
Geurenlijst WMJM
Onderstaand vind je onze geurencollectie incl. beschrijving. De meeste geuren

zijn het hele jaar beschikbaar m.u.v. van enkele geuren i.v.m seizoensgebondenheid

Infinity (P type)
Oneindig lekker is deze bijna buitenaardse heerlijke geur. Heldere meloen, sprankelende mandarijntjes 

vermengd  met oranje bloesem, jasmijn en rozen. De hout tonen zijn toegevoegd door een hint van vanille 

en musk.

Paradise (P type)
een goddelijke bloemige mix met een vleugje orientaals. Waterjasmijn, groene manderijntjes en 

gemberbloesems aangevuld met een hart van vanille en zout. De geur word afgerond met kashmir en 

ambergis. De geur is verleidelijk & vrouwelijk.

Priceless Lady (P type)
Deze glamoureuze geur is er niet 1 uit duizenden maar uit miljoenen. Een mooie complexe mix van frisse 

bloemen en houtachtige geuren zoals, rijpe frambozen, zoete sinaasappels en mint, gevolgd door 

vrouwelijke bloemen als pioenrozen en jasmijn, afgerond met vanille, patchoulli, honingachtige stroop en 

amber.

Madame X (P type)

Pittig en intens is deze uitermate vrouwelijke geur geïnspireerd op een beroemde geur van een Frans 

parfumhuis, in Frankrijk zeggen ze Mademoiselle en wij zeggen Madame X, de X mag je zelf invullen ;-) 

Jasmijn, rozen, sinaasappels uit Sicilië, bergamot en enkele druppels citroen die overlopen wat vruchtjes, 

afgerond met tonkabonen, vanille uit Madagascar, witte musk en labdanum. 

Tiger Lily (P type)
 Krachtige orientaalse mix van bergamot & rabarberblaadjes die overgaan naar ylang ylang, peren en neroli 

en dit wordt afgerond door exotische vanille, hout tonen, amber en cumerine. De geur omhult je als een 

energiek aura!

Cuddly Cashmere 

Onweerstaanbaar wollig zacht en warm. Omhul je in een mix van bosbes, witte fresia, granaatappel, lelie, 

magnolia, groene wijnstokken, kasjmier en violet. De geur geeft je een luxe gevoel.

Snuggles 
Een knuffelige geur die je doet denken aan wasverzachter, viooltjes, lelietjes van dalen, gardenia, amber en 

een vleugje lavendel.

Baby Boo 

Een echte poederachtige babygeur, zacht & lief. Je bent om op te vreten na het gebruik van Baby Boo ;-)

Coco Cream Pie
Een mix van tropische zoete cocos, vanille & amandel, een rijke exotische geur.



Sexy Bomb (L type)
Een zachte lustopwekkende geur met jasmijn en Ylang Ylang.

Roses & Jelly (L type)
Een geur bomvol Turkse rozen aangevuld met citrus, geraniums. Een drupje lemon en afgerond met tonka 

bonen. Deze geur is een absolute topseller!

Honey Bunny (L type)
Geïnspireerd op de beroemde geur "Honey I washed the kids" Een combinatie van bergamot, crispy 

appeltjes en zoete sinasappel. Gevolgd door gouden honing nectar, toffee en een zachte witte musk. Een 

ultieme verwengeur en zeker een BESTSELLER!

American Vanilla (L type)

Een romige rijke orientaalse vanille geur, honing, melk, aardbeien en een druppeltje sinasappel, overgoten 

met viooltjes en madagaskar vanille, afgetopt met een klein jasmijn bloemetje. BESTSELLER!

Twilight Dust (L type)
Onze inspiratie op een populaire geur van Twilight. Een oriëntaals bloemige geur geschikt voor dames en 

heren. De geur bevat lavendel, ylang-ylang , tonkaboon en benzoine. Voor wie geen tonkaboon kent, het 

ruikt naar vanille, bittere amandel, kaneel en kruidnagel, een bijna hypnotiserende geur is het. 

BESTSELLER!

Furry Socks & Cozy Sweaters
Furry Socks & Cozy Sweaters heeft alles wat een vrouw nodig heeft! Romige vanille, witte chocolade, 

orchidee, zoete heliotroop, zachte amber, knisperend haardvuur en een tikje warme kruiden. Je hult je in 

warmte en zachtheid. Deze geur mag je niet missen deze winter.

Strike a Pose (P type)

Geïnspireerd op "Black Opium" De geur van rijke koffie vermengd met zoete vanille en slagroom. 

Middennoten van oranjebloesem, cederhout en een vleugje patchouli ronden deze verslavende geur af.

Misbehaving (L type)
Geïnspireerd op "Lord of Misrule" Een rijke mix van kruidige patchouli, rijk sandelhout overgoten met een 

hint van citroen en peperkorreltjes. De geur word afgerond met vanille en vetiver. Een hele mooie dupe 

van het orgineel.

Creamy Strawberry's  
Een heerlijke melkgeur van vanille ijs met zoete aardbeien.

Karma (L type )
You love it or you hate it. Onze dupe heeft een basis van zoete sinaasappel en lavendel, aangevuld met 

patchouli voor de aardse toon en voltooid met gouden amber.

Be Shameless (P type)
Be Shameless is geinspireerd op een populair parfum.  De geur is "decadent" ondeugend, vrouwelijk en fris 

tegelijk. Zachte bulgaarse rozen, irissen, pruimen en saffraandraden, bijeen gehouden te worden door 

vetiver, papyrus en gouden amber 



Forever a golden girl (P type )
Een mooie tijdloze, romantische klassieke geur geschikt voor jong & oud.  Een look a like van die oh zo 

bekende  franse parfum welke al sinds jaar en dag beroemd en geliefd is. Enkele magische geurnoten zijn 

de Ylang Ylang, rozen, jasmijn, vetiver, sandelhout en witte bloesems. 

Little Pink Fairy (L type)

Zoet en magisch is de juiste omschrijving van deze heerlijke geur. Bloemig, fruitig en zoetig van sappige 

peertjes, suikerspinnen en zachte nootjes, overgoten met warme vanille en rijpe kersen. 

Pink Soda
Pink Soda is een speciale custom blend. Een echte roze explosie van pink sugar, betoverende suikerspinnen 

en de magie van flowerbomb. De geur is betoverend zoet en bloemig tegelijk. Een echte girlie geur, roze, 

zoet en een zachte vrouwelijke touch.

Blue Cabanna
Blue Cabana is een speciale custom blend. De perfecte mix van tropische cocos, fris aqua kleurig zeewater 

en zilte rustgevende hint van lavendel. Een ultieme zomerse tropische geur, imagine... jij.. in een hangmat 

boven warm zand, met het geluid van de zee, warme zon en een cocktail om het plaatje compleet te 

maken!

Vanilla Queen (L type)
Een mooie ronde mix van cremige vanille en tonkabonen. Afgetopt met de Koningin der bloemen, Jasmijn. 

De geur is vol romig en licht zoetig. 

So…Lush (L type)
Een lekkere, ietwat bloemige en groene mix van lichte patchouli die overgaat naar citrustonen en bijeen 

gehouden wordt door luxe tonkabonen, bloemen en gouden honingdraden. Een kenmerkende Lush-

achtige geur.

Hug Me

Hug Me is zacht, lief en knuffelbaar. Topnoten van lavendel, kamille met een  beetje sinaasappel en 

eucalyptus. De geur wordt afgerond met cederhout, muskus en hooi, waardoor het echt zo lief ruikt.

Birthday Cake
Oehhh la la, vers gebakken taartjes met de geur van butterschotch en slagroom maken dit een geur om op 

te vreten!

Fluffy Unicorn
Een kleurrijke magische geur van sappige appels,  tonen van zoete pruimen en rijpe aardbeien, aangevuld 

met een scheutje limoen en sinasappel schilletjes. 

Big Little Love (L type)

Een eigenzinnige mix van oranje bloemen, sinaasappel bloesem, kleine mandarijntjes, limoensap en 

vanillestokjes met een tikje witte musk. De liefde voor deze geur zal alleen maar groter worden!



Calaluna (L type)
Een unieke frisse samenstelling van limoen, oranjebloesem en snoepjes.  De geur word afgerond met 

kerkwierook en is in perfecte balans. Geen overheersende noten maar een aangename citrus mix die je 

niet snel zult vergeten.

Royal Sultana (L type)
Een weelderige en luxe geur van Egyptische jasmijn en amazone lelies. Om deze aanwezige geurende 

bloemen licht te maken is er sappige citroen en verse rozenblaadjes toegevoegd. Samen met de basisnoten 

van wierook en witte muskus rond de geur perfect af.

Crispy White (L type)
Een mooie schone en fris fruitige geur waarin appels iets de boventoon voeren. De geur word aangevuld 

met citrus, rozen, sinaasappels, bergamot en neroli.

Dirtyyy (L type)
Aromatisch, sexy en frisse mix van neroli (oranjebloesem), munt, dragon en een druppeltje lavendel dat 

bijeengehouden wordt door sandelhout en een snufje tijm. 

Bella Vida  (P type)
Een bloemige en fruitige vrouwelijke geur die begint met peren en zwarte bessen aangevuld met witte 

jasmijn, oranjebloesems en irissen, afgerond met een heerlijke basis van vanille, tonkaboon en een hint van 

patchouli.

Pink Sugar  (P type)
Bloemen, vanille en suikerspinnen vergezeld door citroen, vijgeblaadjes, zoete frambozenjam, volle 

karamel en zoethout. Lichte musk, sandelhout en tonkabonen maken deze verleidelijke zoete geur 

helemaal af.

Lola-Licious  (P type)
Een overheerlijke vrouwelijke parfum geur, exotisch zoethout gemixt met vanille, aangevuld met Jasmijn, 

Iris, mirre bloemen en witte musk. Orientaals en toch fris.

Funky Coconuts (L type) 
Klassieke cocosnoot gemixt met exotisch fruit bestrooid met een snufje kaneel en een klein kruidnageltje. 

Als afronding van de geur een goede dosis gesuikerde vanille en witte musk.

Cheesecake (L type) 
Het water loopt je in de mond bij deze geur. Boterige bruine suiker, zoete caramel koekjes en een klein 

aardbeitje gevolgd door kruidnageltjes en ylang ylang om afgerond te worden door musk tonen en mooie 

volle vanille.

Plum Fairy 
Een mooie magische warme geur. Paarse pruimen, rijpe aardbeien en donkere kersen die worden 

bijeengehouden door zoete sinaasappels, zwarte peperkorrels en bruine kaneel om afgerond te worden 

door groene eucalyptusblaadjes. 


