
…dla Niego

…dla Niej

…i dla małej 
Księżniczki

WYJĄTKOWA

Wysoka jakość: 
wyprodukowano w EuropiE

TrWały zapach:  
francuska kompozycja 

zapachowa  

koLEkcja czarujĄcych 
zapachÓw od Tiande!

pErFUMy sĄ 
NajWaŻNIEjszE. 
To aUToGraF 
osoBoWoścI. 

  paloma picasso



woda 
pErfumowana To muzyka  

z „sErca“ 
zapachu!

nuTy „głowy” 
To piErwszE wraŻEniE 
wywoływanE przEz 
zapach.

nuTy „sErca“ 
 To kwinTEsEncja  
zapachu.

nuTy „głębi“ 
To „odgłos“ zapachu.



WoDa 
pErFUMoWaNa 
DLa MĘŻczyzN 
„royaL scENT” Kompozycja soczystych 

cytrusów - odbijająca 
się nutami kalabryjskiej 
bergamotki, argentyńskiej 
cytryny i mandarynki - 
podkreśla energiczność 
zapachu. Orzeźwiająca 
kompozycja chłodnych 
odświeżających 
morskich 
nut została 
uzupełniona 
pikantnymi 
akcentami frezji, 
kolendry i lotosu. 
Wielopoziomowa 
kombinacja cydru, 
paczulki, mchu i piżma w 
głębi zapachu - dodaje mu 
absolutnej szlachetności.

Królewski 
zapach  

DLA ENERGICZNYCH 
MĘŻCZYZN!



Królewski 
zapach   

DLA ENERGICZNYCH 
MĘŻCZYZN!   
WoDa pErFUMoWaNa 
DLa MĘŻczyzN 
«royaL scENT» 

nuTy głowy:
bergamotka kalabryjska, cytryna 
argentyńska, mandarynka  

nuTy głębi:
cydr, paczulka, 
mech, piżmo

nuTy sErca:
kolendra, zapach morski, 
frezja, lotos  



Królewski 
zapach    

DLA WYJĄTKOWYCH I 
CZARUJĄCYCH KOBIET!

WoDa 
pErFUMoWaNa 
DLa koBIET 
„royaL scENT”Zapach od pierwszych nut otula 

delikatnym aromatem owoców, kwiatów 
i zielonych liści. Łakome akordy dojrzałych 
jabłek w wyjątkowy sposób zostały 
doprawione świeżością liści białej herbaty 
i egzotyką aromatycznej bergamotki. 
„Serce“ kompozycji usłane jest płatkami 
róż, frezji i fiołków. Trwała czarująca głębia 
utkana jest z cienkich ciepłych nitek piżma 
i cydru oraz udekorowana magicznymi 
akordami bursztynu.    



WoDa pErFUMoWaNa 
DLa koBIET  
„royaL scENT”

nuTy głowy:
bergamotka, jabłko,  
liście białej herbaty

nuTy głębi:
bursztyn,  
piżmo, cydr

nuTy sErca:
fiołek, róża, frezja 

Królewski 
zapach    

DLA WYJĄTKOWYCH I 
CZARUJĄCYCH KOBIET!



Dźwięki 
  pokusy! 

oTuL się TajEmniczĄ 
woaLkĄ 

pokusy i elegancji
WoDa 
pErFUMoWaNa 
DLa koBIET 
„EssENcE”
Soczysty i delikatny 
zapach owocowo-
kwiatowy od pierwszych 
nut promienieje 
namiętnością i pięknem. 
Zapach dojrzałej dyni 
i kiwi harmonijnie 
przechodzi w kuszący 
bukiet z róż i cyklamenów 
w „sercu“ kompozycji. 
Zaś zapach piżma 
w nutach bazowych 
pozostawia wspaniałą 
niezapomnianą głębię.



Dźwięki 
  pokusy! 

oTuL się TajEmniczĄ 
woaLkĄ 

pokusy i elegancji

WoDa pErFUMoWaNa 
DLa koBIET 
«EssENcE» 

nuTy głowy:
dynia, kiwi

nuTy głębi:
piżmo

nuTy sErca:
cyklamen, róża



Słodka              bajka 
DLA MAŁYCH 
KSIĘŻNICZEK!

WoDa  
pErFUMoWaNa  
„caNDy hEaVEN” 
Podaruj swojej małej 
księżniczce słodką bajkę, 
przepełnioną zapachem 
szczęśliwego dzieciństwa 
i wesołego dziecięcego 
śmiechu.  



www.tiande.eu

WYJĄTKOWA
koLEkcja czarujĄcych 
zapachÓw od Tiande!



www.tiande.eu

produkT cEna kaTaLogowa, pLn Liczba punkTÓw

Woda perfumowana dla 
mężczyzn „royal scent”, 50 ml
kod: 70144

108,60 30,0

Woda perfumowana dla kobiet 
„royal scent”, 50 ml
kod: 70143

108,60 30,0

Woda perfumowana dla kobiet 
„Essence”, 50 ml
kod: 70142

72,40 17,0

Woda perfumowana „candy 
heaven”, 15 ml
kod: 70145

40,50 8,8

WYJĄTKOWA
koLEkcja czarujĄcych 
zapachÓw od Tiande!

TWÓj DochÓD 
zE sprzEDaŻy 

WszysTkIch 
4 zapachÓW 
=116,20 pLN! 


