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[ BELEZA ]

Reunimos as combinações perfeitas para você presentear seu amor e afinar ainda 
mais a sintonia do casal. Escolha já a fragrância que tem mais a ver com vocês!   
Por Larissa Lima

S
e tem um presente que agrada homens e mulheres é o perfume, afinal, nada melhor do que sentir aquele cheirinho  
gostoso no ar. Mas você sabia que existem essências que combinam entre si? Conversamos com Renata Ferraz, gerente  
de desenvolvimento de fragrâncias da Firmenich, que propôs várias combinações entre diferentes estilos. Agora, nem  
o cupido vai escapar de acertar em cheio!

MATCH POINT

Se vocês vivem conectados 
com as tendências e gostam de 
misturar diferentes essências, 
a dica é usar uma fragrância 
marcante. As notas amadeiradas 
combinadas com as cítricas 
entram em sintonia tanto para 
elas quanto para eles. Um jogo 
de frescor e sensualidade.

Os casais aventureiros que 
vivem por aí curtindo a 
natureza podem apostar no 
frescor das notas cítricas, 
frutais e marinhas, pois 
transmitem a sensação 
de liberdade, juventude e 
equilíbrio. São elas: a maçã,  
o limão siciliano, o jasmim,  
as rosas brancas e as algas.

Para a dupla de perfil mais clássico e 
sofisticado, a família olfativa oriental floral 

é perfeita. Essências de flor de laranjeira, 
cedro e sândalo são boas pedidas para elas, 
já o blend de especiarias, como cardamomo 

e pimenta mesclada com notas florais, é 
ideal para eles. Puro requinte!

KENZO AMOUR 
+ 212 SEXY MEN
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HERRERA + 
BVLGARI 

POUR HOMME 
EXTRÊME

DOLCE & GABBANA LIGHT 
BLUE + ACQUA DI GIÒ

Eau de Toilette 212 Sexy Men 50ml R$ 279
Eau de Parfum Kenzo Amour 30ml R$ 209

Eau de Toilette CH 30ml R$ 199
Eau de Toilette BVLGARI Pour  

Homme Extrême 100ml R$ 525

Eau de Parfum Carolina Herrera 
212 Vip Rosé 50ml R$ 299
Eau de Toilette Armani  
Code Ice 75ml R$ 399,90

Eau de Parfum Acqua Di Giò 30ml R$ 239 
Eau de Toilette Dolce & Gabbana  
Light Blue 50ml R$ 339

Esquentar a relação é sempre bom, não é? 
Para elas, os perfumes que contêm notas 

da família floral amadeirado (como flor de 
cerejeira e baunilha) e, para eles, os aromas de 

notas cítricas e amadeiradas (como âmbar), 
são capazes de aflorar a sensualidade.


