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QUEEN GOLD

QUEEN ROSE

Fragrância que é a tradução de um estilo, a
personificação da mulher moderna, ousada,
única. Mulher que gosta de ser admirada por
tudo e todos. Seja pelo seu jeito de olhar, de
vestir ou de pensar. Uma mulher glamorosa,
alegre, espontânea e carismática que assume a
sua feminilidade e as suas emoções.
Floral oriental, possui notas de cabeça de
mandarina, bergamota e pêra. O jasmim compõe
a nota de coração. As notas de fundo são
compostas de vetiver, baunilha e âmbar.

Fragrância que traduz amor, uma doce presença
que deixa um rastro envolvente. É para a mulher
sedutora, cativante e sonhadora. Sua essência
conta com um divino mix de deliciosas lichias
vermelhas, marmelos dourados e exóticos kiwis.
Um jogo provocante, envolvendo um delicioso
acorde caramelado, pétalas de jasmim e a
orquídea, misturadas com chocolate branco. No
fim, o segredo é um surpreendente final do
cremoso almíscar, encantadas raízes de íris enotas
amadeiradas.

QUEEN SILVER
Fragrância cativante para a mulher que sabe usar o
seu charme para cativar a quem ama.
Perfume oriental amadeirado que se aplica como
um filtro sofisticado. A flor do maracujá exalta um
floral frutal marcante; já o vetiver, base da
fragrância, traz uma nota amadeirada gourmand. A
baunilha proporciona um efeito oriental envolvente
e charmoso.
Para uma mulher moderna, forte, emotiva,
poderosa e destacada.

LINHA KING

Para homens conectados e com personalidade forte
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KING GOLD

KING BLUE

Fragrância perfeita para os homens fortes e
modernos. Refrescante e marcante, com notas
especiadas e brilhante como o ouro! É um perfume
masculino especial. Cheiro fresco, provocante e
acordes de couro apimentado, que juntos
transmitem personalidade , ideal para o homem
que gosta de ousar e marcar presença por onde
passa.

Fragrância do homem moderno, audacioso e
envolvente que valoriza o momento da conquista.
As notas desse perfume proporcionam um toque
fresco com fixação que dura o dia todo.Ideal para o
homem que deseja se aventurar em momentos
marcantes da vida.

KING BLACK
Fragrância amadeirada e oriental, com notas de
cabeça vibrantes e energéticas como o limão da
Calábria e o Kalamanzi. As notas de base são viris
e potentes, com o âmbar negro e o patchouli. As
notas de coração são marcantes e envolventes
com destaque para a canela, o cardamomo negro
e o praline.Selvagem e dócil. Livre, independente,
extrovertido e sensual.

LINHA PRECIOUS

Fragrâncias preciosas lapidas para mulheres valiosas.
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FLUORITA

JADE

Fragrância criada para uma jovem apaixonada,
elegante e espirituosa. Romântica por natureza,
inspira um amor intenso e divertido. Ela personifica
a espontaneidade da alegria de viver das mulheres
jovens dos dias de hoje, representando um tipo
particular de liberdade e romantismo.
O cheiro desperta os sentidos com suas frescas e
cítricas notas de cabeça de mandarina da Sicilia,
laranja-de-sangue e bergamota, antes de florescer
em harmonia com o absoluto de jasmim e a rosa
damascena. O patchouli cria a transição para as
notas de fundo amadeiradas, estruturadas em torno
do vetiver e sândalo.

Fragrância que simboliza a feminilidade absoluta,
sofisticada e glamorosa.
As notas de topo alegres explodem e cativam quando
a essência da laranja desperta os sentidos e aguça os
sentidos. A doçura da magnólia com um toque de
baunilha e limão encontra a beleza vibrante e vívida
da rosa damascena. As essências se desenvolvem,
retirando com elas o neroli de Vallauris, escolhido
dentre todos os outros por suas fragrâncias
exclusivas. Tão radiante como o branco de suas
pétalas, tão quente como o sol dourado do
Mediterrâneo. Uma flor intensa, que lança sua luz e
permite brilhar.

RUBI
Fragrância divertida, festiva, uma mistura floral de
estilo e atitude. Rum envolvente e maracujá exótico.
Um coquetel explosivo para se consumir sem
moderação. Característica da nova geração VIP,
recriados a partir de notas de gardênia e almíscar
prestígio transbordante. A aura única. Ingredientes
que dão um charme único e distinto, como a
baunilha e a fava tonka. Um toque de originalidade
e sofisticação.

LINHA MEDJ

Para homens que declaram sua identidade.
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NIGHT

EXCLUSIVE

Fragrância que exala conexão e virilidade, que
combina com o homem confiante e desinibido. As
notas despertam uma sensação cativante assim
que tocam a pele pela primeira vez. Desfrute de
uma fragrância leve e aromática, com notas que
garantem frescor e intensidade. É perfeito para
ser usado em momentos de diversão, onde tudo o
que você quer é se sentir confiante.

Fragrância que transmite elegância e sofisticação.
O cheiro inspira modernidade, autoconfiança e
poder, deixando o homem que usa esse perfume
muito mais atraente e charmoso. Um aroma
versátil para diversas ocasiões e climas. Suas
notas de saída, o floral e o frutado prevalecem
com uma essência enérgica, para jovens de
espírito.

POWER
Fragrância que apresenta uma essência ousada,
para homens que desejam reforçar a posição de
conquistadores. As notas despertam uma
sensação cativante assim que tocam a pele pela
primeira vez.Aromático refrescante, com notas de
sândalo, cedro, baunilha, lavanda, bergamota,
noz-moscada e âmbar. Para o homem sofisticado
e que vive a vida intensamente.

LINHA SENZZO WOMAN
A busca por criatividade e inspiração
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GIULIA
Fragrância poderosa e marcante, perfeita para a mulher moderna,
audaciosa, elegante e enigmática, que ama explorar seu lado bom.
O cheiro empodera as mulheres para que conquistem uma cidade
inteira. Por isso pode-se dizer que o perfume é quase "uma arma"
nas mãos dessa mulher com poderes de super-heroína.Floral
Oriental com notas de Amêndoa Café, Jasmim-árabe, Tuberosa,
Fava Tonka e Cacau.

LILLA
Fragrância oriental gourmand. Feita com os mais preciosos
ingredientes naturais, que revela uma moderna e encantadora
interpretação dessa família olfativa. O cheiro representa a
escolha de viver a vida a seu próprio modo e deixá-la ainda mais
bela.
O cheiro demonstra uma mulher que escreve a sua própria
história, encontra o seu caminho, faz a felicidade à sua maneira
e assim, sua vida se torna muito mais bonita.

Fragrância exclusiva, mas ao mesmo tempo delicada e cheia de
ternura. As notas combinam-se de uma forma totalmente
harmoniosa e marcante. As notas de cabeça são melão, coco,
tangerina, cássia, jasmim, bergamota e algodão doce; as notas de
coração são mel, damasco, amora, ameixa, orquídea, pêssego,
jasmim, lírio-do-vale, frutas vermelhas e rosa; e as notas de fundo
são fava tonka, âmbar, patchouli, musk, baunilha, chocolate e
caramelo.

NINA
Fragrância feminina repleta de ousadia e sofisticação. Possui
um cheiro autêntico e espontâneo, pois pessoas especiais
merecem fragrâncias especiais. Um floral amadeirado. Feito
especialmente para a alma da festa. Champangerosé formam
as notas de saída. No coração surgem notas de flor de
pêssego e no fundo, queenwood.
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RAGAZZA

VITA

Fragrância floral amadeirada fresca como um néctar de flores
voluptuoso de rastro delicado e, no entanto, muito presente. O
fulgor da laranja amarga enfeitada com um toque de framboesa
revela o primeiro sopro. Segue com um toque de neroli suave e
resplandecente e com a flor de laranjeira. Evolui para a sutileza
do jasmim sambac acentuado com gardênia. O rasto do âmbar
torna-se envolvente. Forma-se em volta da beleza da mulher,
revolteia e modifica-se a cada movimento do ar, oferecendo as
suas mais belas facetas, como um jogo de luz sobre um
diamante.

Fragrância floral amadeirada fresca como um néctar de flores
voluptuoso de rastro delicado e, no entanto, muito presente. O
fulgor da laranja amarga enfeitada com um toque de framboesa
revela o primeiro sopro. Segue com um toque de neroli suave e
resplandecente e com a flor de laranjeira. Evolui para a sutileza
do jasmim sambac acentuado com gardênia. O rasto do âmbar
torna-se envolvente. Forma-se em volta da beleza da mulher,
revolteia e modifica-se a cada movimento do ar, oferecendo as
suas mais belas facetas, como um jogo de luz sobre um
diamante.

SHOPHIE
Fragrância que expressa o diferencial de uma flor na cidade. A flor
que é forte e fraca, delicada e sensual, como a mulher que usa
esta fragrância. O cheiro que exala é elegante, feminino e
inesperado por ser impulsionado por um buquê de rosas e
violetas, baunilha e almíscares brancos.
.

LUNA
Fragrância que traz a combinação oriental gourmand de
cheiros de marshmallow, sorvete de framboesa, algodão-doce
e baunilha, criando uma explosão surpreendente que faz
qualquer um se apaixonar.
Para trazer um cheiro de exclusividade à tona, nectarina, anis,
violeta, madressilva, âmbar, fava tonka, sândalo e musk são
acrescentados, envolvendo o olfato em um aroma prazeroso.
.

LINHA SENZZO MAN
A busca por criatividade e inspiração
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ALLEGRO
Fragrância com ar de frescor que caminha ao lado de cheiro
amadeirado que chama atenção. Com uma combinação
refrescante e tônica, possui Artemísia, Alcaravia, Coentro, Bagas
de Zimbro, Manjericão e Bergamota, que puxam a fragrância
herbácea e intensificam a combinação Chipre como notas do
topo.

BELAMI
Fragrância que traz uma combinação da Copaíba, madeira
da biodiversidade brasileira, com especiarias frescas, como
cardomomo e pimenta, que traz a exclusividade da
fragrância.Possui um cheiro intenso, para que todos sintam
e fiquem impressionados, assim acompanha o homem nos
principais momentos da sua vida.

LAZIO
Fragrância de contrastes. Fresca e quente, moderna com uma
distinção clássica. Possui um desenho contemporâneo e promove
uma sensação de emoção, um magnetismo intenso. As notas de
topo e de coração são frutais e são somadas às notas de fundo
que são amadeiradas. Faz com que o homem que o usa, seja
determinado, marcante e seguro de si.
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LUCA

LUIGI

Fragrância extremamente intensa para uma experiência mais
profunda. As notas vibrantes e elegantes de topo de Grapefruit,
Coentro e Manjericão revelam a assinatura Oriental Picante da
fragrância. O coração do perfume cativa com sua masculinidade,
com Gengibre quente e Cardamomo trabalhando ao lado da
charmosa e doce Flor de Laranjeira.

Fragrância floral amadeirada fresca como um néctar de
flores voluptuoso de rastro delicado e, no entanto, muito
presente. O fulgor da laranja amarga enfeitada com um
toque de framboesa revela o primeiro sopro. Segue com
um toque de neroli suave e resplandecente e com a flor de
laranjeira.

UGO
Fragrância amadeirada aromática para homens inovadores. Criativos,
jovens e autênticos, estão sempre antenados com tudo ao seu redor.
Irreverentes, eles fazem aquilo que querem. As notas do perfume
combinam frutas cítricas, maçã verde, pinho, hortelã, bergamota e folhas
de cedro; madeiras nobres, folhas de gerânio, jasmim e lavanda de
pinheiro; broto de cravo, sálvia e mel; musgo, âmbar, bálsamo, vetiver,
rum e couro.
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RICCO

SEGRETO

Fragrância amadeirada, cítrica e picante. E conta a história
de um homem desejado, consegue tudo, para o qual tudo é
possível.Um homem vibrante, brilhante, solar, atraente,
invejado pelos homens e desejado pelas mulheres. Livre e
ousado, vive sua vida como bem quer, pronto para seguir
seu instinto e mudar as regras do jogo a qualquer instante.

VITTORE
Fragrância que é um coquetel explosivo, contendo o toque frutado
da nota vip de caviar de lima, que proporcionará pequenas explosões
de entusiasmo e energia, ou seja, a chave para chegar a uma festa de
reis e rainhas. Neste coquetel, ainda temos a vodka gelada com
hortelã congelado, que mantém o frescor noturno. A madeira real,
conhecida também como King Wood, dá um toque de ouro tropical e
terroso - um vibrante aroma para a noite.
Esta fragrância oriental amadeirada também contém notas de
gengibre, pimenta preta, couro, especiarias e âmbar.

Fragrância que exala novas facetas sensuais e misteriosas,
renovando-se amplamente, com a assinatura de uma
composição engenhosa. A bergamota calabresa, tão
suculenta e espirituosa como sempre, convida novas notas
picantes para aumentar a plenitude e a conquista que está
envolta nos acentos fumegantes da baunilha guineense de
Papua, absoluta, para maior masculinidade.
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