
Artikel nr Matdofter/frukter Beskrivning
201 1A Vanilla cake En doft av vaniljbulle

202 1B Orange Typisk doft av söt och saftig apelsin.

203 1C Black Vanilla Unik doft som doftar vaniljstång

204 1D Lemongrass Doftande citrongräs

205 1E Lemon En typisk doft av frisk härlig citron.

206 1F Grapefruit En typiskt syrlig och frisk grapefrukt doft.

207 1G Nescafe Härlig kaffedoft 

208 1H Figs/fikon Doft av fikon

209 1I White tea Doftande vitt te 

210 1J Pachuli Doften av Pachuli

211 1K Green grass Doften av nyklippt gräs

212 1L Tea En nybryggd kopp te

213 1M Bread Nybakat bröd

214 1N Coffee nybryggt kaffe 

215 1O Cappuchino Doften av nybryggt kaffe med skummad mjölk

216 1P Red berry Doften av en mogen och fruktig bär cocktail av söta röda bär

217 1Q Green tea Doften av grönt te

218 1R Apple(green) Dofter av gröna äpplen

Natur & blomdofter
251 2A Magnolia Doft av Magnolia blomma

252 2B Scent flower Doftande blombukett

253 2C Lotus flower En doft av lotusblommor

254 2D Lavender En typisk doft av lavender.

255 2E White rose En bukett av vita rosor

256 2F Orchid En typisk fullständig doft av en orkidé.

257 2G Rose Blommande bukett av naturliga rosor

258 2H Pleasant flower En bukett av rosor med den lugnande doften av ingefära blommor.

259 2I Jasmine Lurig och djup jasmindoft.

260 2J Green bambo Söt doft av bambuskott med en ton av violer

261 2K 520 Kraftfull doft av pachulli och cederträ med en ton av rosor

262 2L Happy Flower' En sommrig doft av blommor med en fräsch ton av apelsiner

263 2M Ginger flower En avkopplande och lugnande doft av ingefära blommor. 

264 2N Blue Paria En typisk doft av lavender och citron med inslag av liljor. 

Övriga dofter
301 3A Mountain breeze En fräsch doft av citron och vita blommor 

302 3B Lifetime water En blandad doft av nystädat och nytvättat

303 3C Fresh laundery Nytvättad tvätt doft med mjukmedel

304 3D Foshou shanyi En doft av Rosor och grönt gräs

305 3E Santorini En blommig doft av mangolia och andra blommor med top ton av aprikos och persika

306 3F Time En lätt doft med en blommig ton

307 3G Spring breeze Lätt och elgegant doft av vattenliljor och violer men med toptonen av grönt te

308 3H Morning dew Färska citron dofter blandas med liljor och sandelträ till en elegant doft

309 3J Rain En frisk lätt doft

310 3I Sweet rain Lätthet med en viss sötma och tyngd

311 3K City Tale Balancerad doft med en blommig doft där en viss citrus ger en friskhet

312 3L Energy Uppiggande doft där citrusdoften dominerar men balanceras av en viss skogs doft
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Artikel nr Trädofter Beskrivning

351 4A Sandalwood En doft av sandelträ där sötman känns igenom

352 4B Christmas tree Harmonisk doft av gran doft -julgran

Unisex dofter
401 5A BOSS En maskulin doft med ett viss inslag av sötma och citrus

402 5B COCO En positiv doft med patcholi blandas med sötma och friskhet

403 5C King En fräsch doft där friskhet dominerar

404 5D Yamase Yuri Balancerad doft med ros och sommar 

405 5E Blue ocean Fruktig doft med inslag av trä

Särskilda dofter
451 6A Fresh office Uppfriskande doft med en aning mynta

452 6B Oriental Journey Fräsch doft som har en balans mellan sötma och sandelträ

453 6C Omega Balancerad doft mellan skog och citrus

454 6D Ardor Uppfriskande doftdär citrus blandas med en viss krydd doft

455 6E Drunk love Blommig doft där jasmine doften dominerar

456 6F Pink diamond Vanlij doft blandat med patcholi

457 6G Wishing elves Fruktig doft med en viss doft av träd

458 6H Jazz En fräsch doft av sommar med inslag av citrusoch blommor

459 6J Western Dance En mix av choklad och vanilj som är unik.

460 6I Pure En doft av cafe där vanilj blandas med bakverk.

461 6K Silmarillion En doft som framhäver både elegans och romantik

462 6L Prairie En fräsch doft av sommarträdgård

463 6M Lanvin En doft av cederträ med topton av bitter apelsin

464 6N Dream come true En doft av sandelträ med toner av gröna äpplen och blommor

465 6O sea breeze En maskulin doft med en ton av citrusfruker

466 6P Amani En söt doft med inslag av skog

467 6Q New car Nobel Ädel doftkomposition av valnöt, trä och läder.

468 6R Oriental Charm En charmig doft med en viss tyngd 

469 6S Golden sun En fräsch och söt doft som ger lyft i vardagen

470 6T New Car ambrent En söt doft av vanilj

Företagsdofter
502 7B Nile garden Blommig doft av lotus blomma med en mix av söta frukter som apelsin och mango

503 7C Spring sunshine En kraftfull doft av jasmine och vanilj med topton av apelsin

Unika dofter
551 8A Warmth joy En varm och glädjefylld doft med en orientalisk charm som ger oss ett lyft i vår vardag

552 8B Earth En doft av Terre d’Hermes parfym  

553 8C Karth En fräsch doft med toner av citrusfrukter och gardenia

554 8D Blue future En elegant doft av pachuli och päron som främhävs med rosor

555 8E Diamond En elegant doft av sandelträ och cederträ med en ton av grönområden med blommor 

Bildofter
901 1R Apple(green) Dofter av gröna äpplen

902 2J Green bambo Söt doft av bambuskott med en ton av violer

903 3B Lifetime water En blandad doft av nystädat och nytvättat

904 4A Sandalwood En doft av sandelträ där sötman känns igenom

905 4B Christmas tree Harmonisk doft av gran doft -julgran

906 5C King En fräsch doft där friskhet dominerar

907 6Q New car Nobel Ädel doftkomposition av valnöt, trä och läder.
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