
SA142 Parfümkészlet – Virágok illata  
 
Véronique Debroise, francia parfümőr állította össze ezt a készletet, hogy a kislányokat bevezesse az illatok csodálatos világába, 
megismerjenek néhány alapanyagot, melyekből édes keleti vagy friss virágillatokat készíthetnek az útmutatóban található képletek alapján.   
 
A készlet tartalma:  
- 8 illatolaj (8 x 6 ml) 
- 8 pipetta 
- 3 üres üveg és 3 üres, szórófejes flakon a saját parfümöknek 
- 1 parfümkészítő útmutató 
- illatcsíkok papírból 
 
Életkor: 
8 éves kortól 
 
A hercegnő álma kollekció 
 
A hercegnő álma kollekciót egy olasz hercegnő ihlette, aki a XVI. században élt, és Néroliának hívták. Grasse városába ment férjhez, mely 
akkoriban a kesztyűkészítés fellegvára volt Franciaországban. Nérolia ötlete volt a narancsvirág illatú kesztyűk készítése. Így jött létre ebben 
a kisvárosban egy párlóműhely, amiből még nagyon kevés volt a reneszánsz hajnalán. Hogy a hercegnő vágyait kielégítsék, különböző, illatos 
növényeket kezdtek termeszteni Grasse környékén, de a narancsvirág uralkodó szerepe végig megmaradt az évszázadok folyamán. 
Kivonatát Néroli esszenciának nevezik, tisztelegve a hercegnő előtt, aki szeszélyével a környék történelmét örökre megváltoztatta. 
Grasse-ban négy évszázadon át nem hagyták abba a különféle illatú virágok termesztését, majd különleges kivonatok készítését, és ez a 
franciaországi kisváros a világ parfüm-fővárosává nőtte ki magát. Sajnos, az utóbbi években a munkaerő megnövekedett ára és a sok 
építkezés a környéken oda vezetett, hogy olajligetek, mimóza- és íriszmezők, rózsakertek és jázminbokrok tűntek el, és a narancsvirágok 
mennyisége is nagyon leapadt. Te most felfedezhetsz néhányat ezekből az értékes kivonatokból, mert megtalálod őket parfümkészítő 
műhelyedben, és sokféle friss illatú kölnivizet vagy keleti jellegű parfümöt készíthetsz belőlük 
Egy parfüm létrehozása kifinomult munka: nem csak arról van szó, hogy különféle illatokat összekeverünk.  Úgy kell összeegyeztetni kétféle 
kivonatot, hogy mindkettő elveszítse saját egyedi illatát, és kettejük harmóniájából valami új és kellemes illat jöjjön létre. Az illatharmónia az 
idő múlásával változik, úgy kell összeállítani a parfümöt, hogy a párolgás első pillanatától hosszú időn át kellemes illata legyen. Először a 
fejjegyű illatok párolognak el, ezeket ▲ jellel jelölik, és 30 perc múlva már nem érződnek. Ide tartoznak a citrusos illatok. A szívjegyű 
(♥)illatokat a papírcsíkokon 30 perctől 5 órán át érezzük. A virág-, gyümölcs-, fűillatok tartoznak ide. Alapjegyű illatok azok, amelyek 
hosszabb ideig, napokon át is megmaradnak a bőrön vagy az illatcsíkon, ■ a jelük, és fő képviselőjük a parfümkészítés egyik alapillata, a 
pézsma. 
 
A természetes kivonatok és parfümök oldott állapotban vannak az üvegcsékben, hogy a lehető legkevésbé legyenek ártalmasak a 
gyerekeknek. 
 
Alapanyagok 
Essence d’Orange - Narancskivonat (▲): Dél-Afrikából származó édes narancsok kivonata. Különösen friss, savas illat. 
Parfum Muguet - Gyöngyvirágparfüm (♥): különböző illatmolekulák mesterséges kombinációja, mely hűen visszaadja a kedves májusi virág 
illatát. Nincs olyan módszer, ami magából a virágból tudná az illatot kivonni. 
Essence de Lavande - Levendulakivonat (♥): főleg Provence tartományban termesztett levendulából vonták ki. 
Essence de Citron - Citromkivonat (▲ ): a citrom héjából vonták ki. A citrusok héja porózus, apró lyukak vannak benne, melyeken át 
kipréselhető az értékes olaj. 
Parfum Vert - Zöld parfüm (♥): molekulák keveréke, mely megidézi a levágott fű és lomb illatát. 
Parfum Musc - Pézsmaparfüm (■ ) – elsősorban szintetikus anyag, de néha állati eredetű, por alakú. A hím pézsmapatkány területjelző illata.  
Parfum Fleur d’Oranger - Narancsvirág parfüm (♥) – A keserű narancs leveleiből vonják ki. Különböző illatanyagokat adnak hozzá, hogy a 
friss virágillathoz hasonlítson. 
Parfum Fruité – Gyümölcsös parfüm (♥): piros gyümölcsök és banán jellegű illatok keveréke, mely egy kis ínyenc vonást ad 
parfümgyűjteményednek. 
 
A francia útmutató 4. oldalán találsz ötleteket a különböző illatok keveréséhez. Alattuk van lehetőséged saját kreációid feljegyzéséhez. 
  
Fontos tudnivalók 
Ne tegyük ki a dobozt közvetlen hőnek vagy napfénynek. A tiszta, oldatlan termékek ne érintkezzenek a bőrrel. Az elkészült keveréket 90°-
os alkoholban vagy vízben lehet feloldani. Utóbbi esetben tartsd magad a legkisebb arányhoz: 20 csepp parfüm az 5 ml-es üvegbe. A vízzel 
készített kölnivíz kb. 1 hónapig használható. Az ethanollal készült kölni 1 évig is megőrzi minőségét. Csak a megadott célra használd a 
terméket. Ne rakd a szádba, és ne nyeld le. Egy-egy üveghez mindig ugyanazt a pipettát használd, használat után öblítsd át hideg vízzel. 
Egyes parfümök homályossá válnak, ha vízzel oldják fel őket. Ez természetes, és a vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságai magyarázzák. 
 
Elsősegélynyújtás 
Ha a parfüm a szemedbe kerül, mosd ki alaposan tiszta vízzel a szemedet, úgy, hogy egy vízzel telt pohár fölé hajolsz, és belepislogsz 
többször a vízbe. Ha nem segít, fordulj orvoshoz. Ha véletlenül a szádba került, vagy lenyelted, öblítsd ki alaposan a szádat vízzel, és igyál 
tiszta hideg vizet. Ne próbálj hányni. Azonnal keress fel egy orvost, ha szükséges. 
 
A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Budapest Király utca 101. 
Tel/fax.:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
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