
   

 

Jste věrná jedné vůni? A našla už jste definitivně 
tu jedinou? Nebo uvažujete o změně? 

Vůně je podpisem ženy. To tvrdila před lety známá módní návrhářka. A protože 
s portfoliem vůní spokojená nebyla, vytvořila si vlastní. To vy ale nemusíte. Stačí si vybrat 
z bohaté nabídky Orlane a vytvořit si svůj signifikantní znak. Vzbuzující emoce. Lásku. 
Navozující hřejivé vzpomínky… 

Podle statistik ženy na jaře nejčastěji přemýšlí o změně vůně. Pokud mezi ně patříte, máme pro vás tipy, 

které pohladí smysly. Luxusní francouzská kosmetika značky Orlane splňuje již více než 60 let díky svým 

špičkovým produktům proti stárnutí očekávání i těch nejnáročnějších žen. K takovým ženám neoddělitelně 

patří rovněž nádherný šperk v podobě rafinované vůně. Laboratoře Orlane proto vyvinuly řadu exkluzivních 

vůní z těch nejkvalitnějších ingrediencí, které vyzdvihnou neodolatelnou krásu ženského těla. Nemáte svou 

vlastní značku, podle které by každý poznal, že jste byla v místnosti? Svou tajnou závislost a lásku, která 

definuje vaši kompletní ženskost? Pak si vyberte z nabídky značky Orlane a vsaďte na ženskost, 

rafinovanost, případně jemnost. Jak se vám líbí. Parfémové vody pro každý den i náladu. Takové stvořili 

perfumeři v laboratořích Orlane, a na vás je vybrat si tu pravou, kterou krásně vynesete a bude vám slušet 

za všech okolností.  

Použití parfémů i parfémovaných vod: Podle potřeby nanášejte na pulzující části těla, jako jsou například 

krk, vnitřní strany zápěstí nebo loktů. 

 

BE21 EdT 100 ml/2550 Kč 
Ikonické produkty B21 Extraordinaire propůjčily svůj název elegantní dámské parfémované vodě BE21. Tato 
smyslná a provokativní orientální vůně v sobě snoubí sladkou broskev se skořicí a kardamomem. Srdce 
parfému je tvořeno květinovým buketem a dřeviny v základu vás přenesou do Orientu. 
Složení: 
Hlava: broskev, kardamom, skořice 
Srdce: květ pistácie, ylang-ylang, Iris 
Základ: kašmír, otočník, vanilka, santalové dřevo, tonka 
 

FLEURS D’ORLANE EdT 100 ml/1790 Kč 

Inovovaná verze luxusní dámské toaletní vody Fleurs d´Orlane je díky své jemnosti jako láskyplný dotek 
poezie. Omamnou vůni bílých květů rozehrává zelený tón. Vůně Fleurs d´Orlane se pyšní jedinečnou 
a originální květinovo-zelenou kompozicí. Propojují se v ní tóny těch nejvoňavějších květin s nejvzácnějšími 
esencemi a společně vytváří neodolatelně podmanivý buket. I přes svou jemnost si její nová verze uchovává 
transparentní a delikátní květinový nádech. Bílé květy podtrhují jedinečnou ženskost. Její kořeněné zelené 
tóny jsou zcela současné, s nádechem nadčasové elegance. 
Složení: 
Hlava: bergamot, galbánum, fialka, listy 
Srdce: jasmín, konvalinka, hřebíček 
Základ: pižmo, cedrové dřevo, ylang 
 
Eau d´Orlane 100 ml/1790 Kč 

Toaletní voda Eau d´Orlane je lehká, svěží a jiskřivá. Je ideálním způsobem pro prodloužení letní nálady. 
Kompozici otvírají svěží a jiskřivé tóny citrusů. Srdce je květinové s důrazem na jasmín. V základu naleznete 
překvapivou harmonii cedru a vetiveru. 
Složení: 
Hlava: citrón, mandarinka, verbena, hořký pomeranč 
Srdce: jasmín, brambořík, rezeda 
Základ: vetiver, pačuli, cedr 
 
AUTOUR DU GARDENIA EdT 100 ml/1830 Kč 



   

 

Omamná vůně inspirovaná gardénií je pro pokožku jako jemné sametové pohlazení tisíců okvětních plátků. 
Exkluzivní dámská toaletní voda z luxusní edice kosmetiky Orlane. Autour du Gardenia se řadí mezi vůně 
Les bouquets d’Orlane. Tato sametová květinová vůně našla svoji inspiraci v gardénii. Její celkovou 
kompozici otevírají tóny růžového dřeva a pupenů. Květinovému srdci vůně dominuje gardénie, pozvolna ji 
rozvíjí tuberóza a karafiát. Spodní tóny rozehrává pižmo prosvětlené pomerančovým květem a jasmínem. 
Složení: 
Hlava: růžové dřevo, pupeny růže 
Srdce: gardénie, tuberóza, karafiát 
Základ: jasmín, bílé pižmo, pomerančový květ 
 

AUTOUR DE LA PIVOINE EdT 100 ml/1830 Kč  

Smyslná pivoňka podtržená citrusovými a ovocnými akcenty jako by na pokožce přímo rozkvétala. 
Exkluzivní dámská toaletní voda z luxusní edice kosmetiky Orlane. Autour de la Pivoine se řadí mezi vůně 
Les bouquets d’Orlane. Tato omamná, smyslně zářivá vůně našla svoji inspiraci v pivoňce. Na pokožce 
nechá nejprve rozehrát jiskrné ovocné tóny černého rybízu a citrusů. Poté se postupně rozvine bohatý 
květinový buket. V jejím základu se snoubí neodolatelné pižmové a smyslné dřevité akordy. 

Složení:  
Hlava: černý rybíz, citron, liči 
Srdce: pivoňka, frézie, magnolie 
Základ: dřevitá nóta lorenox, pryskyřice benzoe, pižmo 
 

AUTOUR DU MUGUET EdT 100 ml/1830 Kč 

Sofistikované spojení konvalinky se zelenými a ovocnými akcenty je velmi ženské a svůdné. Exkluzivní 
dámská toaletní voda z luxusní edice kosmetiky Orlane. Autour du Muguet (Around Lily of the Valley) se řadí 
mezi vůně Les bouquets d’Orlane. Tato květinová pudrová vůně našla svoji inspiraci v konvalince. 
Zanechává na pokožce ovocno-květinové tóny. Poté se rozvine bohatý květinový buket. 
Složení: 
Hlava: bergamot, gardénie, fialka, borůvka 
Srdce: heliotrop, konvalinka, lipový květ, tuberóza 
Základ: kosatec, vonokvětka, santalové dřevo a pižmo 
 

AUTOUR DE LA ROSE EdT 100 ml/1830 Kč 

Srdcem této jemné květinové kompozice je romantická růže. Neodolatelná vůně, která zahalí pleť do 
okvětních plátků turecké růže. Exkluzivní dámská toaletní voda z luxusní edice kosmetiky Orlane. Autour de 
la Rose (Around Rose) se řadí mezi vůně Les bouquets d’Orlane. Tato romantická jemná květinová vůně 
našla svoji inspiraci v růži. Kompozici otevírá jiskrná mandarinka, frézie a rebarbora. Květinovému srdci 
vůně dominuje turecká růže, leknín, šeřík a liči. Spodní tóny rozehřívá santalové dřevo, pačuli a pižmo. Byla 
stvořena perfumerkou Karine Dubreuilovou. 
Složení: 
Hlava: rebarbora, frézie, mandarinka 
Srdce: turecká růže, leknín, šeřík, liči 
Základ: pačuli, pižmo a santalové dřevo 
 
 
 

Foto ke stažení zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/JG4VXJSVAYEN7L98-52I/ 

Více na orlaneinstitut.cz, kde najdete i e-shop. 

Za značku Orlane  

Klára Kotábová| PR manager 

| M +420 732 530 547| E klara.kotabova@solootions.cz 


