
ВНИМАНИЕ! 

Не е подходящо за деца под 8 години. 

Да се използва под надзор на възрастен. Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги 

и ги запазете за бъдеща справка. Съдържа някои аромати, които се съдържат в храните, които 

може да причинят алергична реакция. Не поглъщайте. Избягвайте контакт с очите. В случай на 

такъв контакт, изплакнете очите с обилно количество вода. 

 

Основна информация за първа помощ: 

 В случай на контакт с очите: изплакнете обилно, като държите очите си отворени, ако е 

необходимо. Консултирайте се незабавно с лекар. 

 В случай на поглъщане: изплакнете устата си обилно с вода, пийте студена вода. Не 

предизвиквайте повръщане. Консултирайте се с лекар незабавно. 

 В случай на вдишване: изведете човека на чист въздух. 

 В случай на контакт с кожата и изгаряния: измийте засегнатата зона в продължение на 

10 минути с достатъчно количество вода. 

 В случай на съмнение, консултирайте се с лекар незабавно. Вземете всички химични 

продукти и контейнера с Вас. 

 В случай на наранявания, винаги се консултирайте с лекар. 

 

СЪСТАВКИ НА АРОМАТИТЕ: 

РОЗА – 25,068 

ШОКОЛАД – CA 1942013 

ЯГОДА – CA 1952013 

НЕУТРАЛЕН РАЗТВОРИТЕЛ НА ХРАНИ 

* Номер по наредба 1334/2008 за ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни 

свойства, предназначени за употреба в и върху храни. 

 

УПЪТВАНЕ  LOL Лаборатория 1000 парфюма 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 2-10 ml аромата; 1-25 ml неутрален разтворител на храни; 1 капкомер; 1-25 ml празна 

бутилки и 1.5 ml бутилка със спрей за съхранение на парфюма. 

 1 лист със стикери за персонализиране на бутилките 

 1 картонена кукличка със стойка, на която можете да пръскате парфюм 

 Медальони, на които можете да пръскате парфюм и да носите навсякъде със себе си 

 Панделки за медальоните 

 

СИМФОНИЯ ОТ ПАРФЮМИ 

Хубавият аромат е като красива музика, която „слушаме“ с носовете си, от колкото с ушите си. В 

света на музиката, също както в света на парфюмите, има ноти; на всяка от тях отговаря 

специфично обоняние. Изкуството на парфюмите се състои в опитно композиране от нотите на 

обонятието, които създават „ симфония“ от 3 типа ноти: 

НОТИ В ГЛАВНИЯТ РЕГИСТЪР: това са нотите, които оставят първото впечатление; те са доста 

интензивни, но изчезват бързо, само временно да привлекат нашето любопитство и да ни 

примамят да ги изпробваме. Те са свежи, жизнени и бляскави. 

НОТИ НА СЪРЦЕТО: тези ноти имат повече сила и както предполага името им те са „сърцето“ на 

парфюмите. Те не са толкова променливи като първите, за това се помнят дълго. В парфюмите 

те са онези, които „ оставят следа“. Те са стабилни, добре изследвани и проницателни. 



БАЗОВИ НОТИ: те са последните и дават „ персоналност “ на парфюма. Те силно напомнят 

аромата на земя и дърво, но също така и специални аромати на подправки. 

 

РОД Цитрусови 
или 
плодови 

Флорални Папратови Шипрови 
аромати 

Дървесни Ориенталски Аромат 
кожа 

ОФИЦИАЛНО 
ИМЕ 

Hesperidee Florale Fougere Chypre Boisee Ambree ou 
Orientale 

Cuir 

ПРИМЕРИ ЗА 
АРОМАТИ 

Лемон, 
портокал, 
кедър, 
грейпфрут, 
мандарина 

Роза, 
момина 
сълза, 
жасмин, 
виолетка, 
иланг-
иланг, 
мимоза, 
нарцис 

Семейство 
аромати, 
обикновено 
мъжки, 
които 
напомнят 
за папрат 

Дъбов 
мъх, 
пачули, 
бергамот, 
с цветни 
нотки и 
подправки 

Сандалово 
дърво, 
кедър, бял 
бор, 
ветивер 

Кехлибар, 
ванилия, 
екзотични 
цветя и 
подправки 

Аромат 
на кожа, 
цигари с 
флорални 
или 
дървесни 
нотки  

 

 

Какъв точно е аромата на парфюмите? Ако попитате експерт по парфюми, той би ви казал, 

например, че е плодов, но също така има и малко шипров аромат, с леки нотки на папрат. Но от 

къде идват всичките тези имена? Съществува така наречената фамилия на обонянието, нещо 

като „ референтна система“, която характеризира парфюмите. Има категории аромати, които 

официално са дефинирани от Societe Francaise des Parfumeurs, така всеки, който работи в 

парфюмерийната индустрия, говори на един език. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПАРФЮМИ 

Сега ще изследваме разнообразният свят на парфюмите, готови сме да влезем в лабораторията 

на парфюмите и да ги направим. Има някои трикове, които ще са ви полезни преди да 

започнете. 

1. Почистете инструментите, с които ще работите, като започнете от ръцете си. 

Преди да започнете да правите парфюм, измийте ръцете си и се уверете, че 

инструментите и контейнерчетата са чисти. Не забравяйте, да ги подушите! Няколко 

капки от стар парфюм, ще развалят вашето ново творение. 

2. Продължете поетапно. Парфюмът е нещо персонално: не е казано, че трябва да 

харесате вашите изобретения от първият път, за това ви съветваме да направите първо 

проба, която ще е малко количество парфюм, което ще ви помогне да направите 

правилната рецепта. Ние ще ви обясним как да го направите. 

3. Не използвайте твърде дълго парфюма, който направите. Не забравяйте, че парфюма, 

който направите, при продължително използване, влошава качествата си. Не е 

необходимо да приготвяте пълно шишенце всеки път; нашият съвет е да правите малки 

количества. 

4. Внимателно разклатете. За да миксирате съставките във флакона, използвайте 

бъркалката. След това затворете напълно шишенцето и го разклатете. 

 

ВЪПРОС НА КОНЦЕНТАЦИЯ 

Хората, които правят парфюми са химици, тъй като парфюмът е нищо повече от разтвор на 

благоуханни вещества (есенции, аромати), в концентрация, която служи за даване на точната 

интензивност на парфюма. Разредителят, може да бъде алкохол, масло или пречистена вода. 

Без разредител, парфюмът ще е тежък, което е твърде неприятно! 

Също като при рецептите за готвене, първата крачка към успеха на парфюма е изборът на 

съставки и тяхното правилно дозиране. Не случайно пропорциите между есенцията и разтвора 



имат значение между един тип парфюм и друг. Има много концентрирани парфюми, такива, на 

които процентът на есенция е достига (повече от 40%). 

Други, от друга страна, съдържат по-малко есенция и са по-деликатни, такива като Eau de 

toilette. По-високата концентрация прави парфюма по-траен. 

Типове 
парфюми 

Eau de Cologne Eau de toilette Eau de parfum Parfum 

Концентрация 
на парфюма 

هه ه ههه  هههه   

 

Eau de Cologne 
Какво ние нужно: 

 Малко шишенце 

 Капкомер 

 Разтворител за храна 

 Аромат 

Какво трябва да направите: 

Първо направете проба и вижте дали ароматът ще ви хареса: 

 Напълнете пипетата с 3 ml от разтворителя и ги сложете в малкото шишенце 

 Добавете 2 капки от аромата 

 Затворете шишенцето и разклатете 

Ако ви допадне аромата, можете да направите още от парфюма: 

Започнете като добавите: 

6 ml от разтворителя 

4 капки от аромата 

Продължете да добавяте тези дози докато не направите желаният от вас парфюм. 

 

Eau de toilette 
Какво ние нужно: 

 Малко шишенце 

 Капкомер 

 Разтворител за храна 

 Аромат 

Какво трябва да направите: 

Първо направете проба и вижте дали ароматът ще ви хареса: 

 Напълнете пипетата с 3 ml от разтворителя и ги сложете в малкото шишенце 

 Добавете 2 капки от аромата 

 Затворете шишенцето и разклатете 

Ако ви допадне аромата, можете да направите още от парфюма: 

Започнете като добавите: 

6 ml от разтворителя 

4 капки от аромата 

Продължете да добавяте тези дози докато не направите желаният от вас парфюм. 

 


