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

Skinny Love
Een prachtige zachte frisse combi van earl grey & komkommer aangevuld met appeltjes, jasmijn, rozen,
ceder en een tikkeltje musk.

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.

Blushing
Een bloemige maar luxe zachte combinatie van rode appeltjes die overgoten worden door pioenrozen,
anjers en jasmijn.

Fluffed Mellow
Zoete donzige marshmallows. Een lekkere mix van suiker, creme, vanille, luchtige zoete donskussentjes die
je niet kunt weerstaan!

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.

Cream Candy ( L type)
Orientaalse vanille gemixt met aardbeien en heerlijke musk, in tegenstelling tot de naam van deze
heerlijkheid niet mierzoet maar precies de juiste balans van romig, suiker en kruidig.

Girl Boss ( P Type)
Een sensuele geur voor de moderne vrouw. Zowel fris licht als donkere tonen maken de geur verrassend
aantrekkelijk. Zoete jasmijn en tuberoos geven de geur haar vrouwelijkheid, de donkere kant bestaat uit
cacao en heerlijke geroosterde tonkabonen.

Angel Wings ( P Type)
Een verfijnde zachte orientaalse mix van mandarijntjes, perzikken en abrikozen aangevuld met caramel,
vanille en zachte cacao.

Yes, Si, Qui ( P Type )
Ja ik wil! Je wilt deze heerlijke geur met jezelf verbinden, een bijzondere samenstelling van meiroos en
freesias, overgoten met cassis in een basis van vanille, hout tonen en een hint van zwoele patchouli.

Enjoy Life ( P Type)
Een prachtige roze mix van fruit en bloemen op een houtachtige musk basis. Manderijn, bergamot, cassis,
perzik, jasmijn en rozen op een basis van witte musk, ceder & sandelhout, patchouli en benzoin (vanille).

Twilight (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.

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.

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.

Flamingo
Heel veel bessen gemixt met zoetige sinaasappeltjes, wilde kersen en aardbeitjes, afgerond met zachte
vanille en witte musk tonen.

Purple Rain
Klaar voor een heerlijke cocktail? Wodka & Blue Curacao aangevuld met frisse cranberry's, gemixt met
lemon & lime. Een ware geur explosie.

Love Story ( P Type )
Sensuele oranjebloesem met een het hart van stephanotis jasmijn (de bloem van geluk) afgerond met
neroli en ceder.

Rainbow
Fruitige bessen, zoete frambozen en zongerijpte pruimen omhuld in flirterig violet.

Jelly Beans
Weelderige fruitige tonen, wilde kersen met rijpe perzik en pittige aardbei voor een geweldige
snoepsensatie geur.

Style & Attitude ( P Type)
Rijke orientaalse mix van rum en passievruchten die overgaan naar gardenia en witte musk om afgerond te
worden door luxe tonkabonen en rijke vanille.

Material Girl ( P Type)
Een mix van roze pepertjes, sappige peren en neroli in de basis, die overgaan naar jasmijn met koffiebonen
dat in zijn geheel wordt afgerond door romige vanille, ietwat scherpe patchouli en ceder.

Queen of Hearts
Zachte, zoete, felrode aardbeien en verrukkelijk kruimelige zandgebak, bestrooid met een fijn laagje
poedersuiker.

How sweet it is
heerlijke en verrukkelijke geur van bitterkoekjes. Met tonen van zoete amandel, romige kokos en rode
kersen. Allemaal verzacht met warme en omhullende vanille.

Let's get it on
Een frisse samenstelling van een zoet cremig cakeje, dat is gedecoreerd met Italiaanse meringue, limes,
schilletjes van de limes en royale Madagascar vanille.

Watermelon Sugar
Watermeloen snoepjes, fruitig en zoet.

Peach Babe
Zachte fruitige perzik met een hintje van vanille & zwarte besjes

Limoncello
Met ijsblokjes of zo uit de diepvries...als geur is het heerlijk fris met dat kleine alcohol tintje. Limoenen,
limes en sparkles.

Dreamwaver
Een kosmische mix van rustgevende lavendel en kalmerende tonka die ervoor zorgt dat je wegdrijft naar je
gelukkige plek. Een geur om te ontspannen en tot rust te komen voor het slapengaan.

Dazzle
Laat je zintuigen ontploffen met verfrissende eucalyptus vermengd met verfijnde bloemige patchouli,
waardoor een verleidelijk aroma van energieke frisheid ontstaat dat in de lucht blijft hangen.

Chaos
Pittige groene limoen en aromatische kruidig zoethout met een toegevoegde twist van scherpe, zoete en
verfrissende conifeer. Chaotisch maar toch verfijnd fris, een geur met een knipoog.

