина сълза, лилия, хелиотроп 
Базисни нотки: амбра, сандалово дърво

43 Pure Poison 
(Christian Dior)

Бели 
цветя

Сладък, 
жасмин

Връхни нотки: сладък портокал, бергамот 
Сърдечни нотки: портокалов цвят, жасмин 
Базисни нотки: сандал. дърво, амбра, мускус

44 J’adore
(Christian Dior)

Бели 
цветя

Плодов, 
жасмин

Връхни нотки: портокалов цвят, мандарина 
Сърдечни нотки: жасмин, тагетис, бяла роза 
Базисни нотки: кедрово дърво, ванилия

45 Guilty
(Gucci)

Пролетни 
цветя

Сладък, 
подправки

Връхни нотки: лимон, розов пипер            
Сърдечни нотки: ирис, роза, жасмин            
Базисни нотки: сантал, пачули, бял мускус

46 Love in Paris 
(Nina Ricci) Сладки Плодов

Връхни нотки: звезден анасон, божур, праскова 
Сърдечни нотки: кайсия, жасмин, теменужка 
Базисни нотки: кедрово дърво, ванилия

 

47 Eclat D’arpege
(Lanvin)

Пролетни 
цветя

Свеж, 
мускусен

Връхни нотки: лимон,розов пипер             
Сърдечни нотки: бял божур,момина сълза,роза  
Базисни нотки: османтус, бял кедър, мускус

48 Lady Million 
(Paco Rabanne) Сладки Жасмин

Връхни нотки: горчив портокал, бергамот, малина 
Сърдечни нотки: портокалов цвят, жасмин, 
гардения Базисни нотки: мед, ванилия, пачули

49 Just Cavally    
(Roberto Cavally)

Бели 
цветя

Нероли, 
дървесен

Връхни нотки: бергамот, листа от бамбук 
Сърдечни нотки: канела, момина сълза 
Базисни нотки: кедър, ванилия, мускус

50 Premier Jour
(Nina Ricci)

Бели 
цветя

Дървесен, 
мускус

Връхни нотки: бергамот, мандарина                
Сърдечни нотки: орхидея, жасмин, роза
Базисни нотки: ванилия, пачули

51
L’imperatrice 

(Dolce&          
Gabbana)

Плодов Свеж,   
диня

Връхни нотки: киви, касис   Сърдечни нотки: 
циклама, диня, жасмин Базисни нотки: грейпфрут, 
сандалово дърво, мускус

52 Nina
(Nina Ricci) Сладки Цитрусов

Връхни нотки: бергамот, мандарина 
Сърдечни нотки: черешов цвят, хелиотроп 
Базисни нотки: пачули, ванилия, бял мускус
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53 Euphoria
(Calvin Klein) Сладки Цветен, 

дървесен

Връхни нотки: воден пъпеш, бергамот   
Сърдечни нотки: бели цветя, теменужка, роза  
Базисни нотки: ванилия, сантал, бял мускус

54 Rush2               
(Gucci)

Бели 
цветя

Сладък, 
мускус

Връхни нотки: нарцис, конвалия, палмово 
дърво  Сърдечни нотки: фрезия, роза, гардения   
Базисни нотки: боровинка, мускус, дъбов мъх

55
Coco 

madmoieselle 
(Chanel)

Пачули Цитрусов, 
жасмин

Връхни нотки: грейпфрут, розов пипер, бергамот 
Сърдечни нотки: нар, жасмин, теменужка 
Базисни нотки: пачули, ванилия, амбра

56 Rush 
(Gucci) Пачули Сладък, 

бели цветя

Връхни нотки: кориандър, момина сълза
Сърдечни нотки: портокалов цвят 
Базисни нотки: праскова, пачули, мускус

 

57 Womanity     
(Thierry Mugler)

Ориен-
талски Дървесен

Връхни нотки: смокинов плод, индийско орехче 
Сърдечни нотки: касис, смокинови листа, 
мандарина Базисни нотки: карамел, бял мускус

58 212 Vip Herrera       
(Carolina Herrera) Сладки Ром, 

тропически

Връхни нотки: горчив портокал, пасифлора
Сърдечни нотки: амбра, зърна тонка, бензое
Базисни нотки: ветивер, пачули, сантал

59 Angel
(Thierry Mugler) Пачули Сладък, 

карамел

Връхни нотки: карамел, кардамон, нар  
Сърдечни нотки: пасифлора, роза 
Базисни нотки: зърна тонка, амбра, ванилия

60 Valentina       
(Valentinо)

Бели 
цветя Сладък

Връхни нотки: звезден анасон, бергамот 
Сърдечни нотки: портокалов цвят, тубероза 
Базисни нотки: кедър, ванилия, мускус

61 Diamonds         
(Giorgio Armani) Сладки Дървесен, 

плодов

Връхни нотки: личи, малина                        
Сърдечни нотки: фрезия, момина сълза, роза  
Базисни нотки: амбра, пачули, ветивер

62 Jasmin Noir 
(Bulgari)

Ориен-
талски Бели цветя

Връхни нотки: лимон, портокал, жасмин 
Сърдечни нотки: гардения, момина сълза, бадем 
Базисни нотки: пачули, мускус, тонка

63 Alien                
(Thierry Mugler)  

Ориен-
талски

Дървесен, 
жасмин

Връхни нотки: грейпфрут, портокалов цвят, ягода 
Сърдечни нотки: жасмин, хелиотроп, гераниум 
Базисни нотки: ванилия,амбра,пачули

64
Escada            

Magnetism 
(Escada) 

Сладки Плодове, 
карамел

Връхни нотки: касис, ананас, къпина       
Сърдечни нотки: жасмин, теменужка, ирис 
Базисни нотки: кокос, ванилия, пачули

65 Hypnotic Poison 
(Christian Dior) Сладки Ориен-

талски

Връхни нотки: горчив бадем, жасмин      
Сърдечни нотки: сантал, мъх, тубероза 
Базисни нотки: ванилия, канела, мускус
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66 Magie Noire 
(Lancome)

Ориен-
талски

Шипров, 
флорален

Връхни нотки: малина, касис, мента
Сърдечни нотки: иланг-иланг, ирис, роза
Базисни нотки: кедър, сантал, ванилия, пачули

67
The One
(Dolce &         

Gabanna)
Сладки

Ванилия, 
ориен-
талски

Връхни нотки: личи, бергамот, праскова
Сърдечни нотки: слива, момина сълза, жасмин 
Базисни нотки: амбра, ванилия, ветивер, мускус

68 Ultraviolet    
(Paco Rabbane) Пудра Виолетка, 

дървесен

Връхни нотки: бял пипер, кориандър, кайсия 
Сърдечни нотки: теменужка, османтус, жасмин  
Базисни нотки: пачули, кедър, амбра, ванилия

69 Armani Code
(Armani)

Бели 
цветя Сладък

Връхни нотки: италиански бергамот
Сърдечни нотки: портокалов цвят, мирабилис  
Базисни нотки: ванилия

70 Acqua di Gioia
(Giorgio Armani)

Пролетни 
цветя

Сладък, 
цитрусов

Връхни нотки: амалфи лимон,мента Сърдечни 
нотки: жасмин, розов пипер, божур Базисни 
нотки: френски лабданум, вирджински кедър

71 Carolina Herrera 
(Carolina Herrera)

Бели 
цветя

Ароматен, 
дървесен

Връхни нотки: портокал, пъпеш, бергамонт
Сърдечни нотки: жасмин, роза 
Базисни нотки: канела, дървесни нотки

72 La  vie  est  belle 
(Lancome) Сладки Шоколад

Връхни нотки: касис, круша                          
Сърдечни нотки: жасмин, ирис, портокалов цвят
Базисни нотки: шоколад, ванилия,тонка, пачули

73 Serpentine
(Roberto Cavally)

Бели 
цветя

Флорален, 
цитрусов

Връхни нотки: мандарина, таитянска гардения, 
цвят манго Сърдечни нотки: теменужка, пипер  
Базисни нотки: толу балсам, сандал, амбра

74 Eau  de  Chloe
(Chloe) Пачули Флорален, 

цитрусов

Връхни нотки: портокалова кора, диня
Сърдечни нотки: фрезия, роза
Базисни нотки: ирис, сандалово дърво

75 Chloe           
(Chloe)

Пролетни 
цветя

Цветен, 
роза

Връхни нотки: жасмин, мускус
Сърдечни нотки: иланг-иланг, кехлибар 
Базисни нотки: жасмин, мускус

76 Yellow Diamond
(Versace)

Пролетни 
цветя

Цитрусов, 
сладък

Връхни нотки: лимон, бергамот, нероли, шербет 
от круша Сърдечни нотки: портокалов цвят, 
фрезия, мимоза, водна лилия Базисни нотки: 
кехлибар, скъпоценен мускус, гаяк дърво

77 Si                            
(Armani) Сладки Ванилия, 

дървесен

Връхни нотки: касис                                         
Сърдечни нотки: фрезия, роза 
Базисни нотки: ванилия, пачули, амброксан, 
дървесни нотки
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№ Име на парфюм 
(дизайнер)

Ароматна 
група

Основни
 акорди

Преобладаващи 
парфюмни нотки Основни нотки

1 Aqua               
(Bulgari) Водни Лек, 

ароматен

Връхни нотки: мандарина, портокал
Сърдечни нотки: посидония, лавандула 
Базисни нотки: амбра, салвия, дървесни нотки

2 Acqua di Gio  
(Giorgio Armani) Водни Лек, цитрус, 

морски

Връхни нотки: бергамот, нероли
Сърдечни нотки: морски водорасли, теменужка 
Базисни нотки: кедър, бял мускус

3 Aqua Marine
(Bulgari) Водни Свеж

Връхни нотки: мандарина, грейпфрут      
Сърдечни нотки: посидония, розмарин       
Базисни нотки: кедрово дърво, бял мускус

4 Fahrenheit 
(Christian Dior) Дървесни Кожа, 

подправки

Връхни нотки: теменужки, мандарина, бергамот 
Сърдечни нотки: лавандула, кедрово дърво 
Базисни нотки: сандалово дърво, пачули, амбра

 

5
Kenzo pour 

homme 
(Kenzo)

Дървесни Ароматен

Връхни нотки: бергамот, салвия
Сърдечни нотки: ирис, озон, ветивер           
Базисни нотки: сандалово дърво, мускус, мъх

6 Hugo             
(Hugo Boss)

Подправ-
ки

Свеж, 
зелен

Връхни нотки: бергамот, лавандула, мента 
Сърдечни нотки: гераниум, ананас               
Базисни нотки: кедър, сандалово дърво, мъх

7 Code sport
(Giorgio Armani) Цитруси

Ароматен, 
свежи 

подправки

Връхни нотки: мента, лимон, ананас 
Сърдечни нотки: индийско орехче, черен пипер 
Базисни нотки: джинджифил, амбра, ветивер

8
Givenchy pour 

homme
(Givenchy)

Цитруси Дървесен

Връхни нотки: мандарина, грейпфрут, кориандър
Сърдечни нотки: жасмин, давана 
Базисни нотки: кедрово дърво, ветивер, тамян

9 Champion     
(Zino Davidoff) Цитруси Свеж, леки 

подправки

Връхни нотки: лимон, мандарина, бергамот
Сърдечни нотки: жасмин, тагетис, бяла роза 
Базисни нотки: праскова, амбра, мускус

10 Guilty
(Gucci) Водни Ароматен, 

дървесен

Връхни нотки: лавандула, лимон  
Сърдечни нотки: портокалов цвят
 Базисни нотки: кедър, пачули, амбра

11 Terre d’ Hermes 
(Hermes)  Цитруси Дървесен, 

подправки

Връхни нотки: бергамот, индийско орехче, лимон 
Сърдечни нотки: галбанум, салвия       
Базисни нотки: кедър, пачули, мъх, ветивер

12 Boss Orange 
(Hugo Boss) Сладки Дървесен

Връхни нотки: кориандър, ябълка 
Сърдечни нотки: тамян
Базисни нотки: ванилия, дървесни нотки 

13 Euphoria men 
(Calvin Klein)

Подправ-
ки

Дървесен, 
билки

Връхни нотки: джинджифил, бял пипер
Сърдечни нотки: босилек, салвия, кедър
Базисни нотки: пачули, амбра
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№ Име на парфюм 
(дизайнер)

Ароматна 
група

Основни
 акорди

Преобладаващи 
парфюмни нотки Основни нотки

14 Black XS 
(Paco Rabanne) Сладки Лек 

цитрус

Връхни нотки: дива мента, канела, бергамот 
Сърдечни нотки: хвойна, сантал, кардамом
Базисни нотки: кедър, пачули, бял мускус

15 Gucci by Gucci 
(Gucci) Водни Леко 

плодов

Връхни нотки: бергамот, кипарис
Сърдечни нотки: теменужка, тамян 
Базисни нотки: пачули, кедър, сандал

16 Now
(Azzaro) Дървесни Зелен 

аромат

Връхни нотки: кардамом, роза
Сърдечни нотки: теменужки, личи 
Базисни нотки: амбра, дървесни нотки

17 Ultraviolet 
(Paco  Rabanne) Дървесни Свеж, леко 

сладък

Връхни нотки: кориандър, мандарина 
 Сърдечни нотки: черен пипер, амбра, мента 
Базисни нотки: пачули, дъбов мъх, ветивер

18 Zino Davidoff
(Zino Davidoff) Дървесни Ориенталски, 

подправки

Връхни нотки: бергамот, лимон, лавандула
Сърдечни нотки: жасмин
Базисни нотки: пачули

19 1 Million
(Paco Rabanne) Сладки

Лек 
цитрус, 

кожа

Връхни нотки: грейпфрут, червен портокал
Сърдечни нотки: мента, роза, канела 
Базисни нотки: амбра, пачули, дървесни нотки

20 Black code  
(Giorgio Armani)

Ориен-
талски

Кожа, 
подправки

Връхни нотки: лимон, бергамот 
Сърдечни нотки: цветове на маслина, анасон 
Базисни нотки: тютюн, кожа, зърна тонка

21 212 VIP Herrera
(Carolina Herrera) Сладки

Леко 
плодов, 

подправки

Връхни нотки: джинджифил, лайм, хайвер
Сърдечни нотки: мента, пасионфрут, водка 
Базисни нотки: дървесни нотки, кожа, амбра

22 BVL Black
(Bulgari)

Ориен-
талски

Кожа, леко 
сладък

Връхни нотки: бергамот, хвойна
Сърдечни нотки: сандалово дърво, кедър, 
жасмин Базисни нотки: лабданум, ванилия, 
амбра, кожа

23 BVL Man 
(Bulgari) Дървесни Ориенталски

Връхни нотки: листа от теменужка, лотос
Сърдечни нотки: ветивер, кашмир 
Базисни нотки: амбра, бензое, мускус

24
Le male

(Jean Paul 
Gautier)

Подправ-
ки

Ароматен, 
сладък

Връхни нотки: лавандула, мента
Сърдечни нотки: канела, портокалов цвят 
Базисни нотки: сантал, ванилия, зърна тонка

25
The one 
(Dolce&              

Gabbana)

Подправ-
ки

Дървесен, 
лек табак

Връхни нотки: кориандър, босилек, грейпфрут 
Сърдечни нотки: джинджифил, порток. цвете, 
кардамон Базисни нотки: амбър, кедър, тютюн

26 Boss In Motion
(Hugo Boss) Сладки Лек цитрус, 

подправки

Връхни нотки: лимон, мандарина, лавандула 
Сърдечни нотки: гераниум, петигрен
Базисни нотки: ветивер, пачули, бял мускус
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№ Име на парфюм 
(дизайнер)

Ароматна 
група

Основни
 акорди

Преобладаващи 
парфюмни нотки Основни нотки

27 Adnenture
(Zino Davidoff)

Подправ-
ки

Лек  
цитрус

Връхни нотки: мандарина, лимон, бергамонт 
Сърдечни нотки: бахар, черен сусам
Базисни нотки: кедър, ветивер, бял мускус

28 Echo
(Zino Davidoff )

Подправ-
ки

Мускус, 
кожа

Връхни нотки: индийско орехче, сандал, муск 
Сърдечни нотки: кедър, пипер 
Базисни нотки: велур, пименто

29
Allure sport eau 

extreme
(Chanel)

Цитруси Ароматен,  
дървесен

Връхни нотки: мента, мандарина 
Сърдечни нотки: пипер
Базисни нотки: кедър, бял мускус, сандал

30 Homme cologne 
(Dior) Дървесни Лек цитрус

Връхни нотки: бергамот
Сърдечни нотки: грейпфрут
Базисни нотки: мускус

 

31 Homme sport
(Chanel) Цитруси Свежи 

подправки

Връхни нотки: мандарина
Сърдечни нотки: жасмин, момина сълза
Базисни нотки: сандалово дърво, амбра, мускус

32
Amre 

Baldessarini
(Baldessarini)

Сладки
Леко 

плодов, 
кожа

Връхни нотки: мандарина, червена ябълка
Сърдечни нотки: кожа, виолет 
Базисни нотки: лабдано, ванилия, дъбов мъх

33 Invictus
(Paco Rabanne) Цитруси Свеж, 

морски

Връхни нотки: грейпфрут, морски нотки, манда-
рина Сърдечни нотки: дафинов лист, жасмин 
Базисни нотки: гваяк, дъбов мъх, пачули, амбра

34 Eros
(Versace) Сладки Ароматен, 

зелен

Връхни нотки: мента, зелена ябълка, лимон 
Сърдечни нотки: тонка, здравец, аброксан 
Базисни нотки:ванилия,ветивер,дъбов мъх,кедър

35 Eau Sauvage
(Christian Dior)

Подправ-
ки

Амбра, 
цитруси

Връхни нотки: босилек, розмарин, бергамот, 
лимон Сърдечни нотки: роза, карамфил, жасмин, 
перуника Базисни нотки: ветивер, мускус, дъб

36
Silver 

Mountain Water 
(Creed) 

Сладки
Лек 

цитрус, 
алпийски

Връхни нотки: бергамот, мандарина
Сърдечни нотки: зелен чай, касис   Базисни 
нотки: сандал, мускус, галбанум, бергамот

37 Bleu de Chanel 
(Chanel)

Ориен-
талски

Цитрус, 
свежи 

подправки

Връхни нотки: грейпфрут, джинджифил 
Сърдечни нотки: чили, жасмин, мента, пачули 
Базисни нотки: ветивер, тамян, кедър, сандал

 

38 Aventus
 (Creed) Цитруси Свеж, 

плодов

Връхни нотки: ябълка, касис, бергамот, ананас
Сърдечни нотки: пачули, роза, бреза, жасмин 
Базисни нотки: кехлибар, ванилия, мъх, мускус

39 Boss Bottled 
(Boss) Сладки Плодов, 

ванилия

Връхни нотки: здравец, ябълка, слива, бергамот, 
лимон, дъб   Сърдечни нотки: махагон, карамфил, 
канела  Базисни нотки: сандалово дърво, 
маслина, ветивер, ванилия, кедър
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40 Legend 
(Mont Blanc) Цитруси Плодов, 

сладък

Връхни нотки: лавандула, бергамот, цитрус, 
ананас Сърдечни нотки: кумарин, мъх, карамфил, 
роза, ябълка Базисни нотки: сандал, тонка

41
Acqua Essenziale

(Salvatore 
Ferragamo)

Водни Свеж, 
ароматен

Връхни нотки: лимонови листа, мента
Сърдечни нотки: мушкато, лавандула, розмарин 
Базисни нотки: ветивер, пачули, мускус

42
Inteso

(Dolce&              
Gabbana)

Сладки Свеж, 
ароматен

Връхни нотки: невен, босилек, водни нотки, 
лавандула Сърдечни нотки: сено, градински 
чай, тютюн Базисни нотки: мускус, кехлибар, 
сандалово дърво, лабданум, кипарис 

43 Scent For Him
(Hugo Boss)

Подправ-
ки Ароматен

Връхни нотки: джинджифил, бергамот,мандарина
Сърдечни нотки: лавандула 
Базисни нотки: кожа, дървесни тонове

44 Trussardi Uomo 
(Trussardi)

Подправ-
ки

Кожа, 
дървесен

Връхни нотки: индийско орехче, галбанум, 
бергамот Сърдечни нотки: салвия, теменуга 
Базисни нотки: мъх, кожа, пачули




