
Модні парфуми 2012: продовження традицій

      

Парфуми є істинним втіленням жіночності, краси і любові. Ця фраза не нова, але,
мабуть, відображає справжнє ставлення до цих понять у всі часи. Однак життя постійно
розставляє все нові й нові акценти, і з’являються сьогодні нові лінійки парфуму значно
збільшують діапазон сприйняття жіночого образу. Істотне розширення семіотики
компонентних комбінацій, а також застосування новітніх складів на основі альдегідів
зумовлюють новітні тенденції розвитку парфумерного мистецтва. Саме тому модні духи
2012 року передбачається ще більш яскравими, багатими ваблячими, незвичними
замахами.

Нетрадиційний стиль

Представлений Givenchy абсолютно футуристичний для парфумів Play for her intense
образ у вигляді iphone спочатку злегка шокував і своєю назвою, і трохи нетрадиційним
для любительки квіткових ароматів відтінком кілька грайливим стилем. Однак
витонченість запаху і відчуття повної гармонійності вироби в цілому не залишає
байдужими більшість жінок.

Ремікс Perfumer’s Reserve, широко відомих у сімдесятих духів Clinique від Bernard Chant
також опинився в центрі уваги своїм справжнім жіночим, чарівним запахом і традиційним
для минулих років темним флаконом з зображенням квітки. Вражаюче чітко і сміливо
підкреслюють чуттєвість та сексуальність, виявилися духи Chopard Happy Spirit,
представлені Versace.
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  Модні парфуми 2012: продовження традиційНайбільш модні духиБренд Gucci представив модні парфуми для літа, що володіють відтінками юності і краси.Оптимізм і захопленість сприйняття сонця і тепла, чітко простежуються в Flora by Gucci,яку випустили в абсолютно новому, більш яскравому стилі Eau Fraiche, що поєднує в собівсі відтінки безтурботним молодості і пристрасті. Це прекрасне суцвіття чудових запахів,які чудово підкреслять оптимістичний, легкий і злегка грайливий образ веселої натури.Знаменита Donna Karan підносить приємний сюрприз своїм шанувальникам у виглядінової туалетної води Be Delicious Eau de Toilette Spray. Запах досить екзотичний, алесприймається чудово, створює відчуття внутрішнього комфота і витонченості. Вирібчудово підійде для стильних і впевнених у собі жінок.Звичайно, духи Couture і Vanitas від Versace, які були показані широкій публіці,відрізняються особливим шиком, традиційно привабливими флаконами. Незважаючи назазвичай домінуючий чуттєвий стиль запаху, духи, особливо Couture мають відтіноклегкості і свіжості, додають відчуття бадьорості і польоту. Їх навіть називають символомзакінчення кризи. Однак, Vanitas зроблені всі ж в кращих традиціях вишуканості тажіночого шарму.
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  Модні парфуми 2012: продовження традиційЧудові парфуми Palazzo від Fendi у витонченому прозорому флаконі спочаткупозиціонувалися для яскравих, авантюрістічним осіб. Безумовно, в запаху присутні ноткиграйливості, а й чуттєвої складової в них предосить. Це втілення, навіть якийсь симбіозсучасної розкутості і нестримної романтичності. Тому духи підійдуть особам зхарактером, а також вельми захопленим особистостям.Парфуми Sheer Beauty бренду Kelvin Klein є справжньою класикою жанру. Вонипредставлені в елегантному флаконі і уособлюють жіночність та сексуальність. Запахвиразно підкреслює особливу грацію і красу жіночого начала, при цьому. ніяк непорушуючи спокійних відтінків реальності, надаючи швидше відчуття впевненості йоптимізму.Прекрасні духи Miss Pucci є результатом спільної роботи групи найталановитішихпарфумерів – Christine Nagel, Benoît Lapouza, і Francois Demachy. Унікальні за своїмзапахом, з відтінком легковажності і чарівності, духи прекрасно підійдуть і юнимкрасуням, і легковажним особам, і дорослим леді.Творці найбільш модних парфумів для 2012 року є загальновизнаними авторитетами всвіті парфумерії. Тенденція превалюють більш «полегшених» і грайливих відтінківвітається як критиками, так і безліччю жінок, включаючи Інтернет-спільнота. Проте як іраніше є затребуваними духи з феромонами Escentric molecules, вироблені арабськимипарфюмерами. Запах кохання ніколи не втратить своєї популярності, будь-томолодіжний стиль або строго класичний жіночний.
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  Модні парфуми 2012: продовження традиційМодні відомі парфумиНайбільш значущою подією 2012 року стане успішне продовження випуску духівДженіфер Лопес під назвою Glow by J Lo Shimmer Limited Edition. Успіх перших проб бувнастільки несподіваним, що приголомшив навіть найдосвідченіших цінительок парфуму.Нова марка відрізняється ніжним, трохи солодким запахом, що надає разом з елегантнимфлаконом, прикрашеним недешевої підвіскою власний спокійний, м’який стиль. Такожготується до випуску і другий, більш витончений і вишуканий парфум, у вечірніх відтінкахпід назвою Glow After Dark, в такому ж флаконі, але з чорним кольором підвіски, щоговорить про створення власного бренду знаменитою співачкою і актрисою.Леді Гага готує до випуску навесні 2012 року досить екстравагантні духи, цілкомвідповідні стилю самої співачки. При виготовленні парфумів не буде використанийзвичний набір есенцій. Склад поки не розголошується. Цілком очевидно, що це робитьсядля підняття ажіотажу навколо новинки.Періс Хілтон у співпраці з парфумерною фірмою Parlux готує до випуску нові парфумиCan Can. Знаменитий парфумер Jean-Claude Delville став співавтором проекту.Знаменита Сара Джессіка Паркер вже давно створила свою лінію з виробництвапарфумерії. Стиль актриси визнаний в Голлівуді, як один з найбільш вдалих, тому цілкомможливо, що нові парфуми будуть не менш вдалими, ніж пробна партія під назвою Lovely.У 2012 році також готують до продажу свої нові парфуми Вікторія і Девід Бекхем здосить скромним найменуванням Intimately Beckham Night duo, а також знаменита БрітніСпірс з вельми недвозначним назвою Believe. Співпраця зірок з найбільшимипарфумерними компаніями робить очікування появи нових запахів ще приємніше.
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  Модні парфуми 2012: продовження традиційПарфумерний ринок парфумів 2012 обіцяє побут різноманітним і дуже насиченимрізними новинками. Тому нові запахи, які будуть з’являтися в продажу вже в кінці цьогороку, цілком можливо, прикрасять не один новорічний вечір.                
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