
DAŽI KONKRĒTI PADOMI PARFIMĒRIJAS  
GARDEROBES IZVEIDOŠANĀ 

 

Šis ir mūsu bloga publikācijas >>>> turpinājums.  
 
Man jaunākais atradums, kurš uz šo brīdi mani 
apmierina 100% un, pateicoties kuram, varu dot jums 
vērtīgus ieteikumus un, kurus jūs tikpat ērti un 
vienkārši, un ļoti izdevīgi varat iegādāties, ir Faberlic 
e-katalogs >>>>. 
Un pirms turpinām, es noteikti iesaku jums tajā 
iereģistrēties,  kaut vai tikai tāpēc, lai saņemtu 20% 
atlaidi uz visiem produktiem, kas tajā ir. 
 
Kad esat veikušas reģistrāciju (nepievērsiet uzmanību frāzei: 

“būšu jūsu Darbaudzinātājs” – muļķīgs tulkojums ) un 
telefoniski un e-pastā saņēmušas nu jau sava 
personīgā Faberlic e-veikala piekļuves datus, varat 
sākt izvēlēties savu parfimērijas garderobi. 
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DAŽI KONKRĒTI PADOMI PARFIMĒRIJAS  
GARDEROBES IZVEIDOŠANĀ 

 

Jūs to varat darīt divējādi: 
 Atvērt jūsu interneta veikala augšējā horizontālajā panelī sadaļu 
„Parfimērija” un ceļot tajā. 
Otrs variants – jūsu interneta veikala augšējā labajā stūrī (gandrīz zem jūsu 
uzvārda) ir grāmatiņas ikona vai aile „Noformēt pasūtījumu”. Spiediet uz šīs 
ikonas vai arī minētajā ailē atrodiet izvēles rindiņu „Flash-katalogu”. 
Atrodiet šobrīd spēkā esošo latviešu (vai krievu, kā jums ērtāk) katalogu, 
nospiediet uz tā un sāciet šķirt.  

Un mans padoms ir sekojošs: pērciet vispirms pēc 
apraksta jums tīkamāko parfīmu testerīšus. Kaut vai 10-
15. Labāk nopērciet vairākus testerus un jūsu nākamo 
2-5 aromātu izvēle būs nekļūdīga, nekā nopirksiet vienu 
un... būsiet vīlušās.  
Tagad es jums piedāvāšu dažus aromātus jūsu 
garderobei. Tie būs tikai daži, bet pārējos katalogā 
pētiet pašas. Un kā teicu jau iepriekš – vispirms iesaku 
iegādāties testerīšus. 



AROMĀTI ATPŪTAI, IKDIENAI, TIKŠANĀS REIZĒM AR 
DRAUGIEM... 

 

Parfimērijas ūdens sievietēm "Beauty 
Cafe", 60ml; testera art.: 3441 
  
Maigais ziedu-pūdera aromāts aicina Jūs 
ienirt kafejnīcas atmosfērā, izbaudīt 
nesteidzīgu sarunu un pagaršot gardus 
kārumus. 
Elegants un izsmalcināts, tas piesaista 
Jums skatienus un liek atskatīties uz 
Jums… 
Aromāta virziens: ziedu-pūdera aromāts.  



AROMĀTI ATPŪTAI, IKDIENAI, TIKŠANĀS REIZĒM AR 
DRAUGIEM... 

 

Parfimērijas ūdens sievietēm “O Feerique 
Emotionelle”, tilpums 50 ml. Testera art. 34107 
  
Šo parfimerijas ūdeni ekskluzīvi Faberlic zīmolam 
izveidojusi plaši pazīstamā franču parfimēre Emīlija 
Kopermane. 
Aromāta virziens: florientāls, ar vieglu augļu nošu 
akcentu. 
Romantiskais aromāts atbruņo ar maigo apelsīnu 
ziedu un žilbinošās gardēnijas šarmu. Kanēļa un 
vaniļas pikantās notis aromāta sirdi piepilda ar 
siltumu un gaismu. Samtainie persika un sandalkoka 
motīvi sniedz prieku un pasaulei piešķir spilgtākas 
krāsas. 



ZIEDU –AUGĻU, ZIEDU-CITRUSU AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm "Chateaux de la Loire", 50ml; 
 testera art.: 3436 
 Pikants ziedu-augļu aromāts.  
Autors: parfimērs Pierre Bourdon. Augšējās notis: bergamote, baltā frēzija, 
vijolīte, upene. Vidējā nots: īriss, bet bāzes notis: muskuss, ciedrs, vaniļa, 
persiks un avene. 



ZIEDU –AUGĻU, ZIEDU-CITRUSU AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm PONT D’OR, 
tilpums: 50 ml.  
Pont d’Or aromātu īpaši Faberlic izveidojis 
pasaulē labi pazīstamais parfimērs Bertrāns 
Dušofurs. 
 
Aromāta virziens: gardēžu, augļu-garšaugu 
aromāts. 
Aromāts laistās ar bergamotes, aprikozes, 
pranilē un muskatriekstu mirdzošajām notīm, 
savijoties izsmalcinātās mežgīnēs. Ambras, 
muskusa un vaniļas piena toņu zelta 
mirdzums atklāj ceļu pretī Jūsu sapnim. 
 



ZIEDU –AUGĻU, ZIEDU-CITRUSU AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Fantaisie, 
tilpums 50 ml. 
Fantaisie aromātu ekskluzīvi Faberlic 
zīmolam izveidojusi pazīstama franču 
parfimēre Delfina Lebeau. 
 
Aromāta virziens: citrusu-ziedu. 
Šo krāsām bagāto parfimērijas fantāziju veido 
rozā greipfrūta, bergamotes un klementīnes 
spilgtās notis. Dinamiskā citrusaugļu 
harmonija aromāta sirdī saplūst kopā ar 
maigiem ziedu toņiem, tik smalkiem un 
viegliem, gluži kā neparasta tauriņa spārnu 
vieglais pieskāriens. 
 



SVAIGIE AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm "Alatau", 55ml; 
testera art.: 3420 
 
Faberlic sadarbībā ar Pjēru Burdonu izveidoja 
aromātu, kas līdzinās kalnainās dabas 
majestātiskajam skaistumam. 
 
Svaigais, kristāldzidrais Alatau aromāts – tas ir 
fantāzijas lidojums uz Vidusāzijas pērles 
virsotni, lai paklausītos kalnu vēja seno 
mūziku. Aromāts ar laiku kļūst arvien vēsāks un 
svaigāks, it kā Jūs kāptu kalnu virsotnē. 



SVAIGIE AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Faberlic 
Promenade. Tilpums: 50 ml 
 
Faberlic Promenade aromātu īpaši Faberlic 
kompānijai izveidojusi slavena franču 
parfimēre Delfina Lebeau. 
Aromāta virziens: svaigs, ziedu-citrusu 
aromāts ar jūras brīzes akordu. 
Svaigais aromāts, kas, saplūstot kopā ar jūras 
vēja svaigumu, rozes un balto ziedu 
maigumu, siltajām sandalkoka un muskusa 
notīm, aicina doties nesteidzīgā pastaigā pa 
gleznaino piekrasti. Bet muskusa pēcnots 
gluži kā viegls vējiņš rotaļājas matos un 
plivina kleitu. 
 



SVAIGIE AROMĀTI... 
 

Parfimērijas ūdens Oceanica, tilpums 25 ml. 
 
Parfimērijas ūdeni Oceanica ekskluzīvi Faberlic kompānijai 
izveidojis parfimērijas pasaules metrs Moriss Russells. 
 
Aromāta virziens:  svaigs jūras aromāts. 
Svaigais jūras akords, gluži kā okeāna brīze, dāvā možumu 
svelmainā dienā. Sajaucoties ar upeņu, ūdensrozes un 
vijolītes notīm, tas savaldzina un dāvā vēsumu. Vieglā 
muskusa pēcnots apņem ar paradīzes svētlaimes mākoni. 
 



AROMĀTS ofisam, darbam... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Urban Legend,  
tilpums: 50 ml 
 
Aromātu Urban Legend ekskluzīvi Faberlic zīmolam 
izveidojis pazīstamais franču parfimērs Antuāns Lī. 
 
Aromāta virziens: ziedu-augļu. 
Jasmīna, gardēnijas un pačūlijas atturīgais aromāts košo 
un dinamisko aveņu un apelsīna nošu ietvarā lieliski 
piemērots mūsdienu lietišķajām un mērķtiecīgajām 
biznesa lēdijām.  
Šis elegantais un tai pat laikā sievišķīgais aromāts 
noteikti padarīs jūs par stila noteicēju lietišķās 
aprindās.  
 
 



AROMĀTS ofisam, darbam... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Urban Legend,  
tilpums: 50 ml 
 
Aromātu Urban Legend ekskluzīvi Faberlic 
zīmolam izveidojis pazīstamais franču 
parfimērs Antuāns Lī. 
 
Aromāta virziens: ziedu-augļu. 
Jasmīna, gardēnijas un pačūlijas atturīgais 
aromāts košo un dinamisko aveņu un apelsīna 
nošu ietvarā lieliski piemērots mūsdienu 
lietišķajām un mērķtiecīgajām biznesa lēdijām.  
Šis elegantais un tai pat laikā sievišķīgais 
aromāts noteikti padarīs jūs par stila noteicēju 
lietišķās aprindās.  
 
 



AROMĀTS iziešanai... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm 
Renata, tilpums 60 ml. 
Aromātu ekskluzīvi Faberlic 
zīmolam izveidojusi plaši 
pazīstamā franču parfimēre Alienor 
Massenet.  
Aromāta virziens: ziedu-augļu 
aromāts ar bagātīgu koksnes 
izskaņu. 
 

Aromāts iemieso kinodīvas izsmalcināto tēlu, viņas unikālo stilu un skaistumu 
ar tvīkstošām gardēnijas, orhidejas un rozes notīm. Šim aromātam raksturīgs 
bezgalīgs noslēpums un šarms, izsmalcinātība un magnētisks spēks, ko pauž 
vaniļas un upeņu nektāra, kašmira koka un pačūlijas notis.  
Valdzinošā kompozīcija atmodina Dievieti katrā sievietē. 
 



AROMĀTS iziešanai... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Beau 
Monde, tilpums: 50 ml. 
Parfimērijas ūdeni izveidojusi pazīstamā 
franču parfimēre Alienor Massenet. 
Aromāta virziens: augļu-koksnes aromāts 
ar maigi pikantām notīm. Aromāts atklājas 
ar smalku un aristokrātisku ziedošās 
gardēnijas, samtainās rozes un 
nepārspējamās vijolītes skanējumu. 
Kompozīcijas sirds notis apvieno garšvielu 
zaigojošo greznumu un Rouge Groseille de 
Laire* bāzes cēlo unikalitāti. Nevainojamā 
koksnes-ambras izskaņa uzsver piederību 
augstākajai sabiedrībai. 

*Rouge Groseille de Laire – tā ir viena no leģendārajām aromātu bāzēm ar sulīgu 
sarkano ogu dvēseli, kas kontrastē ar osmanta un vībotnes ziedu notīm. Šo bāzi izmanto 
vienīgi premium klases kompozīcijās. 



AROMĀTS iziešanai... 
 

Parfimērijas ūdens sievietēm Faberlic 
by ALENA AKHMADULLINA, tilpums: 50 
ml. 
 
Aromāta virziens: auļu-koksnes aromāts. 
Parfimērijas ūdens  savaldzina ar upeņu, 
saldenām apelsīna, greipfrūta un itāļu 
mandarīna notīm, aiznesot uz majestātisku 
karaļpiļu, elegantu dāmu un cēlsirdīgu 
kavalieru laikmetu.  
Aromāta sirdī – augļu akords, ko veido 
persika un plūmes notis, bet šo 
kompozīciju noslēdz majestātiskā roze. 
Izsmalcinātā pēcnots apņem ar vieglu 
sandalkoka, muskusa, dzintara, labdanuma 
un saldas vaniļas dūmaku. 



Un nobeigumā vēl daži padomi... 
 

Lietojiet aromātus, kuri tāpat kā apģērbs, būs pieskaņoti jūsu noskaņojumam, 
plāniem, kā arī laika apstākļiem.  
 
Pirmais parfimērijas garderobes noteikums. Vasarā pikantus, saldus, sīvus 
aromātus samērā grūti uztvert, bet ziemā mēs vēlamies sasildīties un radīt 
"siltas" asociācijas, – tas ir pirmais parfimērijas garderobes noteikums.  
 
Otrais noteikums. Pēc tam sadaliet aromātus, vadoties pēc principa, kurus 
aromātus jūs lietojat darbā, mājās, atpūšoties vai romantiskos vakaros. Katrai 
no šīm kategorijām definējiet aromāta virzienu – un izvēlieties! 
 
Trešais noteikums. Iekļaujiet savā kolekcijā gan vasaras, gan arī ziemas, gan 
ieturētas, gan arī koķetas, gan siltas, gan arī atsvaidzinošas kompozīcijas -
ikdienai un īpašiem gadījumiem.  



Ceturtais noteikums. Neaizmirstiet sev atrast un akcentēt jūsu galveno 
aromātu, kurš būs dominējošs un, kuru jūs lietosiet biežāk par pārējiem.  
 
Piektais noteikums. Neizturieties kritiski pret aromātu, kuru jūs līdz šim 
neesat lietojusi - iespējams, ka nelielai dzīves daļai jau ilgus gadus pietrūkst 
tieši šis aromāts...  
 



Un, tātad?  Cik aromātiem vajadzētu būt sieviešu garderobē? 
Saskaitīsim?   
 Parfīms darbam, kas palīdzēs koncentrēties un radīs par jums pareizo 
iespaidu. 
 
 Aromāts, ar kuru jutīsieties komfortabli atpūtas laikā, atvaļinājumā. 
 
 Kaut kas maigs un romantisks, kad esat blakus savam mīļotajam vīrietim. 
 
 Aromāts, ar kuru kopā varat doties ar draugiem uz restorānu, izstādi, teātri 
vai citiem īpašiem gadījumiem, kad vēlaties pievērst uzmanību sev.  
 
 Īpašais JŪSU aromāts, par kuru runājām iepriekš. Lai gan – tas var būt gan 
augstāk minētais 3-šais, gan/vai 4-tais aromāts... 
 
Es tiešām ieteiktu par šo tēmu un garderobes daļu padomāt nopietnāk un 
izrevidēt, meitenes, savus smaržu krājumus. Iespējams, tajos ir jau kaut kas 
novecojis..., apnicis..., dāvināts un lietots vairāk aiz cieņas pret dāvinātāju... 
Sakārtijiet šavu smaržu plauktiņu, atrodiet savus jaunos aromātus un 
sāciet/turpiniet dzīvi citās krāsās un citos smaržu mākoņos!  



Par reģistrāciju Faberlic katalogā... 
 
Vienmēr reģistrēties pašiem Faberlic katalogā  ir izdevīgāk, nekā veikt 
pasūtījumus pie konsultanta pat tad, ja iepērkaties tikai dažas reizes gadā, jo 
jūs ne tikai ietaupāt vismaz 20% starpību starp kataloga un noliktavas cenu, 
bet varat saņemt dāvanas, piedalīties dažādās slēgtajās izpārdošanās, Starta 
programmā, loterijās, Uzkrājošajā un VIP pircēju privilēģiju programmā... 

Un, ja jums rodas jebkādi jautājumi, vai 
vēlaties ar mani sazināties, lai veiktu 
pasūtījumu (ja pašas to nevēlaties 
noformēt) vai kaut ko uzzināt vairāk, 
vienmēr varat, rakstīt uz e-pastu: 
AIJA VOITKĀNE, e-pasts: 
 aija@buduars.lv   
 
Veikt  reģistrāciju Faberlic katalogā  
varat šeit >>>>>. 
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